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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308
Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής

1. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτού του νόµου λαµβάνονται υποχρεωτικά
υπόψη οι ορισµοί του παραρτήµατος Α΄.

2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου:
α) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της εταιρείας
περιορισµένης ευθύνης, της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας.
β) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης
εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν
περιορισµένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της
παρούσας παραγράφου ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου µε τα νοµικά πρόσωπα
της περίπτωσης αυτής.
γ) Η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη εταιρεία, η ατοµική επιχείρηση και κάθε
άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που υποχρεούται στην εφαρµογή αυτού του
νόµου από φορολογική ή άλλη νοµοθετική διάταξη.
δ) Κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή
ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου, όταν δεν
εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.

3. Oι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 (∆.Π.Χ.Α. – υποχρεωτική εφαρµογή
∆.Π.Χ.Α.), για τις ατοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις:
α) Οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο παράρτηµα αυτού του
νόµου.
β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικής
οντότητας, οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγµένες σε
οργανωµένη αγορά κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της
Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 1606/2002
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατοµικά ή αθροιστικά ποσοστό
µεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του µέσου
όρου των εργαζόµενων της µητρικής.
γ) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής
επάρκειας.
δ) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία
2004/39/ΕΚ).
ε) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005.
στ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999.
ζ) Οι ανώνυµες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του ν. 2367/1995.
η) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012
(Οδηγία 2009/65/ΕΚ).
θ) Οι οντότητες χαρτοφυλακίου.
ι) Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νοµοθετικής διάταξης.

4. Κάθε άλλη οντότητα υποκείµενη στον παρόντα νόµο µπορεί, µε απόφαση της
διοίκησής της, να εφαρµόζει προαιρετικά τα ∆.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρµογή ∆.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή
η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόµενες ετήσιες
περιόδους από την πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Α..

5. Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατοµικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις τους βάσει των ∆.Π.Χ.Α., συντάσσουν και τις ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν
υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

6. Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των ∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζουν µόνο τα
άρθρα 3 έως και 15 και την παρ. 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου.

7. Oι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα
ή ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ∆ηµοσίου, όταν

εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 εφαρµόζουν µόνο τα
άρθρα 3 έως και 15, πλην των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρµόζει, στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν το
Καταστατικό της, µόνο τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 15, πλην της παρ. 14 του
άρθρου 5 του παρόντος νόµου. Η ίδια οντότητα συντάσσει Ισολογισµό (κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης), Κατάσταση αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα
(σηµειώσεις), µε βάση τους κανόνες και τα υποδείγµατα που ορίζονται από τις
λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήµατος.

9. Οι οργανισµοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του ν. 4099/2012 (Οδηγία
2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν µε τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου είτε µε τη µορφή
ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ):
α) Επιµετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 59 του ν. 4099/2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 της Οδηγίας
2009/65/ΕΚ) στην εύλογη αξία του. Ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών και οι
σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των ∆.Π.Χ.Α..
β) ∆ιαφορές επιµέτρησης του κατεχόµενου, στο τέλος της περιόδου, ενεργητικού του
σηµείου (α) αυτής της παραγράφου καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου,
στην Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων.
γ) Εφαρµόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου, καθώς και, κατά
περίπτωση, τα άρθρα 16 έως και 30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόµου για τα
λοιπά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές.

10. Οι οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου συντάσσουν Κατάσταση
χρηµατοοικονοµικής θέσης (ισολογισµό) του υποδείγµατος Β.11 και Κατάσταση
εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου του υποδείγµατος Β.12.

11. Θέµατα άλλων απλοποιήσεων και απαλλαγών ανά κατηγορία οντοτήτων
ρυθµίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόµου, σε ό,τι αφορά στις ατοµικές
χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις.

Αρθρο 2. Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

1. Οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες

των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Πολύ µικρές οντότητες.
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:
α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτοµα.

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην
κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών
τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

4. Μικρές οντότητες.
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:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτοµα.

5. Μεσαίες οντότητες.
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:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα.

6. Μεγάλες οντότητες.
Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος
του ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία
κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα.

7. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και το καθαρό ποσό του κονδυλίου
«Κύκλος εργασιών» που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι εκείνα των αντίστοιχων

κονδυλίων των υποδειγµάτων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ως εξής:
α) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» του
υποδείγµατος ισολογισµού Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αναλόγως.
β) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)»
του υποδείγµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αναλόγως.

8. Σε περίπτωση περιόδου διαφορετικής του δωδεκάµηνου, ο κύκλος εργασιών για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ετήσια βάση.

9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών
κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρµογής των
ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την
περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

10. Οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 1, όταν δεν είναι οντότητες της
παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1, εντάσσονται στις «µεγάλες» οντότητες.

Αρθρο 3. Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, αρχείο κάθε
συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων,
ζηµιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών,
φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.

2. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του
ισολογισµού, καθώς και κάθε µεταβολή αυτού.

3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται µε
τρόπο ανάλογο του µεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.

4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σηµαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου 17
του παρόντος νόµου δεν έχει εφαρµογή.

5. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική
βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων της οντότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Το λογιστικό σύστηµα
της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων
των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης,
κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην
τήρηση των αρχείων χρησιµοποιούνται συντοµεύσεις ή σύµβολα, το νόηµά τους
ορίζεται µε σαφήνεια.

7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων
πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα
λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

8. Το σχέδιο των λογαριασµών του Παραρτήµατος Γ΄ χρησιµοποιείται ως µέρος του
λογιστικού συστήµατος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοµατολογία, στο βαθµό
ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών, καθώς και στο περιεχόµενό τους,
όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασµό µε τους ορισµούς του Παραρτήµατος Α΄ και τα
υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Παραρτήµατος Β΄. Η
περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασµών για την κάλυψη των πληροφοριακών
αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι ευθύνη
της διοίκησης της οντότητας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των
απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασµών δύναται
να προσαρµόζονται, σύµφωνα µε τις καθιερωµένες ονοµατολογίες ευρύτερων
κλάδων δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

9. Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8
του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόµο έχει τη
δυνατότητα να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2014.

10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο
διπλογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1
και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:
α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός
(ηµερολόγιο).
β) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό).

γ) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων
και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο).

11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εµπίπτει στην κατηγορία των πολύ
µικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, να καταρτίσει τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να µην τηρήσει
τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

12. Όταν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, η οντότητα δεν συντάσσει
ισολογισµό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήµατος της παραγράφου 10, να
χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων –
εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από
πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές
εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών
περιουσιακών στοιχείων.
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού
συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα
από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.
ε) Τις πάσης φύσεως ζηµίες.
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Αρθρο 4. Άλλα λογιστικά αρχεία

1. Η οντότητα τηρεί κατά περίπτωση, πέραν των αρχείων του άρθρου 3, τα αρχεία
(βιβλία) που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους, µε ηµεροµηνία αναφοράς
την ηµεροµηνία τέλους της περιόδου αναφοράς (ηµεροµηνία του ισολογισµού).

2. Αρχείο ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό,
µε τήρηση αναλυτικής µερίδας, παρακολουθείται η αξία κτήσης κατά την αρχική
αναγνώριση, καθώς και κάθε επακόλουθη µεταβολή, δηλαδή προσθήκη,
αναπροσαρµογή, αποµείωση, διαγραφή και απόσβεση επί του παγίου, µε ένδειξη των

σωρευτικών ποσών και των ποσών που αφορούν την περίοδο αναφοράς. Στο αρχείο
αυτό παρακολουθούνται και τα πλήρως αποσβεσµένα πάγια τα οποία εξακολουθούν
να πληρούν τον ορισµό του παγίου περιουσιακού στοιχείου, είτε εξακολουθούν να
είναι σε λειτουργία είτε όχι.

3. Αρχείο επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς
τίτλους. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται κατά τίτλο τα υπάρχοντα στοιχεία µε
σύντοµη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας και της λογιστικής αξίας τους.

4. Αρχείο ιδιόκτητων αποθεµάτων: Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται:
α) Τα ποσοτικά δεδοµένα της φυσικής απογραφής (σύντοµη περιγραφή είδους,
µονάδα µέτρησης και ποσότητα), κατά είδος και διακεκριµένα για κάθε αποθηκευτικό
χώρο.
β) Η κατά µονάδα αξία επιµέτρησης, καθώς και η συνολική αξία επιµέτρησης του
κάθε είδους.
γ) Ο προσδιορισµός της ποσότητας των αποθεµάτων δύναται να γίνεται µε έµµεσες
τεχνικές που είναι αξιόπιστες και κατάλληλα τεκµηριωµένες.
δ) Αναλώσιµα υλικά αγαθά που δεν είναι σηµαντικά µπορούν να µην απογράφονται.

5. Αρχείο αποθεµάτων τρίτων. Η οντότητα που έχει στην κατοχή της αποθέµατα
κυριότητας άλλης οντότητας τηρεί αρχείο στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα
σχετικά αποθέµατα, κατά είδος και ποσότητα και διακεκριµένα κατά αποθηκευτικό
χώρο, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου.

6. Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται
αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, µε σύντοµη
περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της
λογιστικής τους αξίας.

7. Αρχείο λογαριασµών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά
κατά είδος οι λογαριασµοί καθαρής θέσης.

8. Αρχείο λογαριασµών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά
κατά είδος οι υποχρεώσεις, µε αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση)
και της λογιστικής τους αξίας.

9. Αρχείο περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. Στο αρχείο
αυτό παρακολουθείται η ποσότητα των µονάδων του ξένου νοµίσµατος για τα
επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται στο νόµισµα
αυτό.

10. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται από
άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασµό αρχείων.

Αρθρο 5. ∆ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος

1. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού
συστήµατος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών, σύµφωνα µε τις
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου ή, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., κατά περίπτωση. Το
λογιστικό σύστηµα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι
αποσπασµατικά τα επιµέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την
καταλληλότητά τους για τους σκοπούς αυτού του νόµου.

2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1, τα λογιστικά αρχεία:
α) Τηρούνται µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα ως προς τον εντοπισµό, την
καταγραφή και την επεξεργασία των λογιστικών δεδοµένων που προκύπτουν από τις
συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας.
β) Συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτού του νόµου.
γ) Υποστηρίζουν τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις αυτού του νόµου.

3. Το λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε ένα πρόσωπο, που
διαθέτει τις απαιτούµενες γνώσεις και εµπειρία, να αποκτά, εντός ευλόγου χρόνου,
κατανόηση της δοµής και της λειτουργίας του, των τηρούµενων αρχείων στα οποία
καταχωρούνται οι συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας, καθώς και της
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οντότητα.

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κάθε οντότητας που υπόκεινται στον παρόντα
νόµο, προ της έκδοσής τους, εγκρίνονται κατά περίπτωση από το αρµόδιο όργανο
διοίκησης της οντότητας και υπογράφονται από το εξουσιοδοτηµένο µέλος (µέλη)
του και τον κατά το νόµο υπεύθυνο λογιστή για τη σύνταξη αυτών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκµηριώνεται µε

κατάλληλα παραστατικά (τεκµήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την
οντότητα είτε από τους συναλλασσόµενους µε αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε
ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο αυτόν. Τα παραστατικά
αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε µίας
συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόµος.

6. Ο συναλλασσόµενος µε την οντότητα ή το τρίτο µέρος που εκδίδει παραστατικά
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για λογαριασµό της οντότητας, οφείλει να
αποστέλλει στην οντότητα τα εκδιδόµενα παραστατικά ή κατ’ ελάχιστον όλες τις
απαιτούµενες πληροφορίες, σε επαρκή χρόνο για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης
υποχρέωσης και από τα δύο µέρη.

7. Η οντότητα εφαρµόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για:
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων
(ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν
µέχρι το διακανονισµό τους.
β) Τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων, που διασφαλίζει
την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία
και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών
(τεκµηρίων) της προηγούµενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχοµένου
τους, µε σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκµηρίωση της
συναλλαγής.

8. Ειδικά, η οντότητα παρακολουθεί µε κατάλληλες δικλίδες τα παραλαµβανόµενα
και αποστελλόµενα αποθέµατα είτε έχουν τιµολογηθεί είτε όχι. Οµοίως
παρακολουθεί τα αποθέµατά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέµατα τρίτων σε δικούς
της χώρους. Κατ’ ελάχιστο, για τις διακινήσεις αυτές παρακολουθούνται:
α) η πλήρης επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, η διεύθυνση και ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του εµπλεκόµενου µέρους,
β) η ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών, και
γ) η ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση.

9. Η υποχρέωση της παραγράφου 8 εκπληρούται και όταν η οντότητα τηρεί µε τάξη,
πληρότητα και ορθότητα τα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιµολόγια
πώλησης ή τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση, που εκδίδει ή λαµβάνει
για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών, ώστε η οντότητα να είναι σε θέση να
τεκµηριώνει οποτεδήποτε τις διακινήσεις αυτών. Όταν δεν έχει ληφθεί παραστατικό
διακίνησης ή πώλησης, η οντότητα καταχωρεί σε κατάλληλο αρχείο τις απαιτούµενες
πληροφορίες της παραγράφου 8(α) έως και 8(γ), αµελλητί µε την παραλαβή των
αποθεµάτων.

10. Από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά

και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται
ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια
οποιουδήποτε ελέγχου.

11. Στα τηρούµενα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καταχωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης ή
λήψης, κατά περίπτωση, του σχετικού παραστατικού.

12. Μετά την οριστικοποίηση των καταχωρήσεων των δεδοµένων των συναλλαγών ή
γεγονότων στα λογιστικά αρχεία, αλλαγή επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι εφικτό να
προσδιοριστεί µε ασφάλεια το αρχικό περιεχόµενο των αρχείων (δεδοµένα των
συναλλαγών ή γεγονότων) και η ηµεροµηνία που έγινε η αλλαγή.

13. Η οντότητα µπορεί να συγχωνεύει ή να συνενώνει λογιστικά αρχεία µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει ασφαλής πρόσβαση στις υποκείµενες πληροφορίες πριν τη
συγχώνευση ή συνένωσή τους.

14. Τα λογιστικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα και
στις αρµόδιες αρχές εντός ευλόγου χρόνου από σχετική ειδοποίηση, εκτός εάν άλλη
νοµοθεσία απαιτεί άµεση πρόσβαση ή ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα.

15. Μία µητρική οντότητα που έχει θυγατρική, η οποία θυγατρική δεν υπόκειται στο
νόµο αυτόν, πρέπει να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η
θυγατρική τηρεί λογιστικά αρχεία µε τρόπο που παρέχει τη δυνατότητα στη µητρική
να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις αυτού του νόµου.

16. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οντότητες συνενώνονται σε µία ή σε
περίπτωση αλλαγής του νοµικού τύπου της οντότητας, η νέα οντότητα αναλαµβάνει
την ευθύνη για τη συµµόρφωση των προηγούµενων οντοτήτων µε τις ρυθµίσεις
αυτού του νόµου.

17. Η οντότητα πρέπει να παρέχει στις αρµόδιες αρχές και στα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα, όταν ζητηθεί, µετάφραση κάθε αρχείου που έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα ή
που έχει εκφραστεί σε ποσά ξένου νοµίσµατος, στην ελληνική γλώσσα και στο εθνικό
νόµισµα, αντίστοιχα. Η µετάφραση αυτή δίδεται εντός ευλόγου χρόνου που ορίζεται
από τις αρµόδιες αρχές. Η µετατροπή ποσών στο εθνικό νόµισµα γίνεται, σύµφωνα
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 27 του παρόντος νόµου.

18. Η οντότητα µπορεί να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο (εξωτερικός λογιστής) την
τήρηση µέρους ή του συνόλου του λογιστικού της συστήµατος ή τη σύνταξη των
χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. Η ανάθεση της τήρησης του λογιστικού
συστήµατος ή της κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε τρίτο
πρόσωπο δεν απαλλάσσει τη διοίκηση της οντότητας από τη σχετική ευθύνη που
προκύπτει, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο ή εν γένει την κείµενη νοµοθεσία, για τα
λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

19. Όταν η οντότητα χρησιµοποιεί τρίτο πρόσωπο για την εκπλήρωση οποιασδήποτε
υποχρέωσης που προκύπτει από τον παρόντα νόµο, το τρίτο µέρος έχει, στην
περίπτωση οποιουδήποτε ελέγχου τις ίδιες υποχρεώσεις συνεργασίας µε το ελεγκτικό
όργανο (ελεγκτής) όπως ή οντότητα. Μη συνεργασία του τρίτου µέρους µε το
ελεγκτικό όργανο δεν απαλλάσσει την οντότητα από οποιαδήποτε υποχρέωση
προβλέπεται από τον παρόντα νόµο.

Αρθρο 6. Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων

1. Η ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) γίνεται ως εξής:
α) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή
λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε µήνα γίνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του
επόµενου µήνα.
β) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, η ενηµέρωση για τα εκδιδόµενα ή
λαµβανόµενα παραστατικά του κάθε ηµερολογιακού τριµήνου γίνεται το αργότερο
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τη λήξη του τριµήνου.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η ενηµέρωση γίνεται εντός του απαιτούµενου χρόνου για την
έγκαιρη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

2. Ο προσδιορισµός της ποσότητας αποθεµάτων, όπου συντρέχει περίπτωση,
διενεργείται σε κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδοµένων σε
σχέση µε την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της
οντότητας.

3. Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της περιόδου ολοκληρώνεται
στο συντοµότερο χρόνο από:
α) έξι µήνες από τη λήξη της περιόδου ή
β) το χρονικό όριο που επιτρέπει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τίθενται από
τη φορολογική ή άλλη νοµοθεσία της χώρας.

Αρθρο 7. ∆ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων

1. Το σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτού του νόµου διαφυλάσσονται για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα
από:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νοµοθεσία.

2. Τα λογιστικά αρχεία µπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε µορφή, εφόσον
υπάρχει σύστηµα αναζήτησης, εµφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για
τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου.

3. Ειδικά για κάθε τιµολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδοµένα που
διασφαλίζουν την αυθεντικότητα και την ακεραιότητα του περιεχοµένου του,
σύµφωνα µε τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 8. Τιµολόγιο πώλησης

1. Τιµολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείµενη σε αυτόν το νόµο
οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης

χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε
περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

2. Κάθε έγγραφο που περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το
τιµολόγιο θεωρείται τιµολόγιο, µε την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή
υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιµολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

3. Κάθε έγγραφο ή µήνυµα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναµφισβήτητα
σε ένα αρχικό τιµολόγιο, θεωρείται τιµολόγιο.

4. Ο όρος «τιµολόγιο» µπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωµένων
πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας.

5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι
εκδίδεται τιµολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το
τιµολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να
διασφαλίσει την έκδοση τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών
(αυτο-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
πωλητή. Η συµφωνία για έκδοση τιµολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή
από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόµιµη υποχρέωση να
διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιµολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

6. Πιστωτικό τιµολόγιο είναι το τιµολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση
εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.

7. Τα εκδιδόµενα ή λαµβανόµενα τιµολόγια αποτελούν µέρος των λογιστικών
αρχείων της οντότητας.

8. Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών
(αυτo-τιµολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του
πωλητή, ο εκδότης του τιµολογίου παρέχει όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για
την τεκµηρίωση και καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή,
έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ’ αυτού κάθε νόµιµης υποχρέωσης.

9. Τo ∆ηµόσιο, οι περιφέρειες, οι νοµαρχίες, οι δήµοι και κοινότητες και οι λοιποί
οργανισµοί δηµοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για τις

δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία, έστω και
αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώµατα, τέλη, εισφορές ή
άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις
αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ.

10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου όταν
συναλλάσσονται ως αγοραστές µε πρόσωπα µη υπόχρεα στην έκδοση τιµολογίου,
εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκµηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το
παραστατικό αυτό αναφέρει:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Την επωνυµία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου του
αντισυµβαλλόµενου.
γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και το είδος
των παρεχόµενων υπηρεσιών.
δ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών.
ε) Την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της
συναλλαγής.
στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων.

11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου όταν
συναλλάσσονται ως αγοραστές µε οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το νόµο
και η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιµολόγιο πώλησης, υπόκεινται στην
υποχρέωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.

12. Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασµό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό
παραστατικό πώλησης για λογαριασµό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε
έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασµό της οντότητας. Το
έγγραφο περιλαµβάνει τις απαιτούµενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον
εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέωσης.

13. Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασµό
αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται
τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για
εκπλήρωση κάθε νόµιµης υποχρέωσης.

Αρθρο 9. Περιεχόµενο τιµολογίου

1. Το τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές τιµολογίων, ο οποίος
χαρακτηρίζει το τιµολόγιο µε µοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο πωλητής
πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, µε βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή
η παροχή των υπηρεσιών.
ε) Την πλήρη επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που
αποκτά τα αγαθά ή λαµβάνει τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόµενων αγαθών ή την έκταση και το είδος
των παρεχόµενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόµενων
υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέµπει το τιµολόγιο.
ζ) Την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση
αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ηµεροµηνία αυτή δεν συµπίπτει µε την
ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που
απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία µονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς
και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συµπεριλαµβάνονται στην τιµή
µονάδας.
θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται.
ι) Το ποσό του οφειλόµενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρµόζεται ειδικό καθεστώς,
σύµφωνα µε το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται.
ια) Τον όρο «Αυτο-τιµολόγηση», όταν το τιµολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των
αγαθών ή των υπηρεσιών.
ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νοµοθεσίας (ν.
2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύµφωνα µε την
οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν.
ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη
επιβάρυνση».
ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου µεταφορικού µέσου, τα στοιχεία
που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
ιε) Όταν εφαρµόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων
ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου – Ταξιδιωτικά πρακτορεία».
ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου – Μεταχειρισµένα αγαθά» ή «Καθεστώς
περιθωρίου – Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου – Αντικείµενα συλλεκτικής και
αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρµόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν
στον τοµέα των µεταχειρισµένων αγαθών και των αντικειµένων καλλιτεχνικής,
συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα.
ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια

της ισχύουσας νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα
πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθµό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού.

2. Τα ποσά του τιµολογίου µπορεί να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόµισµα. Το ποσό
Φ.Π.Α. του τιµολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόµισµα.

3. Το τιµολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του
νόµου.

Αρθρο 10. Απλοποιηµένο τιµολόγιο και συγκεντρωτικό τιµολόγιο

1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιηµένου τιµολογίου σε κάθε µία από τις παρακάτω
δύο περιπτώσεις:
α) όταν το ποσό του τιµολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή
β) όταν το εκδιδόµενο τιµολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8.

2. Το απλοποιηµένο τιµολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου.
β) Προσδιορισµό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες.
γ) Τον προσδιορισµό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται.
δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούµενες πληροφορίες για τον
υπολογισµό του.
ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιµολογίου, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8,
αναφορά στο αρχικό τιµολόγιο και τις συγκεκριµένες ενδείξεις (δεδοµένα) που
τροποποιούνται.

3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιµολογίου το οποίο αναφέρεται σε
διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιµολόγιο
περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιµολόγιο ή το απλοποιηµένο τιµολόγιο,
κατά περίπτωση.

Αρθρο 11. Χρόνος έκδοσης τιµολογίου

1. Η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η
αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.

2. Ο χρόνος έκδοσης τιµολογίου καθορίζεται ως εξής:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιµολόγιο εκδίδεται το
αργότερο µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα της παράδοσης ή αποστολής
αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
β) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το
τιµολόγιο εκδίδεται µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την περίοδο στην
οποία µέρος της σχετικής αµοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που έχουν παρασχεθεί ή το µέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του
δικαιώµατος αυτού.
δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιµολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το
συγκεντρωτικό τιµολόγιο εκδίδεται το αργότερο µέχρι τη 15η του επόµενου µήνα από
το µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών που συµπεριλαµβάνεται στο συγκεντρωτικό τιµολόγιο.
ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το ∆ηµόσιο ή νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, το τιµολόγιο δύναται να εκδίδεται µέχρι το τέλος της
ετήσιας περιόδου µέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η
παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δηµόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της
συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

Αρθρο 12. Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, µπορεί να
εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη
παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιµολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του
εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

2. Το στοιχείο λιανικής πώλησης φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον αύξοντα αριθµό για µία ή περισσότερες σειρές στοιχείων λιανικής πώλησης, ο
οποίος χαρακτηρίζει το στοιχείο αυτό µε µοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µε βάση τον οποίο ο πωλητής
πραγµατοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 7
δ) Το πλήρες όνοµα και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή των αγαθών ή υπηρεσιών.
ε) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρµόζεται και τη µικτή αξία πώλησης που αυτός
αφορά.

3. Για σκοπούς ευχερούς ταυτοποίησης των σχετικών συναλλαγών, δύναται να
καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόµενα στοιχεία
λιανικής πώλησης ορισµένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών, µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, ύστερα από δηµοσίευση αξιολόγησης των
διοικητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε σχέση µε το αναµενόµενο
φορολογικό όφελος.

4. Στην περίπτωση εκπτώσεων ή επιστροφών εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικής
πώλησης. Για κάθε εκδιδόµενο πιστωτικό στοιχείο λιανικής πώλησης άνω των 50
ευρώ τηρείται από τον πωλητή αρχείο µε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του
πελάτη.

5. Με στοιχείο λιανικής πώλησης εξοµοιώνεται κάθε άλλο έγγραφο που περιλαµβάνει
τα δεδοµένα του στοιχείου λιανικής πώλησης και αντίτυπο αυτού παραδίδεται,
αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης µπορεί να φέρει ανάλογη ονοµασία, σύµφωνα µε τις
επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης νοµοθεσίας.

7. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την ευθύνη
να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης ή εναλλακτικά τιµολόγιο, για
κάθε σχετική πώληση. Η οντότητα αυτή εκδίδει το παραστατικό πώλησης.
Εναλλακτικά, η οντότητα µπορεί µε προηγούµενη συµφωνία να διασφαλίσει την
έκδοση παραστατικού από τρίτο πρόσωπο εξ’ ονόµατος και για λογαριασµό της. Η
συµφωνία για έκδοση παραστατικού πώλησης από τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει
την οντότητα από τη νόµιµη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί σχετικό
παραστατικό, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη, σύµφωνα µε αυτόν το νόµο.

8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιµολογίων) γίνεται
µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών που προβλέπει ο ν. 1809/1988
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.

9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε
εφαρµογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών που είναι, σύµφωνα µε
τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας
και της ακεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με την ίδια
απόφαση δύναται να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εφαρµογή των εν λόγω
τεχνικών προδιαγραφών.

10. Οι οντότητες δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε τη χρήση
υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, αντί της
χρήσης φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών της παραγράφου 8.

11. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, ύστερα από
δηµοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείµενες οντότητες σε
σχέση µε το αναµενόµενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται ορισµένες
κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές
δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο τρόπο ή µε άλλο
τεχνικό µέσο.

12. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο
τρόπο ή µε άλλο τεχνικό µέσο, αντί της εφαρµογής των παραγράφων 8 ή 10 του
παρόντος άρθρου, για περιστασιακές λιανικές πωλήσεις.

13. Η οντότητα µπορεί να εκδίδει παραστατικά λιανικής πώλησης µε χειρόγραφο
τρόπο στην περίπτωση διακοπής του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή
διακοπής της λειτουργίας του µέσου της παραγράφου 8, λόγω τεχνικού προβλήµατος.
Σε περίπτωση µη λειτουργίας του εξοπλισµού της παραγράφου 8 του παρόντος
άρθρου λόγω τεχνικού προβλήµατος, η οντότητα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
για την αποκατάσταση της λειτουργίας του εξοπλισµού χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση και για την αποτροπή επαναλήψεων του προβλήµατος. Με απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων της παραγράφου 9 δύναται να
ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής αυτής της παραγράφου, καθώς και να επιβάλλονται
υποχρεώσεις ενηµέρωσης της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.

14. Η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών της παραγράφου 8, διαβιβάζει εντός δέκα (10) ηµερών
από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του εν λόγω µέσου στη ∆ιεύθυνση
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:
α) Τον τύπο και το σειριακό αριθµό (κωδικό) του κατασκευαστή του
χρησιµοποιούµενου µέσου που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εν λόγω µέσου.
β) Την ηµεροµηνία απόκτησης και την ηµεροµηνία οριστικής παύσης της χρήσης του
µέσου.

15. Οι οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης
µέσω τρίτου προσώπου (πάροχος) διαβιβάζουν προς τη ∆ιεύθυνση Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονοµικών την επωνυµία και τα στοιχεία επικοινωνίας του τρίτου
προσώπου, καθώς και την ηµεροµηνία έναρξης και παύσης της χρήσης των
υπηρεσιών του παρόχου. Η διαβίβαση των πληροφοριών αυτών γίνεται εντός δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ή την παύση χρήσης των υπηρεσιών του παρόχου.

Αρθρο 13. Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιµολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της
αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούµενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το
στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από την
παράδοση.
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, µε την ολοκλήρωση της παροχής της
υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώµατος λήψης υπηρεσίας, µε την απόκτηση του
δικαιώµατος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόµενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το
παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν µέρος της αµοιβής καθίσταται απαιτητό για
το µέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση µε
την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.

Αρθρο 14. Ηλεκτρονικό τιµολόγιο

1. Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη µορφή.

2. Ηλεκτρονικό τιµολόγιο, συµπεριλαµβανοµένου του στοιχείου λιανικής πώλησης,
είναι οποιοδήποτε τιµολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον
παρόντα νόµο και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική µορφή.

3. Η χρήση ηλεκτρονικού τιµολογίου υπόκειται στην αποδοχή του, µε έντυπο ή
ηλεκτρονικό τρόπο, εκ µέρους του λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τιµολόγηση.

4. Στην περίπτωση που πλήθος ηλεκτρονικών τιµολογίων αποστέλλονται ή τίθενται
συγκεντρωτικά στη διάθεση του ίδιου προσώπου που αποκτά αγαθά ή λαµβάνει
υπηρεσίες, οι επαναλαµβανόµενες ενδείξεις στα διάφορα τιµολόγια είναι δυνατόν να
παρατίθενται µία µόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των
πληροφοριών κάθε τιµολογίου.

Αρθρο 15. Αυθεντικότητα του τιµολογίου

1. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχοµένου και η
αναγνωσιµότητα του τιµολογίου που λαµβάνεται ή εκδίδεται από την οντότητα, σε
έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, διασφαλίζεται από το χρόνο της έκδοσής του έως τη

λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.

2. Κάθε οντότητα οφείλει να εφαρµόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις µέτρα
διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του
περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Αυτό µπορεί να
επιτυγχάνεται µε οποιεσδήποτε δικλίδες της οντότητας δηµιουργούν αξιόπιστη και
ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συνδέουν κάθε τιµολόγιο µε τη
σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.

3. Η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητας του περιεχοµένου ενός
ηλεκτρονικού τιµολογίου µπορεί να διασφαλίζεται µε τους πιο κάτω ενδεικτικά
αναφερόµενους τρόπους:
α) Χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής που έχει δηµιουργηθεί από έναν
µηχανισµό δηµιουργίας ασφαλών ηλεκτρονικών υπογραφών και στηρίζεται σε
πιστοποιητικό εγκεκριµένου φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του
π.δ.150/2001 (Α΄125).
β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
σύστασης 1994/820/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσηµη
Εφηµερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συµφωνία σχετικά µε αυτήν την
ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιµοποίηση διαδικασιών που εγγυώνται τη γνησιότητα
της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδοµένων.
γ) Εκκαθάριση συναλλαγών πωλήσεων µέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωµών
που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε το ν. 3862/2010.
δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12.

Αρθρο 16. Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία
ενσωµατώνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου, βάσει των
διατάξεων του παρόντος νόµου.

2. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν
εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία
του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων,

κερδών και ζηµιών, καθώς και τις χρηµατοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2,
περιλαµβάνουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
δ) Την Κατάσταση Χρηµατοροών (Πίνακας).
ε) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).

4. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων οντοτήτων του άρθρου 2,
περιλαµβάνουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).
δ) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).

5. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πολύ µικρών και µικρών οντοτήτων του
άρθρου 2, περιλαµβάνουν:
α) Τον Ισολογισµό ή Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων (Πίνακας).
γ) Το Προσάρτηµα (Σηµειώσεις).

6. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων καταρτίζονται, κατά
περίπτωση, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του Παραρτήµατος Β: υπόδειγµα Β.1.1 ή
Β.1.2 (Ισολογισµός), Β.2 (Κατάσταση Αποτελεσµάτων, Β.2.1 ή Β.2.2), Β.3
(Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης) και Β.4 (Κατάσταση Χρηµατοροών).

7. Οι πολύ µικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισµό του υποδείγµατος Β.5 και συνοπτική
Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται
διαφορετικά από άλλη νοµοθεσία.

8. Οι πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόµου
δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν µόνο την Κατάσταση
Αποτελεσµάτων του υποδείγµατος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από
άλλη νοµοθεσία.

9. Τα κονδύλια των υποδειγµάτων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στο
παράρτηµα Β του νόµου παρουσιάζονται διακεκριµένα χωρίς συµψηφισµούς.

10. Η δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν
µεταβάλλεται από περίοδο σε περίοδο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1β
του άρθρου 17 του παρόντος νόµου.

11. Απόκλιση από τη δοµή και το περιεχόµενο των υποδειγµάτων του Παραρτήµατος
Β΄ επιτρέπεται µόνο στις εξής περιπτώσεις:
α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων υπό
τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγµάτων.
β) Νέα κονδύλια µπορούν να προστίθενται, υπό τον όρο ότι το περιεχόµενό τους δεν
περιλαµβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόµενο στα υποδείγµατα.
γ) Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορούν να συγχωνεύονται
όταν:
γ1) τα ποσά τους είναι ασήµαντα σε σχέση µε τους σκοπούς της εύλογης
παρουσίασης της παρ. 2 του άρθρου 16 ή και
γ2) η συγχώνευση παρέχει µεγαλύτερη σαφήνεια.

12. Η µορφή, το περιεχόµενο και η ονοµατολογία των κονδυλίων και των
λογαριασµών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται εάν
απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της οντότητας.

Αρθρο 17. Γενικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε σαφήνεια, σύµφωνα µε τις
θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας,
καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιµοποιούνται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο,
ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.
Σε περιπτώσεις αλλαγής αυτών, έχει εφαρµογή το άρθρο 28 αυτού του νόµου.
β) Όταν τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (ή περιόδων, όταν παρουσιάζονται
περισσότερες περίοδοι) δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας
περιόδου, τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (περιόδων) προσαρµόζονται

αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιµα.
γ) Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του ισολογισµού και της
κατάστασης αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο.
Συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εξόδων και
εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται από τον
παρόντα νόµο.
δ) Όλες οι αρνητικές προσαρµογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από
το εάν το αποτέλεσµα της περιόδου είναι κέρδος ή ζηµία.
ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που
προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της
αρχής του δουλευµένου.
στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που
προέκυψαν σε προηγούµενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βάσει
των προβλέψεων του παρόντος νόµου, αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νόµου.
ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, τα υπόλοιπα έναρξης του
ισολογισµού σε κάθε περίοδο συµφωνούν µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της
προηγούµενης περιόδου.
η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για
διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, κέρδη που δεν έχουν
πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία του ισολογισµού, δεν αναγνωρίζονται.

2. Κάθε κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναγράφεται µαζί µε το
αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν
ποσά σε καµία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπεται.

3. Στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά
κριτήρια αναγνώρισης αναγνωρίζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση
αποτελεσµάτων, κατά περίπτωση. Η µη αναγνώριση των στοιχείων αυτών δεν
υποκαθίσταται από σχετική γνωστοποίηση στο προσάρτηµα.

4. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται ως στοιχεία των πινάκων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
του άρθρου 16.

5. Οι απαιτήσεις αυτού του νόµου σχετικά µε την αναγνώριση, επιµέτρηση,
παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, µπορεί να παραβλέπονται, µόνο εάν η
επίπτωση της µη συµµόρφωσης προς αυτές δεν είναι σηµαντική.

6. Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά
και παρουσιάζονται λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ουσία των συναλλαγών ή
γεγονότων.

7. Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις,
σύµφωνα µε το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόµο δύνανται να αναζητούν
ερµηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά ∆.Π.Χ.Α., στο βαθµό που οι ρυθµίσεις των
προτύπων αυτών είναι συµβατές µε τον παρόντα νόµο.

8. Γεγονότα που έγιναν εµφανή µετά τη λήξη της περιόδου (ηµεροµηνία αναφοράς),
αλλά πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο όργανο εγκρίνει τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για δηµοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην
κλειόµενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής
της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισµού και της κατάστασης
αποτελεσµάτων.

9. Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου
έρχεται σε σύγκρουση µε την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί
εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειµένου να
ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις
αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.

10. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε βάση τη θεµελιώδη
παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται, σύµφωνα
µε το κεφάλαιο 5 του παρόντος νόµου.

11. Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται µε βάση τη
θεµελιώδη παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου:
α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους.
β) Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρώνται στα ποσά που
αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους.

Αρθρο 18. Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

1. Ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται
αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος
κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:
α) Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.
β) Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων.
γ) Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισµό του
περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες
αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύµφωνα µε το άρθρο 25.
δ) Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν,
και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
δ1) Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της οντότητας να
ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς χρήση ή
διάθεση.
δ2) Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη.
δ3) Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών
κόστους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο, σύµφωνα µε το
άρθρο 25.
ε) Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων
πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως
αποτέλεσµα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας
συγκεκριµένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη
διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται µε την παραγωγή
αποθεµάτων στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει
τα παραχθέντα αποθέµατα.

2. Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία
α) Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει το σύνολο των
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για
την οποία προορίζεται.
β) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών,
αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω
πάγιο στοιχείο.
γ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει επίσης µια εύλογη
αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω
πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής.
δ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου µακράς περιόδου κατασκευής ή
παραγωγής µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος

που αναλογούν σε αυτό.
ε) Ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος που έχουν
απορροφήσει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
στ) Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παραγράφου 1, εσωτερικώς
δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, δεν
αναγνωρίζονται.

3. Προσαρµογή αξιών
α) Αποσβέσεις
α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη
ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι
έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την
εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.
α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης µεθόδου
απόσβεσης για τη συστηµατική κατανοµή της αξίας του παγίου στην ωφέλιµη
οικονοµική ζωή του.
α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε µε τη σταθερή µέθοδο είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο
είτε µε τη µέθοδο των παραγόµενων µονάδων.
α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής µε περιορισµένη
ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.
α.5) Έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε
φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.
α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν
υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε
ετήσιο έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους.
α.7) Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε
ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, µε
περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη.
β) Αποµείωση
β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο
κόστος υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές
ενδείξεις. Ζηµίες αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιµη αξία ενός παγίου
καταστεί µικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµίας
αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.
β.2) Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η µείωση της αξίας ενός
στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της
κανονικής χρήσης του, (ii) δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και
νοµικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων
ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική
µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός
στοιχείου.
β.3) Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έξοδο.
β.4) Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που
τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
β.5) Ειδικά, η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.
β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν
µπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί
η ζηµία αποµείωσης.

4. Παύση αναγνώρισης παγίων
α) Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το στοιχείο
αυτό διατίθεται ή όταν δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη
χρήση ή τη διάθεσή του.
β) Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου
προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν
υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.
γ) Το κέρδος ή η ζηµία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου
περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να
αναγνωρίζεται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο.

5. Χρηµατοδοτική µίσθωση
α) Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην οντότητα (µισθωτής) µε
χρηµατοδοτική µίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας µε το
κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε
ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκµισθώτρια οντότητα
(υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία
αντιµετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόµου για τα
αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αντιµετωπίζεται ως δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο
µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.
β) Από την πλευρά του εκµισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται σε
τρίτους δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης εµφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις µε
ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιµετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε µίσθωµα
διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο.
γ) Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε
χρηµατοδοτική µίσθωση, λογιστικά αντιµετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυηµένος
δανεισµός. Το εισπραττόµενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η
οποία µειώνεται µε τα καταβαλλόµενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι
αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να
αναγνωρίζονται στον ισολογισµό ως περιουσιακά στοιχεία.

6. Λειτουργική µίσθωση
α) Ο εκµισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισµό του τα εκµισθωµένα σε
τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής µίσθωσης, σύµφωνα µε τη φύση
του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός
εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την
κατανοµή του εσόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.
β) Ο µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως
έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης,

εκτός εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για
την κατανοµή του εξόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.

Αρθρο 19. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

1. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος.

2. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης.

3. Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε
τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, αντί του
κόστους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου
κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
H µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους κτήσης χρησιµοποιείται µόνο κατά την
επιµέτρηση έντοκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που
τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται
ρητά.

4. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης,
όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

5. Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του
υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή
β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των
στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή
γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα
αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία.

6. Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι
µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο
αυτό.

7. Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό
περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.

8. Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του
µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν
εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.

9. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
όταν και µόνον όταν: 12
α) Εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή
β) µεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από
την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

10. Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα, η διαφορά µεταξύ της
λογιστικής αξίας και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου
κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που
αναλαµβάνεται).

11. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισµό
ως µη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης
της οντότητας και το συµβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού τους.

Αρθρο 20. Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών

1. Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.

2. Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που
απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.

3. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά
αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει:
α) Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που
σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και
β) µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα
µε το εν λόγω στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο
παραγωγής.

4. Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής.

5. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα
έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων
µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι
τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα και για την προαναφερθείσα
περίοδο.

6. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.

7. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος:
α) Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν»
(FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά
αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν»
(LIFO) δεν επιτρέπεται.
β) Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν παρόµοια φύση
και χρήση από την οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή χρήση
διαφορετικές µέθοδοι µπορεί να δικαιολογούνται.
γ) Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και των
αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα,
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους.

8. Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της
οντότητας µπορούν να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.

Αρθρο 21. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

1. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα
ποσά). Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα
χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες
αποµείωσης.

2. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.

Αρθρο 22. Υποχρεώσεις

1. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους.

2. Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που
σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή
έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.

3. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά.

4. Αντί της εφαρµογής των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη
σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει
σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

5. Ειδικότερα, για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η αρχική αναγνώριση των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαµβάνεται,
λαµβανοµένων υπόψη των ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους,
καθώς και το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την ανάληψη αυτών.

6. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
ως έξοδα στα αποτελέσµατα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων
βάσει των προβλέψεων του άρθρου 18 παράγραφος 2.δ και 20 παράγραφος 5 του
παρόντος νόµου.

7. Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και
µόνον όταν, η συµβατική δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

8. Τροποποίηση των όρων υφιστάµενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε
οφείλεται σε οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως
εξόφληση της αρχικής και αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.

9. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που
εξοφλείται ή µεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του ανταλλάγµατος που
καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός
µετρητών, µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων
που αναλαµβάνονται, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

10. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.

11. Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισµό τους.

12. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στην
παρούσα αξία των ποσών που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους,
αντί της επιµέτρησης της παραγράφου 11, εάν η επιµέτρηση µε βάση την παρούσα
αξία αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, έναντι της επιµέτρησης µε βάση το ονοµαστικό ποσό.

13. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νοµοθεσία
ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είτε µε βάση αποδεκτή
αναλογιστική µέθοδο, εάν η αναλογιστική µέθοδος έχει σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις.

14. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό
των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.

Αρθρο 23. Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι

1. Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο
που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και
υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται
µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται µε τη µεταφορά τους στα
αποτελέσµατα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και µε τρόπο αντίστοιχο της µεταφοράς
στα αποτελέσµατα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.

2. Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα
αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα
βαρύνουν τα αποτελέσµατα.

3. Αναβαλλόµενοι φόροι. Οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο
φόρο εισοδήµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που
αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες
φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα
υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές
διαφορές µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των
αναβαλλόµενων φόρων υπόκεινται σε συµψηφισµό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά
παρουσιάζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

4. Ο αναβαλλόµενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο είτε υποχρέωση,
αναγνωρίζεται αρχικά και επιµετράται µεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από
την εφαρµογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά.

5. Οι µεταβολές στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης
του ισολογισµού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε µείωση
ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων. Κατ’
εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των
οποίων οι µεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται οµοίως
κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε µείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού
κονδυλίου.

Αρθρο 24. Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη
αξία

1. Εναλλακτικά των οριζόµενων στα άρθρα 18 έως 23, παρέχεται η δυνατότητα τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου να επιµετρώνται
µεταγενέστερα της αρχικής τους αναγνώρισης στην εύλογη αξία τους.

2. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισµού
επιµετράται, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, όλα τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις παρόµοιας φύσης του σχετικού κονδυλίου επιµετρώνται στην
εύλογη αξία.

3. Η επιµέτρηση, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται µόνο όταν η εύλογη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η
εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί
αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό επιµετράται µε τη µέθοδο του κόστους.

4. Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία για χρηµατοοικονοµικά µέσα που
ταξινοµούνται ως «∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία», «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του εµπορικού χαρτοφυλακίου» και
«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για αντιστάθµιση», η επιµέτρηση αυτή
εφαρµόζεται στο σύνολο των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
και των τριών κατηγοριών.

5. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα
α) Κέρδη (θετικές διαφορές) από την επιµέτρηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων
ακινήτων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται, κατά στοιχείο ακινήτου, ως
διαφορά στην καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Ζηµιές (αρνητικές διαφορές) από την επιµέτρηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων
ακινήτων στην εύλογη αξία τους πρώτα συµψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική
διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το
αποµένον ποσό αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα της περιόδου
που προκύπτει.
γ) Το ποσό των θετικών διαφορών εύλογης αξίας (κέρδος) της καθαρής θέσης µπορεί
να µεταφέρεται κατευθείαν στα αποτελέσµατα εις νέον, στο βαθµό που το σχετικό
ποσό έχει καταστεί πραγµατοποιηµένο. Η µεταφορά γίνεται είτε σταδιακά, καθώς το
περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά τη διαγραφή ή την καθ’
οιονδήποτε τρόπο διάθεση του στοιχείου από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά.
δ) Η εύλογη αξία ενός στοιχείου, εφόσον έχει επιλεγεί η εν λόγω µέθοδος για την
επιµέτρησή του, επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά τετραετία και σε κάθε περίπτωση
όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου
διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του.
ε) Η εύλογη αξία ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων εκτιµάται κανονικά από
επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη
δεδοµένα της αγοράς και, σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του κλάδου της
εκτιµητικής.
στ) Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που παρακολουθούνται σε εύλογες αξίες
υπόκεινται σε απόσβεση όταν έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή. Η απόσβεση αυτή

υπολογίζεται µε βάση την αναπροσαρµοσµένη αξία.

6. Επενδυτικά ακίνητα
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία
τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που
προκύπτουν.
β) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία
και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική
αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του.
γ) Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων εκτιµάται κανονικά από επαγγελµατία
εκτιµητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της
αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του κλάδου της εκτιµητικής.
δ) Όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε
απόσβεση.

7. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
α) Όταν εφαρµόζεται επιµέτρηση στην εύλογη αξία, τα βιολογικά περιουσιακά
στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος που απαιτείται για τη
διάθεσή τους.
β) Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους δεν
υπόκεινται σε απόσβεση.
γ) ∆ιαφορές από την επιµέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα της περιόδου
που προκύπτουν.

8. Αποθέµατα εµπορευµάτων
α) Εµπορεύµατα οι τιµές των οποίων διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και
τα οποία προορίζονται για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών,
µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους, µείον το κόστος που απαιτείται για
τη διάθεσή τους.
β) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.

9. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των διαθεσίµων για πώληση
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζηµίες)
αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης, στην περίοδο που
προκύπτουν.
β) Το κονδύλι της καθαρής θέσης της περίπτωσης α΄ µεταφέρεται στα αποτελέσµατα
όταν τα εν λόγω στοιχεία διαγραφούν ή όταν υπάρχουν αντικειµενικά τεκµήρια ότι τα
περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου

19.
γ) Οι ζηµιές αποµείωσης της περίπτωσης β΄ αναστρέφονται στα αποτελέσµατα όταν
οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζηµίες
αποµείωσης από τίτλους καθαρής θέσης (συµµετοχικούς τίτλους) αναστρέφονται
κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι µέσω αποτελεσµάτων.

10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του εµπορικού χαρτοφυλακίου και
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος του εµπορικού
χαρτοφυλακίου
α) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν κατέχονται για σκοπούς
αντιστάθµισης θεωρούνται µέρος του εµπορικού χαρτοφυλακίου.

11. Παράγωγα για αντιστάθµιση
α) Παράγωγα αντιστάθµισης εύλογης αξίας:
α1) Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία, τόσο το αντισταθµισµένο
στοιχείο (για τον κίνδυνο που αντισταθµίζεται) όσο και το αντίστοιχο µέσο
αντιστάθµισης επιµετρώνται στην εύλογη αξία.
α2) ∆ιαφορές από την επιµέτρηση του αντισταθµισµένου στοιχείου και του
αντίστοιχου µέσου αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της κατάστασης
αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν.
β) Παράγωγα αντιστάθµισης ταµειακών ροών. Κέρδη και ζηµιές από την επιµέτρηση
του µέσου αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης
στην περίοδο που προκύπτουν. Αυτό το στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθµισµένες
ταµειακές ροές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.
γ) Οι διαφορές από την επιµέτρηση των αντισταθµισµένων στοιχείων και των
αντίστοιχων µέσων αντιστάθµισης υπό α΄ ή β΄ ανωτέρω, όταν αναγνωρίζονται ως
κέρδη ή ζηµιές στα αποτελέσµατα συγχωνεύονται σε ένα κονδύλι.
δ) Η λογιστική της αντιστάθµισης της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται εφόσον
τεκµηριώνεται η ύπαρξη σχέσης αντιστάθµισης και η αντιστάθµιση αυτή είναι
αποτελεσµατική.

12. Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων ορίζεται ως εξής:
α) Η αγοραία αξία, στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία
υπάρχει αγορά που δηµιουργεί αξιόπιστες τιµές.
β) Εάν η αγοραία αξία δεν είναι άµεσα διαθέσιµη για ένα στοιχείο, αλλά µπορεί να
εντοπιστεί για συστατικά του στοιχείου ή για ένα παρόµοιο στοιχείο, η εύλογη αξία
µπορεί να προσδιοριστεί από τα συστατικά στοιχεία ή το παρόµοιο στοιχείο.
γ) Στην περίπτωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων για τα οποία δεν µπορεί να
εντοπιστεί µια αξιόπιστη αγορά, η αξία που προκύπτει από γενικά αποδεκτά µοντέλα
και τεχνικές µέτρησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα µοντέλα και οι τεχνικές διασφαλίζουν

µια εύλογη εκτίµηση της αγοραίας αξίας.

13. Σύµβαση επί εµπορευµάτων που δίνει σε κάθε συµβαλλόµενο µέρος το δικαίωµα
διακανονισµού αυτής σε µετρητά ή σε κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο,
θεωρείται ως παράγωγο χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, εκτός εάν:
α) Η σύναψη της σύµβασης έγινε για να καλυφθούν οι αναµενόµενες, κατά το χρόνο
της αγοράς και µεταγενέστερα, απαιτήσεις της οντότητας σε ό,τι αφορά την αγορά,
χρήση ή πώληση του εµπορεύµατος και η κάλυψη αυτών των απαιτήσεων
εξακολουθεί να ισχύει.
β) Η σύµβαση ορίσθηκε ως σύµβαση επί εµπορευµάτων κατά τη σύναψή της και
γ) αναµένεται να διακανονιστεί µε παράδοση των εµπορευµάτων.

14. Μεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µεταξύ επιµέρους
κατηγοριών:
α) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από και προς την κατηγορία
«εµπορικό χαρτοφυλάκιο» δεν επιτρέπεται.
β) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από την κατηγορία «Μη παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη» προς την κατηγορία
«∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» επιτρέπεται µόνον όταν η
οντότητα πάψει να έχει την πρόθεση να διακρατήσει τα στοιχεία αυτά µέχρι τη λήξη
τους. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας του µεταφερόµενου
στοιχείου και εύλογης αξίας του κατά την ηµεροµηνία της µεταφοράς αναγνωρίζεται
στην καθαρή θέση και υπόκειται στο χειρισµό της παραγράφου 9 του παρόντος
άρθρου.
γ) Η µεταφορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα για
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» προς την κατηγορία «Μη παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη», επιτρέπεται µόνον όταν
η οντότητα αποφασίσει ότι έχει εφεξής την πρόθεση να διακρατήσει τα στοιχεία αυτά
µέχρι τη λήξη τους. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διαφορές εύλογης αξίας της καθαρής
θέσης από τα εν λόγω στοιχεία αποσβένεται τµηµατικά µέχρι τη λήξη τους.

Αρθρο 25. Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων

1. Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων στο ενδεδειγµένο κατά περίπτωση κονδύλι και βάσει των

παραγράφων 2 έως 14 κατωτέρω.

2. Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευµένα.

3. Τα έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται όλα τα
παρακάτω:
α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
συνδέονται µε την κυριότητά τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

4. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται
µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης (µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και
εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονοµικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρµόζεται η µέθοδος της ολοκληρωµένης
σύµβασης, όταν δεν επηρεάζονται σηµαντικά τα µεγέθη των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

5. Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
από τρίτους αναγνωρίζονται ως εξής:
α) Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη
σταθερή µέθοδο.
β) Tα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση
άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη
διανοµή τους.
γ) Tα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.

6. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 4 του παρόντος άρθρου επιµετρώνται σε ποσά
καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.

7. Τα έσοδα των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου αναγνωρίζονται
διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα.

8. Τα κέρδη από επιµετρήσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των κερδών από αναστροφές προβλέψεων και αποµειώσεων,
αναγνωρίζονται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.

9. Τα κέρδη που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις
διαγράφονται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

10. Κάθε άλλο έσοδο ή κέρδος αναγνωρίζεται βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος
νόµου στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

11. Τα κέρδη παρουσιάζονται κατάλληλα στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε το
καθαρό ποσό τους.

12. Τα έξοδα περιλαµβάνουν:
α) Tα έξοδα ίδρυσης.
β) Tο κόστος κτήσης ή κόστος παραγωγής, κατά περίπτωση, των πωληθέντων
αγαθών ή υπηρεσιών.
γ) Τις πάσης φύσεως δαπάνες µισθοδοσίας εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων των
προβλέψεων για µελλοντικές παροχές.
δ) Tα έξοδα έρευνας.
ε) Tα έξοδα ανάπτυξης.
στ) Τις επισκευές και συντηρήσεις.
ζ) Τις αποσβέσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων.
η) Τις προβλέψεις για λοιπούς κινδύνους και έξοδα.
θ) Τους τόκους και τα συναφή έξοδα.
ι) Τα έξοδα και τις ζηµίες που προκύπτουν από την επιµέτρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
ια) Τις ζηµίες που προκύπτουν από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων.
ιβ) Τις λοιπές προκύπτουσες ζηµίες που παρουσιάζονται µε το καθαρό ποσό τους.
ιγ) Το φόρο εισοδήµατος της περιόδου, τρέχοντα και αναβαλλόµενο, κατά
περίπτωση.
ιδ) Κάθε άλλο έξοδο που έχει προκύψει και δεν περιλαµβάνεται στις προηγούµενες
κατηγορίες.

13. Κάθε δαπάνη της παραγράφου 12 αναγνωρίζεται και ταξινοµείται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων µε κατάλληλο τρόπο, εκτός εάν η δαπάνη αυτή καλύπτει
τον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, βάσει των ρυθµίσεων του παρόντος νόµου.

14. Όταν συµφωνίες για αγορά ή πώληση περιλαµβάνουν όρους για αναβολή της
πληρωµής, είναι πιθανόν το σχετικό ποσό να ενσωµατώνει τόκο. Το αντίστοιχο έσοδο
ή κόστος επιµετράται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, αντί της επιµέτρησης στο ονοµαστικό ποσό, εάν το
αποσβέσιµο κόστος εκτιµάται ότι έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό του προκύπτοντος τόκου αναγνωρίζεται κατάλληλα
στα αποτελέσµατα.

Αρθρο 26. Στοιχεία της καθαρής θέσης

1. Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαµβάνουν:
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένου:
α.1) του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και
α.2) οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσµευση
κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της οντότητας για έκδοση µετοχών ή άλλων
συµµετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) µηνών από την
ηµεροµηνία της εισφοράς.
β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης
νοµοθεσίας ή του καταστατικού.
γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.
δ) Τις διαφορές από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης
βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόµου.
ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της οντότητας, όταν συντρέχει περίπτωση που
παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.
στ) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν
συντρέχει περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως
ξεχωριστό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.

2. Τα κονδύλια της καθαρής θέσης της παραγράφου 1α και 1ε του παρόντος άρθρου
αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονοµαστικά τους ποσά,
που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3. Κόστος που σχετίζεται άµεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται
αφαιρετικά του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σηµαντικό για τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό
αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

4. Κέρδη από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία, που αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν µπορούν να
κεφαλαιοποιηθούν πριν πραγµατοποιηθούν.

Αρθρο 27. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα

1. Μία συναλλαγή σε ξένο νόµισµα µετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο
νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας
µε την ισχύουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά τη συναλλαγή.

2. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:
α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος της
ηµεροµηνίας του ισολογισµού.
β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται
στο ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.
γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται
στην εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη
αξία προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε
τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε το
άρθρο 24.

3. Oι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό
νοµισµατικών στοιχείων ή από τη µετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την
ισοτιµία µετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου
που προκύπτουν.

4. Η συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο
αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται
κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής
θέσης µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής
δραστηριότητας.

Αρθρο 28. Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση
λαθών

1. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται
αναδροµικά µε τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη
της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.

2. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην
οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και
µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται
αναδροµικά.

3. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.

Αρθρο 29. Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων

1. Η κατάρτιση του προσαρτήµατος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:
α) 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.
β) Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

παρατίθενται µε τη σειρά µε την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
γ) 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.
δ) Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές µπορεί να µην
επαναλαµβάνονται στο προσάρτηµα.

2. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηµατικές πληροφορίες
και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του παρόντος άρθρου, εκτός και εάν
προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόµου.

3. Πληροφορίες σχετικά µε:
α) Την επωνυµία της οντότητας.
β) Το νοµικό τύπο της οντότητας.
γ) Την περίοδο αναφοράς.
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.
ε) Το δηµόσιο µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένη η οντότητα ή αντίστοιχες
πληροφορίες, κατά περίπτωση.
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί µε την παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ µικρή, µικρή, µεσαία, µεγάλη, δηµοσίου
συµφέροντος), σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
θ) ∆ήλωση ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συµφωνία µε τον παρόντα νόµο.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώµατων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων:
α) 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.
β) Τις προσθήκες, τις µειώσεις και τις µεταφορές µεταξύ των κονδυλίων των παγίων
κατά τη διάρκεια της περιόδου.
γ) Τις αποσβέσεις και αποµειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.
δ) Τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις στην αρχή και στο τέλος της
περιόδου.
ε) Τις λοιπές µεταβολές των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων κατά τη
διάρκεια της περιόδου.
στ) 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.
ζ) Λοιπές µεταβολές.

9. 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.

10. Σε περίπτωση επιµέτρησης στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε το άρθρο 24,
παρατίθεται:
α) 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.
β) Περιγραφή των σηµαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγµατα και
οι τεχνικές επιµέτρησης.
γ) 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).
δ) 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.

ε) 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.
στ) 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.

11. Σε περίπτωση επιµέτρησης χρηµατοπιστωτικών µέσων στην τιµή κτήσης:
α) Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοπιστωτικών µέσων:
α.1) η εύλογη αξία των µέσων αυτών, εάν αυτή µπορεί να προσδιοριστεί, σύµφωνα
µε την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, και
α.2) πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των µέσων και τη φύση τους.
β) Για τα µη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία εµφανίζονται µε
ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους:
β.1) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων
είτε των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους αυτών στοιχείων και
β.2) 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.

12. Για την καθαρή θέση της οντότητας:
α) Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί.
β) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει
ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.
γ) 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.
δ) 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.
ε) 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.
στ) Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των κατεχόµενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης
ή, όταν δεν υπάρχει ονοµαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.

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

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

15. 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.

16. 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 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.

17. 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.

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

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

20. Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο.

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

22. 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.

23. Για τους απασχολούµενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται
οι εξής πληροφορίες:
α) Ο µέσος όρος των απασχολούµενων.
β) Ανάλυση του µέσου όρου των απασχολούµενων ανά κατηγορία.
γ) Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων οι δαπάνες για
παροχές σε εργαζόµενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά
ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:
γ.1) Μισθοί και ηµεροµίσθια.
γ.2) Κοινωνικές επιβαρύνσεις.
γ.3) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία.

24. 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.

25. 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.

26. Η επωνυµία, η έδρα και η νοµική µορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η
οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

Αρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1
1. Οι πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν,
σύµφωνα µε το νόµο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:
α) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου
λογαριασµών.
β) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 6 έως και 8 του άρθρου 4.
γ) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 16 περί απόκλισης από τα
υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
δ) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής
παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαµβάνοντας
υπόψη την οικονοµική τους ουσία.
ε) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας
απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης
παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
στ) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 2γ του άρθρου 18 περί
προσαύξησης, µε έµµεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόµενων πάγιων
στοιχείων.
ζ) Χρησιµοποιούν τις µεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής
νοµοθεσίας και δεν εφαρµόζουν τις σχετικές ρυθµίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως
και 3(α)(4) του άρθρου 18.
η) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρθρου 18 περί µη απόσβεσης της
υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή. Τα εν λόγω
στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται µε τον τρόπο που ορίζει η φορολογική
νοµοθεσία.
θ) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί αποµείωσης των
ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες
φορολογικές ρυθµίσεις.
ι) Αντιµετωπίζουν λογιστικά όλες τις συµβάσεις µίσθωσης, σύµφωνα µε τη
φορολογική νοµοθεσία.
ια) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου ή της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιµο κόστος.
ιβ) Αναγνωρίζουν ζηµίες αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8
του άρθρου 19.
ιγ) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρθρου 20 περί προσαύξησης, µε
έµµεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεµάτων.
ιδ) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της µεθόδου του
πραγµατικού επιτοκίου ή της σταθερής µεθόδου κατά την επιµέτρηση
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιµο κόστος.
ιε) Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και δεν

εφαρµόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22.
ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύµφωνα µε τη φορολογική
νοµοθεσία και δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.
ιζ) ∆εν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας
αναγνώρισης αναβαλλόµενης φορολογίας.
ιη) ∆εν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου περί επιµέτρησης στην εύλογη
αξία.
ιθ) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί
αναδροµικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και
αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής
πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

2. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες
µόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29.

3. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των οποίων ο ετήσιος
καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις
αγαθών, δύνανται να µην διενεργούν απογραφή των αποθεµάτων τους και να
αντιµετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.

4. Οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που επιλέγουν να
διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων µιας περιόδου,
ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις (3)
τουλάχιστον επόµενες ετήσιες περιόδους.

5. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν να
διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για
τον υπολογισµό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεµα έναρξης
θεωρείται µηδέν.

6. Όταν οι οντότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιλέγουν σε µια
περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεµα
τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό των
αποτελεσµάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.

Πολύ µικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1
7. Οι πολύ µικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 που κάνουν

χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16:
α) ∆εν εφαρµόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης
από τις διατάξεις αυτού του νόµου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
β) ∆εν εφαρµόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόµου περί επιµέτρησης στην εύλογη
αξία.
γ) ∆ύνανται να µην εφαρµόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί
αναδροµικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και
αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής
πραγµατοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

8. Οι οντότητες της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου παρέχουν τις πληροφορίες
µόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29. ∆ύνανται να µην παρέχουν τις
λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.

Μικρές οντότητες
9. Οι µικρές οντότητες παρέχουν τις πληροφορίες µόνο των παραγράφων 3 έως και 8,
10, 13, 14, 16 έως και 18, 23(α) και 25 του άρθρου 29. ∆ύνανται να µην παρέχουν τις
λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29.

Μεσαίες οντότητες
10. Οι µεσαίες οντότητες δύνανται να µην παρέχουν τις πληροφορίες των
παραγράφων 24, 32 και 33 του άρθρου 29.

Ειδικές απλοποιήσεις και απαλλαγές
11. Η οντότητα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 η οποία έχει ως
αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία υγρών καυσίµων του ν. 3054/2002
εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει το όριο του
κύκλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2.

12. Όταν η οντότητα της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει ή παύει να
υπερβαίνει το όριο της ίδιας παραγράφου για δύο διαδοχικές περιόδους, η
παρεχόµενη δυνατότητα στη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
ενεργοποιείται ή αίρεται αντίστοιχα από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω
διαδοχικών περιόδων.

13. Οι παρακάτω οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 έχουν τη δυνατότητα
σύνταξης µόνο συνοπτικής κατάστασης αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το υπόδειγµα
Β.6 και παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου:
α) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση τους νόµους
89/1967 και 378/1968.
β) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήµατος µε τον όρο της αµοιβαιότητας.
γ) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/1975.

14. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων δύναται να
καθορίζονται ειδικές απλουστεύσεις και απαλλαγές σε ό,τι αφορά στην τήρηση
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και στην έκδοση λογιστικών στοιχείων
(παραστατικών) για κατηγορίες οντοτήτων µε κριτήρια το µέγεθος ή το είδος της
δραστηριότητας ή τον τρόπο ή τον τόπο άσκησης αυτής και εφόσον διασφαλίζεται ο
προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης.

Αρθρο 31. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και οµίλων για σκοπούς ενοποίησης

1. Μικροί όµιλοι είναι οι όµιλοι που αποτελούνται από µία µητρική και θυγατρικές
οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιηµένη βάση κατά την
ηµεροµηνία ισολογισµού της µητρικής οντότητας δεν υπερβαίνουν τα όρια
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτοµα.

2. Μεσαίοι όµιλοι είναι οι όµιλοι, εξαιρουµένων των µικρών, που αποτελούνται από
µια µητρική και θυγατρικές οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε
ενοποιηµένη βάση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού της µητρικής οντότητας
δεν υπερβαίνουν τα όρια τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα.

3. Μεγάλοι όµιλοι είναι οι όµιλοι που αποτελούνται από µία µητρική και θυγατρικές
οντότητες προς υπαγωγή σε ενοποίηση, οι οποίοι σε ενοποιηµένη βάση κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού της µητρικής οντότητας, υπερβαίνουν τα όρια
τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.
γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα.

4. Τα όρια ενεργητικού και κύκλου εργασιών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος
άρθρου ισχύουν µετά την αφαίρεση των συµψηφισµών και των απαλοιφών των
παραγράφων 4 και 8 του άρθρου 34. Αν δεν λαµβάνονται υπόψη οι προαναφερόµενοι
συµψηφισµοί και απαλοιφές τα όρια αυτά προσαυξάνονται κατά 20%.

5. Όταν ένας όµιλος υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών
κριτηρίων των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου κατά την ηµεροµηνία
ισολογισµού της µητρικής οντότητας για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς
εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους
ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

6. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» είναι εκείνο του οµότιτλου
κονδυλίου του υποδείγµατος ισολογισµού Β.7 και του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών»
είναι εκείνο του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του υποδείγµατος της
κατάστασης αποτελεσµάτων Β.8.1 ή Β.8.2, κατά περίπτωση.

Αρθρο 32. Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

1) Τις ρυθµίσεις των άρθρων 32 έως 36 εφαρµόζουν οι οντότητες:
α) Οι µητρικές οντότητες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου.
β) Κάθε άλλη οντότητα όταν επιλέγει ή υποχρεώνεται από άλλη νοµοθεσία, να
συντάσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

2) Μια µητρική οντότητα συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
για την ίδια και κάθε άλλη οντότητα, εάν για την εν λόγω µητρική οντότητα ισχύει
οποιοδήποτε από τα παρακάτω α΄ έως στ΄:
α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, εταίρων ή µελών της
άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα).
β) Έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών του
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική
οντότητα) και είναι ταυτόχρονα µέτοχος, εταίρος ή µέλος αυτής της οντότητας.
γ) Έχει το δικαίωµα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική
οντότητα), της οποίας είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος, είτε βάσει σύµβασης που έχει
συνάψει µε την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του
καταστατικού της.
δ) Είναι µέτοχος, εταίρος ή µέλος της άλλης οντότητας και είτε:
δ1) ελέγχει από µόνη της, δυνάµει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους,
εταίρους ή µέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, εταίρων ή µελών της είτε
δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προυποθέσεις:
δ2.1) Η πλειοψηφία των µελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών
οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούµενη περίοδο και
µέχρι την κατάρτιση των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, έχει
διοριστεί µόνο ως αποτέλεσµα της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου αυτής.
δ2.2) Τα δικαιώµατα ψήφου που κατέχονται από τη µητρική οντότητα
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωµάτων ψήφου στη
θυγατρική οντότητα.
δ2.3) Κανένα τρίτο µέρος δεν έχει τα δικαιώµατα που αναφέρονται στα σηµεία α΄, β΄
ή γ΄ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά µε αυτή την οντότητα (θυγατρική
οντότητα).
ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην
άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα).

3) Για την εφαρµογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 αυτού του
άρθρου, τα δικαιώµατα ψήφου, διορισµού και παύσης της πλειοψηφίας των µελών
του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κάθε θυγατρικής οντότητας,
καθώς επίσης και τα δικαιώµατα κάθε προσώπου που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για
λογαριασµό της µητρικής οντότητας ή µιας άλλης θυγατρικής οντότητας,
προστίθενται σε εκείνα της µητρικής οντότητας.

4) Για την εφαρµογή των στοιχείων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 αυτού του
άρθρου, από τα δικαιώµατα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αφαιρούνται τα
δικαιώµατα τα οποία:
α) ενσωµατώνονται σε µετοχές που κατέχονται για λογαριασµό ενός προσώπου που
δεν είναι ούτε η µητρική οντότητα ούτε µια θυγατρική οντότητα αυτής της µητρικής,
ή
β) ενσωµατώνονται σε µετοχές οι οποίες:
β1) κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται, σύµφωνα µε τις

οδηγίες που έχουν ληφθεί, ή
β2) κατέχονται σε σχέση µε δάνεια που χορηγήθηκαν στα πλαίσια της συνήθους
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εφόσον τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται προς
όφελος του προσώπου που παρέχει την εγγύηση.

5) Για τους σκοπούς των σηµείων α΄ και δ΄ της παραγράφου 2, το σύνολο των
δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων, εταίρων ή µελών στην θυγατρική οντότητα,
µειώνεται µε τα δικαιώµατα ψήφου που ενσωµατώνονται στις µετοχές που
κατέχονται από αυτή την ίδια την οντότητα, από µια θυγατρική αυτής της οντότητας
ή από ένα πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό αυτών των
οντοτήτων.

6) Μια µητρική οντότητα και όλες οι θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται
ανεξαρτήτως της έδρας των θυγατρικών οντοτήτων.

7) Κάθε οντότητα που υπάγεται στην ελληνική νοµοθεσία συντάσσει ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εάν αυτή η οντότητα και µία άλλη(ες)
οντότητα(ες) µε την(τις) οποία(ες) δεν συνδέεται µε τις σχέσεις που ορίζονται στις
παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου, διοικούνται σε ενιαία βάση, σύµφωνα
µε:
α) σύµβαση που έχει υπογραφεί µε την άλλη οντότητα, ή
β) προβλέψεις στο ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της άλλης οντότητας.

8) Οι οντότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 και όλες οι θυγατρικές
τους οντότητες ενοποιούνται, όταν µία ή περισσότερες από αυτές τις οντότητες
εµπίπτουν στις κατηγορίες των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ ή β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου.

9) Η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και οι παράγραφοι 1, 6 και 7 του άρθρου 33
και τα άρθρα 34 έως 36 εφαρµόζονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, µε την
επιφύλαξη των κατωτέρω αναφεροµένων:
α) αναφορές σε µητρικές οντότητες εκλαµβάνονται ως αναφερόµενες σε όλες τις
οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, και
β) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 34, τα διάφορα κονδύλια
καθαρής θέσης που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις είναι τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων κονδυλίων που αναλογούν σε
καθεµία οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 33. Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

1) Οι µικροί και οι µεσαίοι όµιλοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης
ενοποιηµένων χρηµατοοιοκονοµικών καταστάσεων, εκτός και εάν κάποια από τις
οντότητες του οµίλου είναι δηµοσίου συµφέροντος.

2) Μια µητρική οντότητα απαλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εάν αυτή η µητρική οντότητα (απαλλασσόµενη
οντότητα) είναι επίσης θυγατρική οντότητα µιας άλλης οντότητας η οποία υπόκειται
στο δίκαιο ενός κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και:
α) η µητρική οντότητα της απαλασσόµενης οντότητας κατέχει όλες τις µετοχές της
απαλασσόµενης οντότητας. Οι µετοχές στην απαλασσόµενη οντότητα που κατέχονται
από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων βάσει νοµικής
δέσµευσης ή δέσµευσης στο ιδρυτικό έγγραφό της ή στο καταστατικό της, δεν
λαµβάνονται υπόψη για το σκοπό της απαλλαγής, ή
β) η µητρική οντότητα της απαλασσόµενης οντότητας, κατέχει το 90% ή περισσότερο
των µετοχών της απαλασσόµενης και οι υπόλοιποι µέτοχοι ή µέλη αυτής έχουν
εγκρίνει την απαλλαγή.

3) Η απαλλαγή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να πληροί όλες τις
κατωτέρω προυποθέσεις:
α) Η απαλλασσόµενη οντότητα και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου, όλες οι θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενός µεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων, η µητρική
οντότητα του οποίου διέπεται από το δίκαιο κράτους-µέλους.
β) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου του µεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων
συντάσσσονται από την µητρική οντότητα αυτού του συνόλου, σύµφωνα µε το δίκαιο
του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει αυτή τη µητρική οντότητα,
σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/EΕ, ή τα ∆.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί βάσει του
Κανονισµού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Αναφορικά µε την απαλλασσόµενη οντότητα, τα κατωτέρω στοιχεία
δηµοσιεύονται µε τον τρόπο που απαιτείται από το δίκαιο της χώρας µέλους στο
οποίο υπόκειται η εν λόγω οντότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ:
γ1) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου.
γ2) Η έκθεση ελέγχου.

δ) Οι σηµειώσεις των ετησίων χρηµατοοικονοµικών κατάστασεων της
απαλλασσόµενης οντότητας γνωστοποιούν τα κατωτέρω:
δ1) την επωνυµία και την έδρα της µητρικής οντότητας που συντάσει τις
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
της παρούσας παραγράφου, και
δ2) την απαλλαγή από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

4) Μια µητρική οντότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εάν η εν λόγω µητρική οντότητα (απαλασσόµενη
οντότητα) είναι θυγατρική µιας άλλης µητρικής οντότητας η οποία δεν διέπεται από
το δίκαιο ενός κράτους-µέλους, αν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προυποθέσεις:
α) Η απαλλασσόµενη οντότητα και, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6, όλες οι
θυγατρικές της οντότητες ενοποιούνται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενός
µεγαλύτερου συνόλου οντοτήτων.
β) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, συντάσσονται:
β1) σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/EΕ ή
β2) σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. ή
β3) µε τρόπο ισοδύναµο των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που
συντάσσονται βάσει της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ ή
β4) µε τρόπο ισοδύναµο των ∆.Π.Χ.Α., όπως αυτός καθορίζεται, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1569/2007 της 21ης ∆εκεµβρίου
2007 που καθιερώνει το µηχανισµό για τον προσδιορισµό της ισοδυναµίας των
λογιστικών προτύπων που εφαρµόζονται από τρίτες χώρες που εκδίδουν τίτλους
βάσει των Οδηγιών 2003/71/EΚ και 2004/109/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου.
γ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στην
περίπτωση α΄ ανωτέρω, έχουν ελεγχθεί από έναν ή περισσότερους νόµιµους ελεγκτές
ή ελεγκτικές εταιρείες (ελεγκτικά γραφεία), που έχουν αδειοδοτηθεί για να
διενεργούν ελέγχους χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, βάσει της εθνικής
νοµοθεσίας η οποία διέπει την οντότητα που συντάσσει αυτές τις καταστάσεις.
δ) Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 πρέπει να εφαρµόζονται.

5) Η απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου 4 δεν παρέχεται αν η προς απαλλαγή
οντότητα είναι οντότητα δηµοσίου συµφέροντος που εµπίπτει στην περίπτωση α΄ του
ορισµού των οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος του παραρτήµατος Α΄.

6) Μια οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας οντότητας δηµοσίου συµφέροντος, δεν
απαιτείται να περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,
όταν πληρείται µία τουλάχιστον από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που οι αναγκαίες πληροφορίες για την
κατάρτιση των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο δεν µπορούν να αποκτηθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή υπερβολική

καθυστέρηση ή
β) οι µετοχές αυτής της οντότητας κατέχονται αποκλειστικά µε σκοπό την
µεταγενέστερη διάθεσή τους, ή
γ) αυστηροί µακροπρόθεσµοι περιορισµοί παρεµποδίζουν ουσιωδώς:
γ1) τη µητρική οντότητα να ασκεί τα δικαιώµατά της στα περιουσιακά στοιχεία ή στη
διοίκηση αυτής της οντότητας ή
γ2) την άσκηση της ενοποιηµένης διοίκησης αυτής της οντότητας όταν εµπίπτει σε
µια από τις σχέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 7.

7) Κάθε µητρική οντότητα, περιλαµβανοµένης µιας οντότητας δηµοσίου
συµφέροντος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλεται από το άρθρο 32,
εάν:
α) έχει µόνο θυγατρικές οντότητες που δεν είναι σηµαντικές, τόσο ατοµικά όσο και
συνολικά, ή / και
β) όλες οι θυγατρικές της οντότητες µπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση βάσει
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 34. Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων

1. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται, σύµφωνα µε τα
υποδείγµατα Β.7 έως και Β.10 του Παραρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.

2. Τα άρθρα 16 έως 29 του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναφορικά µε τις
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις
προσαρµογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιηµένων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε σύγκριση µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις.

3. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση ενσωµατώνονται στο σύνολό τους στον ενοποιηµένο ισολογισµό.

4. Οι λογιστικές αξίες των µετοχών στο κεφάλαιο των οντοτήτων που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση συµψηφίζονται έναντι της αναλογίας που

αντιπροσωπεύουν στην καθαρή θέση εκείνων των οντοτήτων, ως εξής:
α) Εκτός της περίπτωσης µετοχών στο κεφάλαιο της µητρικής οντότητας που
κατέχονται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από άλλη οντότητα που
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως ίδιες µετοχές,
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ο εν λόγω συµψηφισµός γίνεται µε βάση τις
λογιστικές αξίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία που εκείνες οι οντότητες
περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά. Οι διαφορές που προκύπτουν από
τον συµψηφισµό κατανέµονται, στο βαθµό που είναι δυνατόν, σε εκείνα τα στοιχεία
του ενοποιηµένου ισολογισµού, των οποίων οι εύλογες αξίες είναι µεγαλύτερες ή
µικρότερες από τις λογιστικές αξίες τους.
β) Η διαφορά που αποµένει µετά την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ αφορά υπεραξία
και αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξής:
β1) Η θετική διαφορά εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ως περιουσιακό
στοιχείο µε τον τίτλο «Yπεραξία» και αντιµετωπίζεται, κατά περίπτωση, βάσει των
παραγράφων 3(α)(6) ή 3(α)(7) του άρθρου 18.
β2) Η αρνητική διαφορά υποδηλώνει αγορά σε τιµή ευκαιρίας και µεταφέρεται άµεσα
στα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως κέρδος.
γ) Όταν η µητρική και η θυγατρική ελέγχονται τελικά από το ίδιο µέρος τόσο πριν
όσο και µετά την ενοποίηση, και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι προσωρινός, δεν
εφαρµόζονται οι προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ και η
περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική αξία της
κατεχόµενης από τη µητρική επένδυσης συµψηφίζεται µε την αξία που αντιστοιχεί
στο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής που κατέχει η µητρική και τυχόν
διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εις νέον του ενοποιηµένου ισολογισµού.

5. Όταν µετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
κατέχονται από πρόσωπα, άλλα εκτός του οµίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές
τις µετοχές εµφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του ενοποιηµένου ισολογισµού
ως «δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο».

6. Τα έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση ενσωµατώνονται πλήρως στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.

7. Το ποσό του κέρδους ή ζηµίας που αποδίδεται στις µετοχές που αναφέρονται στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εµφανίζεται ξεχωριστά στην ενοποιηµένη
κατάσταση αποτελεσµάτων, ως κέρδος ή ζηµία που αποδίδεται στα δικαιώµατα που
δεν ασκούν έλεγχο.

8. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν τα περιουσιακά
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις χρηµατοοικονοµικές θέσεις, τα κέρδη ή τις ζηµίες των

οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ως να ήταν µια οντότητα.
Ιδιαίτερα, τα κατωτέρω απαλείφονται από τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις:
α) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των οντοτήτων.
β) Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες που σχετίζονται µε συναλλαγές µεταξύ των
οντοτήτων.
γ) Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των οντοτήτων, όταν
περιλαµβάνονται στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων.

9. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται κατά την ίδια
ηµεροµηνία µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής
οντότητας.

10. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση επιµετρώνται µε τις ίδιες µεθόδους και, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 29
του παρόντος νόµου.

11. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν επιµετρηθεί, από οντότητες
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, µε τη χρήση διαφορετικών λογιστικών
πολιτικών από αυτές που χρησιµοποιούνται για σκοπούς της ενοποίησης, τα εν λόγω
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις επαναµετρούνται, σύµφωνα µε τις
µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην ενοποίηση. Παρέκκλιση από αυτή την
απαίτηση επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση
γνωστοποιείται και δικαιολογείται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

12. Αναβαλλόµενοι φόροι αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23. Κατ’ εξαίρεση δεν
επιτρέπεται συµψηφισµός στον ισολογισµό αναβαλλόµενων φορολογικών
απαιτήσεων µε αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, όταν τα σχετικά ποσά
προέρχονται από οντότητες που λειτουργούν σε διαφορετικές φορολογικές
δικαιοδοσίες.

13. Οι κοινές δραστηριότητες ενοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου της αναλογικής
ενοποίησης. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 33 και το παρόν άρθρο εφαρµόζονται
κατ’ αναλογία στην αναλογική ενοποίηση.

14. Όταν η θυγατρική µιας µητρικής οντότητας καταρτίζει τις χρηµατοοικονοµικές

της καταστάσεις σε ένα νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο καταρτίζονται οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οντότητας, τα στοιχεία των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της θυγατρικής µετατρέπονται στο νόµισµα στο
οποίο καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής οντότητας ως
εξής:
α) Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία
της περιόδου αναφοράς.
β) Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού.
γ) Τα στοιχεία της καθαρής θέσης µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της
ηµεροµηνίας κατά την οποία εισφέρθηκαν ή σχηµατίσθηκαν.
δ) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τις παραπάνω µετατροπές υπό
α΄, β΄ και γ΄ αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση.
Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης µεταφέρεται στην ενοποιηµένη κατάσταση
αποτελεσµάτων κατά την εκποίηση της θυγατρικής.

Αρθρο 35. Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

1. Όταν µια οντότητα που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση έχει µια συµµετοχή σε
συγγενή ή κοινοπραξία, αυτή η συµµετοχή εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό
σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο «συµµετοχή σε συγγενή ή και κοινοπραξία», βάσει
της µεθόδου της καθαρής θέσης.

2. Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης, µια συγγενής ή κοινοπραξία αναγνωρίζεται
κατά την απόκτησή της στο κόστος κτήσης.

3. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθαρής θέσης της συγγενούς ή της
κοινοπραξίας, που προκύπτει από την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 αυτού του
άρθρου, αυξάνεται ή µειώνεται µε το ποσό της µεταβολής της καθαρής θέσης της
κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα της
οντότητας (επενδυτής) και µειώνεται µε το ποσό των εισπραττόµενων µερισµάτων
που αναλογούν σε αυτά τα συµµετοχικά δικαιώµατα.

4. Στο βαθµό που η θετική διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της αναλογίας

της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε δεν µπορεί να συσχετισθεί µε κάποια κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιµετωπίζεται ως «υπεραξία», σύµφωνα
µε την παράγραφο 3(α)(6) ή 3(α)(7), κατά περίπτωση, του άρθρου 18.

5. Η αναλογία των αποτελεσµάτων των συγγενών ή των κοινοπραξιών που
αποδίδεται στα συµµετοχικά δικαιώµατα της οντότητας εµφανίζεται στα ενοποιηµένα
αποτελέσµατα ως ξεχωριστό κονδύλι µε τον τίτλο «αποτέλεσµα από συγγενείς και
κοινοπραξίες».

6. Οι απαλοιφές που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 8 γίνονται στο βαθµό
που τα γεγονότα είναι γνωστά ή µπορούν να επιβεβαιωθούν.

7. Όταν µια συγγενής ή κοινοπραξία συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις, οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στην
καθαρή θέση που εµφανίζεται σε αυτές τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις.

8. Αυτό το άρθρο δεν απαιτείται να εφαρµόζεται όταν η αξία των συµµετοχικών
δικαιωµάτων στο κεφάλαιο συγγενούς ή κοινοπραξίας δεν είναι σηµαντική.

9. Οι προβλέψεις της παραγράφου 14 του άρθρου 34 εφαρµόζονται στη µετατροπή
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συγγενών ή κοινοπραξιών που έχουν
συνταχθεί σε νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο έχουν συνταχθεί οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επενδύτριας οντότητας.

Αρθρο 36. Σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Οι σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που

προβλέπονται από το άρθρο 29, µε τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της
χρηµατοοικονοµικής θέσης των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ως
σύνολο, και λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρµογές που προκύπτουν από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε
σύγκριση µε τις ετήσιες. Ιδιαίτερα:
α) Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη, οι συναλλαγές
µεταξύ τέτοιων µερών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί,
παραλείπονται.
β) Κατά τη γνωστοποίηση του µέσου αριθµού των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν
στη διάρκεια της περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το µέσο αριθµό των
εργαζοµένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες.
γ) Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζηµιώσεων, των προκαταβολών και
των πιστώσεων που δόθηκαν σε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συµβουλίων, γνωστοποιούνται µόνο τα ποσά που δόθηκαν σε µέλη αυτών των
συµβουλίων της µητρικής οντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.

2. Οι σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, εκτός των
πληροφοριών που απαιτούνται από την παράγραφο 1, περιλαµβάνουν:
α) Αναφορικά µε τις οντότητες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση:
α.1) Τις επωνυµίες και την έδρα των οντοτήτων.
α.2) Την κατεχόµενη αναλογία στο κεφάλαιο αυτών των οντοτήτων από άλλες
οντότητες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκτός της µητρικής οντότητας ή από
πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό των εν λόγω
οντοτήτων, και
α.3) Πληροφορίες αναφορικά µε το ποιές από τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2
και 7 του άρθρου 32, µετά την εφαρµογή των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 32,
αποτέλεσε τη βάση µε την οποία έγινε η ενοποίηση. Πάντως, αυτή η γνωστοποίηση
µπορεί να παραλείπεται όταν η ενοποίηση έχει γίνει µε βάση την παράγραφο 2α του
άρθρου 32 και όταν η αναλογία στο κεφάλαιο και στα δικαιώµατα ψήφου είναι η ίδια.
α.4) Οι πληροφορίες των περιπτώσεων α1 έως α3 ανωτέρω παρέχονται και σε σχέση
µε τις οντότητες που απαλλάσσονται από την ενοποίηση για λόγους µη
σηµαντικότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 17 και την παράγραφο 7
του άρθρου 33. Παρέχεται επίσης επεξήγηση για την απαλλαγή των οντοτήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 33.
β) Τις επωνυµίες και την έδρα των συγγενών οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση και την αναλογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται από οντότητες που
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 ή
από πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των
οντοτήτων.
γ) Τις επωνυµίες και τα µητρώα εγγραφής των κοινοπραξιών και των από κοινού
ελεγχόµενων δραστηριοτήτων, τους παράγοντες επί των οποίων βασίζεται η κοινή
διοίκηση (έλεγχος) επί αυτών και την αναλογία του κεφαλαίου τους που κατέχεται
από οντότητες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα που ενεργούν
στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των οντοτήτων.
δ) Αναφορικά µε κάθε οντότητα, εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄,
β΄ και γ΄ της παρούσας παραγράφου, στην οποία οι οντότητες που περιλαµβάνονται
στην ενοποίηση, είτε οι ίδιες είτε µέσω προσώπων που ενεργούν στο όνοµά τους

αλλά για λογαριασµό αυτών των οντοτήτων, έχουν συµµετοχικά δικαιώµατα:
δ.1) Τις επωνυµίες και την έδρα αυτών των οντοτήτων.
δ.2) Την αναλογία του κατεχόµενου κεφαλαίου.
δ.3) Το ποσό της καθαρής θέσης και των αποτελεσµάτων για την πιο πρόσφατη
περίοδο της υπό αναφορά οντότητας για την οποία έχουν εγκριθεί
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
ε) Οι πληροφορίες που αφορούν την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της
περίπτωσης δ΄ µπορούν να παραλείπονται όταν η υπό αναφορά οντότητα δεν
δηµοσιεύει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της.

3. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό του ποσού της υπεραξίας
και κάθε σηµαντική µεταβολή της σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο
επεξηγούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

4. Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης σε µια συγγενή ή κοινοπραξία, η
οντότητα γνωστοποιεί τη διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης της επένδυσης και της
λογιστικής αξίας της αναλογίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, κατά την
ηµεροµηνία απόκτησης. Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται µόνο στην περίοδο που
έγινε η απόκτηση.

5. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις µιας συγγενούς ή κοινοπραξίας
έχουν επιµετρηθεί στις ατοµικές τους χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε µεθόδους
άλλες από αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για ενοποίηση, σύµφωνα µε την παράγραφο
10 του άρθρου 34, τα εν λόγω στοιχεία για τον υπολογισµό της διαφοράς της
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου µπορούν να επαναµετρώνται, σύµφωνα µε τις
µεθόδους που χρησιµοποιούνται για ενοποίηση. Εάν τέτοια επαναµέτρηση δεν έχει
πραγµατοποιηθεί, γνωστοποιείται το γεγονός αυτό.

6. Αν η σύνθεση των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχει
µεταβληθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια µιας περιόδου, οι ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν πληροφορίες που καθιστούν
δυνατή τη σύγκριση των διαδοχικών ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.

7. Όταν εφαρµόζεται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 34,
γνωστοποιούνται οι µεταβολές που προκύπτουν στα αποτελέσµατα εις νέον, καθώς
και η επωνυµία και η έδρα των θυγατρικών.

Αρθρο 37. Πρώτη εφαρµογή

1. Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ, όπως ορίζεται στο άρθρο 44.

2. Η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως 7 αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών
πολιτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νόµου.

3. Όταν η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων ή όλων των στοιχείων των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το απαιτούµενο
κόστος είναι σηµαντικό, στην αρχή της περιόδου της πρώτης εφαρµογής η οντότητα
δύναται:
α) Στην περίπτωση που υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιµέτρησης ενός
στοιχείου εφεξής:
α.1) να θεωρήσει τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισµού του τέλους της
προηγούµενης περιόδου ως το τεκµαρτό κόστος αυτού του στοιχείου για την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, ή
α.2) να επιµετρήσει αυτό το στοιχείο στην εύλογη αξία του, σύµφωνα µε το άρθρο
24. Σε αυτή την περίπτωση, η εύλογη αξία που χρησιµοποιήθηκε θεωρείται ως το
τεκµαρτό κόστος του στοιχείου αυτού για την εφαρµογή του παρόντος νόµου εφεξής.
Η επιλογή του παρόντος εδαφίου παρέχεται µόνο για ιδιοχρησιµοποιούµενα και
επενδυτικά ακίνητα.
α.3) Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή του προηγούµενου σηµείου υπό
α2 αναγνωρίζεται στα κέρδη εις νέον στην καθαρή θέση.
β) Στην περίπτωση που υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιµέτρησης εφεξής,
σύµφωνα µε το άρθρο 24, η οντότητα επιµετρά τα σχετικά στοιχεία του ισολογισµού
στην εύλογη αξία. Κάθε προκύπτουσα διαφορά αναγνωρίζεται είτε κατευθείαν στα
κέρδη εις νέον της καθαρής θέσης είτε ως διαφορά εύλογης αξίας στην καθαρή θέση,
σύµφωνα µε το άρθρο 24.
γ) Οι πολύ µικρές οντότητες της παραγράφου 2α, 2β και 2γ του άρθρου 1 δεν έχουν
την επιλογή της περίπτωσης α2 της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η αναδροµική προσαρµογή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να µην
είναι πρακτικά ευχερής ή να απαιτεί σηµαντικό κόστος, όταν:
α) Η αρχική αναγνώριση στοιχείων του ισολογισµού έχει λάβει χώρα σε µακρινή

περίοδο στο παρελθόν, ή
β) η εύλογη αξία στοιχείων του ισολογισµού δεν είναι διαθέσιµη για τα χρονικά
σηµεία, όπως απαιτείται για την αναδροµική εφαρµογή της επιµέτρησης στην εύλογη
αξία.

5. Κονδύλια του ισολογισµού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του
παρόντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο λογιστικό πλαίσιο,
δύναται να συνεχίσουν να εµφανίζονται στον ισολογισµό µετά την 31η ∆εκεµβρίου
2014 και µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείµενων φορολογικών
διατάξεων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους.

6. Τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου
ταξινοµούνται, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
του Παραρτήµατος Β΄ του παρόντος νόµου.

7. Η µέθοδος µετάβασης στον παρόντα νόµο, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα
κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα γνωστοποιείται ενδεχόµενη χρήση
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα σχετικά ποσά του
ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων.

8. Οι οντότητες που κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος νόµου ή µεταγενέστερα
υποχρεούνται ή επιλέγουν να συντάξουν για πρώτη φορά ισολογισµό, διενεργούν
κατά την έναρξη της περιόδου για την οποία θα συνταχθεί ισολογισµός απογραφή
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους. Με βάση αυτή την
απογραφή συντάσσεται ο ισολογισµός έναρξης της οντότητας.

9. Οι πολύ µικρές και οι µικρές οντότητες µπορούν να µην εφαρµόζουν τις
παραγράφους 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.

10. Οι πολύ µικρές και οι µικρές οντότητες δεν εφαρµόζουν τις παραγράφους 3(α2)
και 3(α3) του παρόντος άρθρου.

11. Για το κονδύλι «∆ιαφορές Ενοποίησης», σύµφωνα µε το καταργούµενο άρθρο
103 του κ.ν. 2190/1920, κατά την πρώτη χρήση εφαρµογής του παρόντος νόµου
εφαρµόζονται τα εξής:

α) Για το αναπόσβεστο χρεωστικό υπόλοιπο κατά τις 31.12.2014, που εµφανίζεται
στο ενεργητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού, ισχύουν τα προβλεπόµενα από την
παράγραφο 3 περιπτώσεις α6 και α7 του άρθρου 18 του παρόντος νόµου.
β) Το χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο που εµφανίζεται ως στοιχείο της καθαρής
θέσης του ενοποιηµένου ισολογισµού κατά τις 31.12.2014, µεταφέρεται κατ’ ευθείαν
στα αποτελέσµατα εις νέον.

Αρθρο 38. Καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου
Ε΄ του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και
κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάµει εκείνης της
διάταξης ή του προϊσχύοντος Π.∆. 186/1992.
Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (Β΄ 72), κ.υ.α.
ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (Β΄ 3130), κ.υ.α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 (Β΄ 548), κ.υ.α.
ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (Β΄ 2237) και κ.υ.α. ΠΟΛ.1263/4.12.2013 (Β΄ 3265), καθώς
και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση
ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών
καυσίµων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, καθώς και οι
αποφάσεις α.υ.ο. 1093619/748/0015/ΠΟΛ.1212/10.8.1995 (Β΄ 719), α.υ.ο. 1128269/
1226 /0015/ΠΟΛ.1292/16.11.1995 (Β΄ 982), κ.υ.α. 1071467/536/
0015/ΠΟΛ.1101/31.7.2006 (Β΄1283), κ.υ.α. 1008269/52/0015/ΠΟΛ.1009/22.1.2008
(Β΄176) και κ.υ.α. ΠΟΛ.1193/21.12.2010 (Β΄ 2174), καθώς και κάθε άλλη σχετική
απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων
Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την 1.1.2015.

2. Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη,
ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάµει εκείνου του νόµου. Κατ'
εξαίρεση, παραµένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που
διαπράττονται µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2015.
3. Για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014, παύουν εφεξής να
ισχύουν:
α) Η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8
του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το
άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και
τα άρθρα 138 έως 143 του κ.ν. 2190/1920.
β) Τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992.

γ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11)
του ν.δ. 400/1970.
δ) Η παρ. 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 3190/1955.
ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του ν.
4072/2012.
στ) Το Π.∆. 1123/1980 (Α΄ 283) περί εφαρµογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού
Σχεδίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
καθώς και οι σχετικές ρυθµίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις
υποκείµενες στον παρόντα νόµο οντότητες.
ζ) Το Π.∆. 148/1984 περί εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου.
η) Το Π.∆. 384/1992 περί εφαρµογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.

4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη,
εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάµει των καταργούµενων διατάξεων της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθµό που είναι σε αντίθεση µε τις
ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.

5. Όπου άλλη διάταξη νόµου ή άλλος κανόνας δικαίου παραπέµπει σε διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 οι οποίες καταργούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου η παραποµπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις
αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου. Ειδικότερα:
α) Παραποµπή στην παρ. 1 του άρθρου 42α ή στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920
θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόµου.
β) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι
αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόµου.
γ) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920 (παρουσίαση ίδιων
µετοχών στον ισολογισµό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1ε του άρθρου
26 του παρόντος νόµου.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 τροποποιείται ως εξής:
«6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του, πρώτου µετά την
έναρξη ισχύος αυτού του νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια
των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισµού δύο εκατοµµύρια
πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, γ) µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά
τη διάρκεια της χρήσης 50 άτοµα, και εφόσον δεν εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα του Κανονισµού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να µην
εκλέγει ελεγκτές από τους νόµιµους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία
παύει να υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο
συνεχόµενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαινε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που
έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια της

παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόµενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση
της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.»

Αρθρο 39. Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων

1. ∆εν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα
που εµπίπτουν στην παράγραφο 2γ του άρθρου 1.
α) Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του ν. 2859/2000, βάσει ύψους
ακαθάριστων εσόδων τους από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή του ποσού των δικαιωµάτων ενιαίας
ενίσχυσης που λαµβάνουν, ανά φορολογικό έτος. Τα ποσοτικά όρια της παραγράφου
αυτής ορίζονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόµενη απασχόληση,
πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό
τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.
γ) ∆ηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές
εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων, εφόσον δεν ασκούν άλλη
επιχειρηµατική δραστηριότητα.

2. Όπου από τη νοµοθεσία απαιτείται η υποβολή λογιστικών ή στατιστικών
δεδοµένων η οντότητα οφείλει σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει κατάλληλα από
το λογιστικό της σύστηµα και να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστάται διαρκής επιτροπή για την
υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόµου. Η επιτροπή
επεξεργάζεται προτάσεις για τη βελτίωση και την άµεση προσαρµογή του παρόντος
νόµου στις εξελίξεις στους ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή
πρακτική, τη λειτουργική διασύνδεσή του µε το φορολογικό και λοιπό θεσµικό
πλαίσιο λειτουργίας των υποκείµενων οντοτήτων, καθώς και την έκδοση εγκυκλίων
και οδηγιών εφαρµογής. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη δηµοσιοποίηση
ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση µε το διοικητικό κόστος και τα εκτιµώµενα
οφέλη.

Αρθρο 40. Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί (φορολογικές ταµειακές µηχανές και
µηχανισµοί Ειδικών Ασφαλών ∆ιατάξεων Σήµανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988
δύναται να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, εκτός εάν, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και
λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.

2. Οι αποφάσεις 1220/2012 και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονοµικών
διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις προβλεπόµενες ιδιότητες και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του ν. 1809/1980,
εκτός εάν, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές
οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές
και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόµου.

3. Εγκρίσεις φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών µε τις αποφάσεις 1220/2012
και 1221/2012 του Υπουργείου Οικονοµικών δύναται να χορηγούνται αρµοδίως
µέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος
νόµου.

Αρθρο 41.

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως
εξής:
«6. Από την 1.4.2015 και εφεξής τα τουριστικά καταλύµατα των υποπεριπτώσεων
αα΄, γγ΄, δδ΄ ως προς τα ξενοδοχεία που αποτελούν µέρος του σύνθετου τουριστικού
καταλύµατος, εε΄, στστ΄ της περίπτωσης α΄ και της υποπερίπτωσης γγ΄ της

περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου υποχρεούνται να
επικολλούν σε κάθε δωµάτιο αυτών, ειδικό θεωρηµένο αυτοκόλλητο νόµιµης
λειτουργίας στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθµός µητρώου τουριστικών επιχειρήσεων
(ΜΗ.Τ.Ε.) και η επωνυµία της επιχείρησης. Το ανωτέρω αυτοκόλλητο θα έχει ετήσια
ισχύ και θα εκδίδεται σε αριθµό αντιτύπων ίσο µε τον αριθµό των δωµατίων του
τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε το ειδικό σήµα λειτουργίας του. Έκαστο
αντίτυπο θα φέρει ειδική θεώρηση και αύξοντα αριθµό εκδόσεως σε συνάρτηση µε
τον αριθµό των δωµατίων του τουριστικού καταλύµατος. Το προβλεπόµενο στην
παρούσα παράγραφο αυτοκόλλητο θα εκδίδεται από το Σύνδεσµο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή από επαγγελµατικές ενώσεις µέλη του, στα
οποία θα µεταβιβάζεται από το Σ.Ε.Τ.Ε. η σχετική αρµοδιότητα κατόπιν καταρτίσεως
εγγράφου συµβάσεως αντίγραφο της οποίας θα πρέπει να κοινοποιείται στο
Υπουργείο Τουρισµού. Το αυτοκόλλητο θα χορηγείται κατόπιν προηγούµενης
αίτησης του επιχειρηµατία και αφού προηγηθεί διασταύρωση στοιχείων του
τουριστικού καταλύµατος µε το µητρώο τουριστικών επιχειρήσεων που τηρεί το
Υπουργείο Τουρισµού. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού θα καθορίζεται ο
τύπος και τα χαρακτηριστικά του προβλεπόµενου στην παρούσα παράγραφο
αυτοκόλλητου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσής του, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εφαρµογή της παρούσας.»

2. Στο άρθρο 7 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγραφος 21 µε το εξής περιεχόµενο:
«21. Στο φορέα επιχείρησης που εκµεταλλεύεται τουριστικό κατάλυµα το οποίο δεν
συµµορφώνεται µε την υποχρέωση εφοδιασµού του ειδικού αυτοκόλλητου, όπως
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014, επιβάλλεται από τα αρµόδια
όργανα του Υπουργείου Τουρισµού πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά
τουριστικό κατάλυµα.»

Αρθρο 42. ∆ιάφορες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ανασυγκροτούνται
συλλογικά όργανα των οποίων η, κατά τις κείµενες διατάξεις, συγκρότηση
επηρεάζεται από τις ρυθµίσεις του Π.∆. 111/2014 (Α΄ 178).

2.α. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) η φράση «την 30ή Νοεµβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη

φράση «τη 19η ∆εκεµβρίου 2014».
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312), όπως
ισχύει, η φράση «την 30ή Νοεµβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 19η
∆εκεµβρίου 2014».

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 43.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών
∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Συµβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικής ∆ιεύθυνσης
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
είναι πενταµελές και αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ο οποίος
ορίζεται Πρόεδρος, δύο λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε
βαθµό Νοµικού Συµβούλου ή Παρέδρου, ένα µέλος του ΑΣΕΠ και έναν Βοηθό
Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίοι υποδεικνύονται αρµοδίως. Γραµµατέας του
Συµβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση
ορίζονται ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε ισάριθµους
αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα µε τα τακτικά µέλη.
Εισηγητές στο Συµβούλιο ορίζονται τα µέλη του από τον Πρόεδρο.»

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κωδικοποιείται ο ν.
3528/2008 µε ενσωµάτωση των διατάξεων νόµων οι οποίες έχουν τροποποιήσει τον
ανωτέρω νόµο σε ενιαίο κείµενο µε τον ίδιο τίτλο του ισχύοντος υπαλληλικού
κώδικα. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού συγκροτείται τριµελής Επιτροπή, τα µέλη
της οποίας είναι άµισθα και ρυθµίζεται κάθε σχετικό οργανωτικό και λειτουργικό
ζήτηµα αυτής.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής,
καθώς και ο ορισµός των µελών της.

Αρθρο 44. Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του νόµου αυτού τίθενται σε ισχύ ως εξής:
α) Τα κεφάλαια 4 έως 7, καθώς και οι ορισµοί του Παραρτήµατος Α΄ που σχετίζονται
µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν
µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2014.
β) Όλα τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισµοί του Παραρτήµατος Α΄ που
σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών τίθενται σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Ακεραιότητα περιεχοµένου λογιστικού στοιχείου (integrity of content): Με τον όρο
«ακεραιότητα του περιεχοµένου» νοείται ότι το περιεχόµενο ενός λογιστικού
στοιχείου (π.χ. του τιµολογίου) δεν έχει αλλοιωθεί, σε σχέση µε ό,τι απαιτείται από
τον παρόντα νόµο ή µε ό,τι καθορίσθηκε από τον εκδότη του.
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου
εισοδήµατος που είναι ανακτήσιµος σε µελλοντικές περιόδους από εκπιπτόµενες
προσωρινές διαφορές, µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές και µεταφερόµενους
αχρησιµοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits).
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (deferred tax liability): Το ποσό του φόρου
εισοδήµατος που οφείλεται σε µελλοντικές περιόδους, σε σχέση µε φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.

Αναγνώριση (recognition): Αναγνώριση είναι η διαδικασία ενσωµάτωσης στον
ισολογισµό ή/και στην κατάσταση αποτελεσµάτων ενός στοιχείου που εµπίπτει στους
σχετικούς ορισµούς του παρόντος νόµου και ικανοποιεί τα επόµενα κριτήρια:
α) είναι σφόδρα πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη σχετιζόµενα µε το στοιχείο
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση ή θα εκρεύσουν από αυτή.
β) το στοιχείο έχει ένα κόστος ή µια αξία που µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα.
Ανακτήσιµη αξία (recoverable amount): Το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης
αξίας, µειωµένης µε το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας
µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών) και της αξίας χρήσης αυτού.
Αναλογική ενοποίηση (proportionate consolidation): Μέθοδος ενοποίησης σύµφωνα
µε την οποία η οντότητα αναγνωρίζει και παρουσιάζει τη συµµετοχή της στα
περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα κέρδη, τα έξοδα και τις ζηµιές
µιας κοινής δραστηριότητας προσθέτοντας κάθε σχετικό στοιχείο αυτής στο
αντίστοιχο στοιχείο των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων.
Αναπροσαρµογή (revaluation): Η αύξηση ή η µείωση του υπολοίπου ενός στοιχείου
του ισολογισµού ως αποτέλεσµα επανεκτίµησης της αξίας του, βάσει των ρυθµίσεων
του νόµου αυτού, όπως η επιµέτρηση στην εύλογη αξία.
Ανάπτυξη (development): Η εφαρµογή ευρηµάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα
πλάνο ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωµένων υλικών, εργαλείων,
προϊόντων, διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών, πριν την έναρξη της παραγωγής
ή χρήσης αυτών.
Αντιστάθµιση εύλογης αξίας (fair value hedging): Η αντιστάθµιση της έκθεσης στην
µεταβολή της εύλογης αξίας περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, ή ενός
προσδιορισµένου µέρους ενός τέτοιου στοιχείου, η οποία µεταβολή της εύλογης
αξίας αποδίδεται σε ένα συγκεκριµένο κίνδυνο και θα µπορούσε να επηρεάσει τα
κέρδη και τις ζηµίες της κατάστασης αποτελεσµάτων.
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών (cash flow hedging): Η αντιστάθµιση της έκθεσης στη
διακύµανση ταµειακών ροών, η οποία διακύµανση:
α) αποδίδεται σε ένα συγκεκριµένο κίνδυνο που σχετίζεται µε ένα αναγνωρισµένο
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (για παράδειγµα το σύνολο ή µέρος µελλοντικών
πληρωµών για τόκους έντοκης υποχρέωσης µεταβλητού επιτοκίου) ή µια σφόδρα
πιθανή µελλοντική συναλλαγή, και
β) θα µπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζηµίες της κατάστασης
αποτελεσµάτων.
Αξία χρήσης (Value in use): Η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών που
αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας
µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών), και από τη διάθεσή του (της) στο τέλος της
ωφέλιµης ζωής του (της).
Αποθέµατα (inventories): Περιουσιακά στοιχεία:
α) κατεχόµενα για πώληση στη συνήθη δραστηριότητα της οντότητας, ή
β) στην παραγωγική διαδικασία µε σκοπό την πώληση ως ανωτέρω, ή

γ) σε µορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική
διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών.
Αποµείωση (Impairment): Το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του.
Απόσβεση (Depreciation, amortization): Η συστηµατική κατανοµή της αποσβεστέας
αξίας ενός στοιχείου στην ωφέλιµη ζωή του.
Αποσβέσιµο κόστος - χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (amortized cost financial assets): To ποσό στο οποίο ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
επιµετράται στην αρχική αναγνώριση:
α) µείον πληρωµές για κεφάλαιο.
β) µείον ή πλέον σωρευτική απόσβεση, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή µε
τη σταθερή µέθοδο, κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού κατά τη
λήξη του.
γ) µείον κάθε µείωση (άµεσα ή µε τη χρήση αντίθετου λογαριασµού) για ζηµίες
αποµείωσης.
Αποσβέσιµο κόστος - χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (amortized cost - financial
liabilities):
To ποσό στο οποίο µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετράται στην αρχική
αναγνώριση:
α) µείον πληρωµές για κεφάλαιο ή άλλες µειώσεις.
β) πλέον ή µείον η σωρευτική απόσβεση, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή
µε τη σταθερή µέθοδο, κάθε διαφοράς µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού κατά
τη λήξη του.
Αποσβέσιµο κόστος ή ποσό - πάγια περιουσιακά στοιχεία (amortized or depreciable
cost or amount- fixed assets): To ποσό στο οποίο ένα πάγιο στοιχείο επιµετράται στην
αρχική αναγνώριση, µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις.
Αποτελεσµατική αντιστάθµιση (effective hedge): Μια αντιστάθµιση είναι
αποτελεσµατική όταν τόσο κατά τη δηµιουργία της όσο και σε µεταγενέστερες
περιόδους, η αντιστάθµιση αναµένεται να είναι αποτελεσµατική, όσον αφορά τον
συµψηφισµό των µεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταµιακών ροών που
αποδίδονται στον αντισταθµισµένο κίνδυνο.
Αρχική αναγνώριση (initial recognition): Η πρώτη καταχώρηση στο λογιστικό
σύστηµα της οντότητας ενός στοιχείου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Αυθεντικότητα προέλευσης τιµολογίου (authenticity of origin): Η διασφάλιση της
ταυτότητας του προµηθευτή ή του εκδότη του τιµολογίου.
Αυλο περιουσιακό στοιχείο (intangible asset): Είναι ένα εξατοµικεύσιµο και µη
νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο είναι εξατοµικεύσιµο σε κάθε µία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:
α) Είναι διαχωρίσιµο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την
οντότητα και να πωλείται, µεταβιβάζεται, εκµισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από
µόνο του ή µαζί µε σχετική σύµβαση, περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση,

β) Προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νόµιµα δικαιώµατα, ανεξάρτητα του εάν τα
δικαιώµατα είναι µεταβιβάσιµα, ή διαχωρίσιµα από την οντότητα, ή από άλλα
δικαιώµατα και δεσµεύσεις.
Βελτίωση παγίου (improvement of a fixed asset): Μια δαπάνη µε σκοπό την
επέκταση της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της
επίδοσής του, σε σχέση µε την κατάσταση του παγίου κατά την αρχική του
αναγνώριση.
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (biological assets): Ζώντα ζώα ή φυτά.
Βραχυπρόθεσµη υποχρέωση (current liability): Μια υποχρέωση που η οντότητα:
α) αναµένει να διακανονίσει εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της, ή
β) κατέχει πρωτίστως για εµπορικούς σκοπούς, ή
γ) οφείλει να διακανονίσει εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς των
οικονοµικών καταστάσεων, ή
δ) δεν έχει άνευ όρων δικαίωµα αναβολής του διακανονισµού της για διάστηµα
µεγαλύτερο των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Η ύπαρξη όρων που, κατά την επιλογή του
αντισυµβαλλόµενου µέρους, προβλέπουν τον διακανονισµό της υποχρέωσης µε την
έκδοση συµµετοχικών τίτλων της οντότητας, δεν επηρεάζει την κατάταξη της
υποχρέωσης ως βραχυπρόθεσµης ή µακροπρόθεσµης.
Γεγονός (event): Γεγονός είναι οποιοδήποτε συµβάν δηµιουργεί µεταβολή στα
περιουσιακά στοιχεία και / ή τις υποχρεώσεις της οντότητας, όπως η αποµείωση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή η κατάπτωση µιας εγγύησης, συµπεριλαµβανοµένων των
ενδεχόµενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Γνωστοποίηση (disclosure): Το σύνολο των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επεξηγηµατικών
πληροφοριών και αναλύσεων.
∆άνεια και απαιτήσεις που δηµιουργούνται από την οντότητα (loans and receivables
originated by the entity): Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε
καθορισµένες ή προσδιορίσιµες ταµειακές ροές, χωρίς δηµοσιευµένη τιµή σε ενεργή
αγορά, τα οποία δηµιουργούνται από την οντότητα όταν παραδίδει αγαθά, υπηρεσίες
ή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε τρίτους.
∆απάνη (expenditure): Το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών
ισοδύναµων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατίθεται για την απόκτηση
ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υπηρεσίας.
∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (Available for sale
financial instruments): Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία κατά την αρχική αναγνώριση καθορίζονται από την οντότητα ως διαθέσιµα για
πώληση, καθώς και κάθε άλλο µη παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο που δεν
εντάσσεται στις κατηγορίες:
α) των δανείων και απαιτήσεων που δηµιουργούνται από την οντότητα,
β) των διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδύσεων, και
γ) των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων εµπορικού χαρτοφυλακίου.

∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις (Held to maturity investments): Μη
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες ή
προσδιορίσιµες πληρωµές και καθορισµένη λήξη, τα οποία η οικονοµική οντότητα
έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διακρατήσει µέχρι τη λήξη, εκτός από:
α) εκείνα που εµπίπτουν στον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων.
β) εκείνα που κατά την αρχική αναγνώριση η οντότητα καθορίζει ως στοιχεία του
εµπορικού χαρτοφυλακίου ή ως διαθέσιµα προς πώληση.
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς - ∆ΠΧΑ (International Financial
Reporting Standards - IFRS): Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς,
συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, είναι τα πρότυπα στα
οποία αναφέρεται ο Κανονισµός 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο (non-controlling interests): Η καθαρή θέση µιας
θυγατρικής που δεν αποδίδεται άµεσα ή έµµεσα στη µητρική.
∆ιαθέσιµα ή µετρητά (cash): Μετρητά στο ταµείο και σε άµεσα διαθέσιµες
καταθέσεις.
∆ουλευµένο ή Πραγµατοποίηση, παραδοχή (accrual assumption): Λογιστική αρχή
σύµφωνα µε την οποία οι επιπτώσεις των συναλλαγών και άλλων γεγονότων
αναγνωρίζονται και συµπεριλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις όταν
προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταµειακά.
Εισόδηµα (income): Αυξήσεις σε οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς µε τη µορφή εισροών ή αυξήσεων περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων
υποχρεώσεων, που οδηγούν σε αυξήσεις της καθαρής θέσης, εκτός από εκείνες που
σχετίζονται µε συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας. Το εισόδηµα
περιλαµβάνει τα έσοδα και τα κέρδη.
Έλεγχος (control): Η ικανότητα µιας οντότητας να προσδιορίζει τις
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές πολιτικές µιας άλλης οντότητας, ώστε να
αποκοµίζει οφέλη από τις δραστηριότητες αυτής.
Εµπορικές απαιτήσεις (trading receivables): Είναι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις από
πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών µε πίστωση κατά τη συνήθη δραστηριότητα της
οντότητας.
Εµπορικές υποχρεώσεις (trading payables): Είναι οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις από
αγορά αγαθών και υπηρεσιών µε πίστωση κατά τη συνήθη δραστηριότητα της
οντότητας.
Ενδεχόµενη υποχρέωση (Contingent liability): Ενδεχόµενη υποχρέωση είναι:
α) Μια πιθανή δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη
της οποίας θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβεί ή δεν συµβεί ένα ή περισσότερα
αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της
οντότητας, ή
β) µια παρούσα δέσµευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την
οποία:

β1) δεν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν
οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της, ή
β2) το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε επαρκή αξιοπιστία.
Ενδεχόµενο περιουσιακό στοιχείο (Contingent asset): Ένα περιουσιακό στοιχείο που
είναι πιθανό να προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη του οποίου θα
επιβεβαιωθεί από το εάν συµβεί ή δεν συµβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά
γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της οντότητας.
Ενεργός αγορά (active market): Μια αγορά στην οποία λαµβάνουν χώρα συναλλαγές
για ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση, µε επαρκή συχνότητα και όγκο ώστε
να παρέχουν πληροφορίες για τιµές σε συνεχή βάση.
Έξοδο (Expense): Η µείωση των περιουσιακών στοιχείων (οικονοµικών πόρων) ή η
αύξηση των υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια µιας περιόδου που οδηγεί σε µείωση της
καθαρής θέσης, εκτός των µειώσεων της καθαρής θέσης που προέρχονται από
διανοµές στους ιδιοκτήτες της οντότητας.
Επενδυτικά ακίνητα (investment property): Ακίνητα (γη ή κτήριο ή τµήµα ενός
κτηρίου, ή και τα δύο) που είναι ιδιόκτητα ή κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση
και προορίζονται είτε για εκµίσθωση, είτε για αποκόµιση οφέλους από αύξηση της
αξίας τους, είτε και για τα δύο, αλλά όχι για ιδιοχρησιµοποίηση ή πώληση αυτών στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.
Επενδυτικές δραστηριότητες (Investing activities): Η απόκτηση και διάθεση µη
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν
περιλαµβάνονται στα διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.
Επενδυτική οντότητα (Investment entity):
α) η οντότητα της οποίας αποκλειστικό αντικείµενο είναι να επενδύει τα κεφάλαιά
της σε διάφορους τίτλους, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, µε µόνη επιδίωξη
την κατανοµή των επενδυτικών κινδύνων και το οικονοµικό όφελος των µετόχων της
από τα αποτελέσµατα της διαχείρισης των περιουσιακών της στοιχείων.
β) η οντότητα που είναι συγγενής µε επενδυτική οντότητα σταθερού κεφαλαίου, εάν
µοναδικός σκοπός αυτής της συγγενούς οντότητας είναι η απόκτηση πλήρως
εξοφληµένων µετοχών που εξεδόθησαν από την εν λόγω επενδυτική οντότητα
σταθερού κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο (η)
της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ.
Επιµέτρηση (measurement): Η διαδικασία προσδιορισµού της χρηµατικής αξίας ενός
στοιχείου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων κατά την αρχική του αναγνώριση ή
µεταγενέστερα.
Επισκευή παγίου περιουσιακού στοιχείου (repair of fixed assets): Μια δαπάνη που
αποσκοπεί σε αποκατάσταση της παραγωγικής δυνατότητας ενός παγίου, ύστερα από
καταστροφή, χρήση ή άλλη µείωση.
Επιχείρηση (business): Ένα ολοκληρωµένο σύνολο δραστηριοτήτων και
περιουσιακών στοιχείων που µπορεί να διευθύνεται µε σκοπό την επίτευξη απόδοσης
µε τη µορφή µερίσµατος ή την απολαβή µικρότερου κόστους ή άλλων οικονοµικών

ωφελειών απευθείας στους µετόχους ή άλλους ιδιοκτήτες. Μια επιχείρηση γενικά
περιλαµβάνει εισροές, διαδικασίες που εφαρµόζονται επί αυτών των εισροών και
εκροές που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία εσόδων.
Ένα µεταβιβαζόµενο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων θεωρείται
σε κάθε περίπτωση επιχείρηση, εάν ενσωµατώνει υπεραξία.
Επιχορηγήσεις, κρατικές (Government grants): Ενίσχυση από το κράτος µε τη µορφή
µεταφοράς πόρων σε µια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή µελλοντική
συµµόρφωση µε συγκεκριµένες συνθήκες που σχετίζονται µε τις λειτουργικές της
δραστηριότητες. ∆εν περιλαµβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι µορφές
κρατικής ενίσχυσης στις οποίες δεν µπορεί εύλογα να αποδοθεί µια αξία καθώς και
συναλλαγές µε το κράτος, οι οποίες δεν µπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις
εµπορικές συναλλαγές της οντότητας.
Έρευνα (research): Η πρωταρχική και σχεδιασµένη έρευνα που αναλαµβάνεται µε
την προσδοκία απόκτησης νέας επιστηµονικής ή τεχνικής γνώσης και κατανόησης.
Έσοδο (Revenue): Η µεικτή εισροή οικονοµικών ωφελειών κατά τη διάρκεια µιας
περιόδου, η οποία προκύπτει από συνήθεις δραστηριότητες µιας οντότητας και
αυξάνει την καθαρή θέση της, εκτός των αυξήσεων της καθαρής θέσης που
προέρχονται από συνεισφορές των ιδιοκτητών της οντότητας.
Εύλογη αξία (Fair value): Η τιµή ανταλλαγής ενός περιουσιακού στοιχείου ή
διακανονισµού µιας υποχρέωσης, µεταξύ πρόθυµων και ενήµερων µερών που
ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ηµεροµηνία µέτρησης.
Εύλογη παρουσίαση (fair presentation or true and fair): Πιστή παρουσίαση των
επιπτώσεων των συναλλαγών και άλλων γεγονότων της οντότητας, σύµφωνα µε τους
ορισµούς και τα κριτήρια αναγνώρισης των περιουσιακών στοιχείων, των
υποχρεώσεων, του εισοδήµατος (εσόδων και κερδών) και των εξόδων.
Ζηµιά (Loss): Η καθαρή µείωση της καθαρής θέσης, µε τη µορφή αύξησης των
υποχρεώσεων ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων, εκτός των µειώσεων της
καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες της οντότητας.
Ηµεροµηνία αναφοράς ή ηµεροµηνία ισολογισµού (reporting date): Η τελευταία
ηµέρα της περιόδου που καλύπτεται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Θυγατρική οντότητα (subsidiary): Μια οντότητα που ελέγχεται από µια µητρική
οντότητα, άµεσα ή έµµεσα..
Ιδιοπαραγόµενα περιουσιακά στοιχεία (self-constructed assets): Περιουσιακά
στοιχεία που κατασκευάζονται ή δηµιουργούνται είτε από την ίδια την οντότητα είτε
από ένα τρίτο µέρος, είτε από κοινού από την οντότητα και ένα τρίτο µέρος, για
λογαριασµό της.
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (owner-occupied property): Ακίνητα κατεχόµενα από
τον ιδιοκτήτη ή από τον µισθωτή βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης, τα οποία
χρησιµοποιούνται στην παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ή για
διοικητικούς σκοπούς της οντότητας.

Καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή δραστηριότητα (net investment in a foreign
operation): To ποσό (αναλογία) των δικαιωµάτων µιας οντότητας στα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία µείον υποχρεώσεις), µιας
εκµετάλλευσης που είναι θυγατρική, συγγενής, κοινοπραξία ή υποκατάστηµα της
οντότητας, οι εργασίες της οποίας βασίζονται ή διεξάγονται σε µια χώρα ή ένα
νόµισµα διαφορετικά από αυτά της οντότητας.
Καθαρή επένδυση σε χρηµατοδοτική µίσθωση - εκµισθωτής (Net investment in a
finance lease - lessor): Καθαρή επένδυση σε χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η µικτή
επένδυση στη µίσθωση, προεξοφλούµενη µε το προκύπτον επιτόκιο της µίσθωσης. Η
µικτή επένδυση στη µίσθωση προσδιορίζεται από το άθροισµα:
α) των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων που µπορεί να απαιτήσει ο εκµισθωτής
βάσει της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, και
β) κάθε µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας που δικαιούται ο εκµισθωτής.
Καθαρή θέση (equity): Η διαφορά µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
µιας οντότητας.
Καθαρή λογιστική αξία (net book value): Η λογιστική αξία που προκύπτει για ένα
περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση, αν από την αρχική λογιστική αξία
αφαιρεθούν όλες οι σχετικές προσαρµογές αξίας.
Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία (net realizable value): Η εκτιµώµενη τιµή διάθεσης
ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας, µειωµένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή
του και για την πραγµατοποίηση της διάθεσης.
Καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµιά) (Net income): Καθαρό αποτέλεσµα είναι η
διαφορά µεταξύ:
α) του συνόλου των εσόδων και κερδών µιας περιόδου, και
β) των αντίστοιχων εξόδων και ζηµιών. Το καθαρό αποτέλεσµα µπορεί να είναι
θετικό (κέρδος περιόδου) ή αρνητικό (ζηµία περιόδου).
Κατασκευαστικά συµβόλαια (construction contracts): Μια σύµβαση που
διαπραγµατεύεται ειδικά την κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου ή συνδυασµού
περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή
αλληλοσχετιζόµενα σε όρους σχεδιασµού, τεχνολογίας και λειτουργίας ή τελικού
σκοπού ή χρήσης τους.
Κέρδος (Gain): Αύξηση στα οικονοµικά οφέλη που πληροί τον ορισµό του
εισοδήµατος αλλά δεν είναι έσοδο. Τα κέρδη οδηγούν σε καθαρή αύξηση της
καθαρής θέσης, µε τη µορφή µείωσης των υποχρεώσεων ή αύξησης των
περιουσιακών στοιχείων. Τα κέρδη δεν περιλαµβάνουν αυξήσεις της καθαρής θέσης
που προέρχονται από συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες της οντότητας.
Κοινή διευθέτηση (joint arrangement): Μια διευθέτηση στην οποία δύο ή
περισσότερα µέρη, δεσµευµένα µε σύµβαση, έχουν κοινό έλεγχο. Μια κοινή
διευθέτηση είναι είτε κοινή δραστηριότητα είτε κοινοπραξία.

Κοινή δραστηριότητα (joint operation): Κοινή δραστηριότητα είναι µια διευθέτηση
στην οποία τα εµπλεκόµενα µέρη έχουν κοινό έλεγχο καθώς και δικαιώµατα στα
περιουσιακά στοιχεία και δεσµεύσεις για τις υποχρεώσεις που προκύπτουν. Η κοινή
δραστηριότητα διενεργείται από κοινού από τα εµπλεκόµενα µέρη.
Κοινοπραξία (joint venture): Κοινοπραξία είναι µια οντότητα επί της οποίας δύο ή
περισσότερα µέρη ασκούν κοινό έλεγχο και έχουν δικαιώµατα στα καθαρά
περιουσιακά της στοιχεία.
Κοινός έλεγχος (Joint control): Συµβατική κατανοµή του ελέγχου µιας διευθέτησης, ο
οποίος υφίσταται µόνο όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν
την οµόφωνη γνώµη των µερών που µοιράζονται τον έλεγχο.
Κόστος για τη διάθεση περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών
(Costs of disposal of an asset or a cash generating unit). To συνολικό επιπλέον κόστος
που απαιτείται για τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας
δηµιουργίας χρηµατορών, εξαιρουµένων των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και του
φόρου εισοδήµατος.
Κόστος κτήσης (αξία αγοράς) περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσιών (Acquisition
cost or purchase price of assets and services): To σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων
ή ταµειακών ισοδύναµων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που δίνεται κατά το
χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και µείον οποιαδήποτε
µείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται
για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Κόστος κτήσης (αρχική αναγνώριση) υποχρεώσεων (Acquisition cost of liabilities at
initial recognition): To ποσό ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων, ή
άλλων περιουσιακών στοιχείων που λαµβάνονται, ή βάρους που αναλαµβάνεται κατά
τον χρόνο που προκύπτει η υποχρέωση, αφού ληφθεί υπόψη τυχόν πρόσθετο κόστος
που σχετίζεται µε την δηµιουργία της υποχρέωσης.
Κόστος παραγωγής (Production cost): Το κόστος που αποδίδεται σε αγαθά ή
υπηρεσίες που παράγει ή προσφέρει η οντότητα.
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (Turnover, net): Η ακαθάριστη εισροή οικονοµικών
ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις
δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης,
εξαιρουµένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών.
Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσµετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο
φόρος προστιθέµενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο
εργασιών.
Κυκλοφορούν ενεργητικό (current assets): Είναι περιουσιακά στοιχεία τα οποία:
α) η οντότητα αναµένει ή σκοπεύει να ρευστοποιήσει ή πωλήσει ή αναλώσει εντός
του συνήθους λειτουργικού κύκλου, ή
β) η οντότητα κατέχει για εµπορικούς σκοπούς, ή
γ) η οντότητα αναµένει να ρευστοποιήσει εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία
αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ή

δ) είναι µετρητά ή ταµειακά ισοδύναµα, εκτός εάν υφίσταται περιορισµός για την
ανταλλαγή τους ή τη χρήση τους για διακανονισµό µιας υποχρέωσης για διάστηµα
µεγαλύτερο των 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων.
Κυριαρχική επιρροή (dominant influence): Κυριαρχική επιρροή είναι η ικανότητα µια
οντότητας (επενδυτής) να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές
αποφάσεις µιας άλλης οντότητας, ανεξάρτητα από τα δικαιώµατα ή την επιρροή
οποιουδήποτε άλλου µέρους.
Λειτουργικές δραστηριότητες (operating activities): Οι κύριες δραστηριότητες που
παράγουν έσοδα και άλλες δραστηριότητες που δεν κατατάσσονται στις επενδυτικές
ή χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Λειτουργική µίσθωση (operating lease): Μια µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική.
Λειτουργικός κύκλος (operating cycle): Λειτουργικός κύκλος είναι ο χρόνος µεταξύ
της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων για επεξεργασία και µετατροπής τους σε
ταµειακά διαθέσιµα ή ταµειακά ισοδύναµα.
Λογιστικά αρχεία (accounting records): Λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή
φυσικά µέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και
τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας οντότητας. Τα λογιστικά
αρχεία περιλαµβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδοµένων, παραστατικά
των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία
(λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα των συναλλαγών και
γεγονότων.
Λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) (supporting documentation): Λογιστικά στοιχεία ή
παραστατικά είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των
παραστατικών πώλησης, που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή
ηλεκτρονική µορφή, τα οποία τεκµηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα της
οντότητας.
Λογιστικές πολιτικές (accounting policies): Οι συγκεκριµένες αρχές, βάσεις
επιµέτρησης, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρµόζονται από µια οντότητα
στην κατάρτιση και παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Λογιστική αξία (book value or carrying amount): Η αξία µε την οποία ένα στοιχείο
αναγνωρίζεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Λογιστική εκτίµηση (accounting estimate): Η εκτίµηση της οντότητας, µε βάση
διαθέσιµες πληροφορίες, αναφορικά µε την παρούσα κατάσταση, τα αναµενόµενα
οφέλη, και τις δεσµεύσεις που συνδέονται µε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.
Για παράδειγµα, η εκτίµηση για το χρόνο εµφάνισης των ωφελειών από ένα
περιουσιακό στοιχείο.
Λογιστικό σύστηµα (accounting system): Το λογιστικό σύστηµα µιας οντότητας
περιλαµβάνει τα λογιστικά αρχεία και τις διαδικασίες για την καταχώρηση των
συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών

καταστάσεων.
Μακροπρόθεσµη υποχρέωση (long term liability): Μια υποχρέωση που δεν είναι
βραχυπρόθεσµη.
Μέθοδος της ολοκληρωµένης σύµβασης (completed contract method): Μέθοδος κατά
την οποία τα έσοδα και τα έξοδα από συµβάσεις παροχής υπηρεσίας ή
κατασκευαστικά συµβόλαια αναγνωρίζονται µε την ολοκλήρωση της σχετικής
υπηρεσίας ή έργου.
Μέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης (percentage of completion method): Μέθοδος
στην οποία τα έσοδα από συµβάσεις παροχής υπηρεσίας ή κατασκευαστικά
συµβόλαια αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, το έσοδο συσχετίζεται µε το κόστος που έχει
αναληφθεί, σε σχέση µε το συνολικό απαιτούµενο κόστος, για να επιτευχθεί το
στάδιο ολοκλήρωσης της σύµβασης στο τέλος της περιόδου αναφοράς του πωλητή,
µε αποτέλεσµα να προκύπτουν έσοδα και έξοδα που αναλογούν στο µέρος της
υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
Μερίσµατα (dividends): Ποσά (µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) που
διανέµονται στους ιδιοκτήτες τίτλων καθαρής θέσης, πέραν ποσών που
αντιπροσωπεύουν επιστροφή εισφερθέντος κεφαλαίου.
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (non-current assets): περιουσιακά στοιχεία
που δεν είναι κυκλοφορούντα.
Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα (non-derivative financial instruments):
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν είναι παράγωγα.
Μη νοµισµατικά ή µη χρηµατικά στοιχεία (non-monetary items): Περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν είναι νοµισµατικά.
Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (non-financial liabilities): Κάθε υποχρέωση
που δεν είναι χρηµατοοικονοµική.
Μητρική επιχείρηση (Parent company): Η οντότητα που ελέγχει µία ή περισσότερες
θυγατρικές οντότητες.
Μίσθωση (lease): Μια συµφωνία στην οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή,
έναντι ανταλλάγµατος, το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µια
συµφωνηµένη περίοδο.
Μονάδα δηµιουργίας χρηµατοροών (cash generating unit): Η µικρότερη εντοπίσιµη
οµάδα περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµειακές ροές οι οποίες είναι κατά
βάση ανεξάρτητες από τις ταµειακές ροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων
περιουσιακών στοιχείων.
Νόµισµα παρουσίασης (presentation currency): Το νόµισµα στο οποίο
παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.

Νοµισµατικά ή χρηµατικά στοιχεία (monetary items): Κατεχόµενες µονάδες
νοµίσµατος και περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που θα εισπραχθούν ή
πληρωθούν σε ένα καθορισµένο ή προσδιορίσιµο αριθµό µονάδων νοµίσµατος.
Οικονοµική ουσία των συναλλαγών και γεγονότων (economic substance of
transactions and events). Οι συναλλαγές και τα γεγονότα παρουσιάζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση την χρηµατοοικονοµική τους επίπτωση παρά µε
βάση το νοµικό τους τύπο.
Όµιλος (Group): Η µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της.
Οντότητα (entity): Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισµός
κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον
δηµόσιο τοµέα.
Οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος (Public interest entities): Οντότητες δηµοσίου
ενδιαφέροντος είναι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόµο και
περιλαµβάνουν:
α) Τις οντότητες των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε
οργανωµένη αγορά κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της
Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 1606/2002
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (EE) 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του κανονισµού (EE) αριθ. 648/2012.
γ) Τα πιστωτικά ιδρύµατα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (EE) αριθ. 575/2013.
δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νοµοθεσία ως δηµοσίου ενδιαφέροντος
οντότητες, µε βάση τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το µέγεθος ή τον
αριθµό των απασχολούµενων.
Οντότητες οµίλου (affiliated entities): Οποιεσδήποτε δύο ή περισσότερες οντότητες
ενός οµίλου.
Οντότητες χαρτοφυλακίου (Financial holding entities): Οι οντότητες που έχουν ως
αποκλειστικό αντικείµενο την απόκτηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες µε σκοπό
τη διαχείρισή τους για δηµιουργία κέρδους, ενεργούντες ως µέτοχοι, χωρίς άµεση ή
έµµεση ανάµιξη στη διοίκηση των οντοτήτων αυτών.
Ουσιώδης επιρροή (Significant influence): Η ικανότητα µια οντότητας (επενδυτής) να
επηρεάζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφάσεις µιας άλλης οντότητας,
χωρίς να ασκεί έλεγχο ή κοινό έλεγχο επί αυτής. Τεκµαίρεται ότι υπάρχει ουσιώδης
επιρροή όταν η οντότητα κατέχει άµεσα ή έµµεσα το 20% τουλάχιστον των
δικαιωµάτων ψήφου της άλλης οντότητας, εκτός εάν µπορεί να τεκµηριωθεί ότι αυτό
δεν συµβαίνει.
Πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία ενεργητικού) (Fixed assets): Τα

περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για
τους σκοπούς της οντότητας και αναµένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της µιας
ετήσιας περιόδου.
Παράγωγα (Περιουσιακά στοιχεία ή Υποχρεώσεις) (derivativeq, assets or liabilities):
Παράγωγο είναι ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ή άλλη σύµβαση που πληροί όλα τα
παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Η αξία του µεταβάλλεται σε σχέση µε ένα από τα επόµενα (αποκαλούµενο
συνήθως «υποκείµενο»): καθορισµένο επιτόκιο, τιµή ενός χρηµατοοικονοµικού
µέσου, τιµή ενός εµπορεύµατος, συναλλαγµατική ισοτιµία, τιµές δεικτών ή
επιτοκίων, πιστωτική διαβάθµιση, πιστωτικό δείκτη ή άλλη µεταβλητή, µε την
προϋπόθεση ότι στην περίπτωση µη χρηµατοοικονοµικής µεταβλητής αυτή η
µεταβλητή δεν αναφέρεται σε ένα µέρος της σύµβασης.
β) ∆εν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική καθαρή επένδυση
που είναι µικρότερη από αυτή που απαιτείται για άλλους τύπους συµβάσεων που
αναµένεται να έχουν παρόµοια αντίδραση σε µεταβολές παραγόντων της αγοράς.
γ) ∆ιακανονίζεται σε µελλοντική ηµεροµηνία.
Τυπικές περιπτώσεις παραγώγων είναι τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, τα
προθεσµιακά συµβόλαια, τα συµβόλαια ανταλλαγής και τα δικαιώµατα προαίρεσης.
Τα παράγωγα έχουν συνήθως ένα θεωρητικό ποσό (κεφάλαιο αναφοράς), το οποίο
είναι ένα νοµισµατικό ποσό, ένας αριθµός µετοχών, ένας αριθµός µονάδων βάρους ή
όγκου ή άλλων µονάδων µέτρησης, που καθορίζονται στη σύµβαση.
Παραστατικά (supporting documentation): Βλέπε Λογιστικά στοιχεία.
Παραστατικά (στοιχεία) διακίνησης (shipping documents): Παραστατικά στοιχεία
που συνοδεύουν τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Τα στοιχεία αυτά περιέχουν, κατ'
ελάχιστο, τις εξής πληροφορίες:
α) Την πλήρη επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση και τον Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αποστολέα και παραλήπτη.
β) Την ποσότητα και το είδος των διακινούµενων αγαθών.
γ) Την ηµεροµηνία που έγινε η διακίνηση.
Παρούσα αξία (present value): Η αξία που προκύπτει από την προεξόφληση στο
παρόν, ενός µελλοντικού ποσού χρηµάτων ή µιας σειράς ταµειακών ροών µε ένα
κατάλληλο επιτόκιο, στη φυσιολογική πορεία των πραγµάτων.
Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων (service
provider - issuance of sales invoices): Ως «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης
παραστατικών πωλήσεων» νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης
οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων και
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας, παραστατικά
πωλήσεων για λογαριασµό της υπόχρεης οντότητας. Τα εν λόγω παραστατικά
πωλήσεων µπορούν να διαβιβάζονται κατ' ευθείαν στους αποδέκτες τους από τον
πάροχο ή να παραδίδονται στην υπόχρεη οντότητα. Ο πάροχος µπορεί, κατόπιν
συµφωνίας µε την υπόχρεη οντότητα, να αναλαµβάνει την αρχειοθέτηση και φύλαξη
αντιγράφων των σχετικών παραστατικών για λογαριασµό της υπόχρεης οντότητας µε
ασφαλή τρόπο.

Περίοδος αναφοράς ή περίοδος (reporting period): Η περίοδος που καλύπτεται από
τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας.
Περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) (Assets): Πόροι επί των οποίων η επιχείρηση
ασκεί έλεγχο, ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και από τους οποίους
αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
Περιουσιακά στοιχεία µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής (qualifying assets):
Περιουσιακά στοιχεία για τα οποία απαιτείται σηµαντικός χρόνος µέχρι να
καταστούν έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση τους ή για πώληση.
Πραγµατικό επιτόκιο (effective interest rate): Το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί
όλες τις εκτιµώµενες µελλοντικές πληρωµές ή εισπράξεις στην καθαρή λογιστική
αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής
υποχρέωσης, κατά τη διάρκειά τους ή κατά περίπτωση για µια µικρότερη περίοδο.
Πρόβλεψη (provision): Μια υποχρέωση σαφώς καθορισµένης φύσης η οποία κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι περισσότερο πιθανό να συµβεί από το να µη
συµβεί ή βέβαιο ότι θα προκύψει, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ποσό ή/και το χρόνο
που θα προκύψει. Η πρόβλεψη αντιπροσωπεύει την βέλτιστη εκτίµηση του ποσού
που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της σχετικής υποχρέωσης.
Προσαρµογή αξίας (value adjustment): Η µείωση της λογιστικής αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσµα απόσβεσης ή και αποµείωσης.
Προσωρινή διαφορά (temporary difference): Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας
ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα
αναµένει να επηρεάσει στο µέλλον τα φορολογητέα αποτελέσµατα, όταν η λογιστική
αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή
στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όταν θα
επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσµατα.
Σηµαντικό µέγεθος (material): Παραλείψεις ή σφάλµατα σε κονδύλια είναι
σηµαντικά εάν θα µπορούσαν ατοµικά ή αθροιστικά, να επηρεάσουν τις οικονοµικές
αποφάσεις των χρηστών που λαµβάνονται βάσει των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων. Το σηµαντικό µέγεθος εξαρτάται από το µέγεθος και τη φύση της
παράλειψης ή του σφάλµατος, κρινόµενο υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις. Το
µέγεθος ή η φύση του κονδυλίου, ή ένας συνδυασµός και των δύο, θα µπορούσε να
είναι καθοριστικός παράγων.
Σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων - Προσάρτηµα (notes of the
financial statements): Οι σηµειώσεις περιέχουν πληροφορίες επιπρόσθετα αυτών που
παρουσιάζονται στον ισολογισµό, στην κατάσταση αποτελεσµάτων, στον πίνακα
µεταβολών καθαρής θέσης, και στην κατάσταση χρηµατοροών, κατά περίπτωση. Οι
σηµειώσεις παρέχουν αφηγηµατικές ή ποσοτικές περιγραφές ή αναλύσεις των
κονδυλίων που παρουσιάζονται στις προαναφερόµενες καταστάσεις, καθώς και
πληροφορίες για στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης σε αυτές.

Στενό µέλος οικογένειας (close family member): Στενό µέλος οικογένειας ενός
προσώπου είναι εκείνο το µέλος της οικογένειάς του, που µπορεί να αναµένεται ότι
επηρεάζει, ή επηρεάζεται από το πρόσωπο αυτό κατά την ενασχόλησή τους µε την
οντότητα. Στην έννοια του στενού µέλους οικογένειας περιλαµβάνονται:
α) Ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος µε τον(την) οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο.
β) Τα εξαρτώµενα µέλη, συµπεριλαµβανοµένων ανιόντων ή κατιόντων συγγενών, του
προσώπου ή του(της) συζύγου του(της) ή του(της) συντρόφου του(της), µε τον(την)
οποίο(α) συγκατοικεί το πρόσωπο.
Συγγενής οντότητα (associated entity): Συγγενής οντότητα είναι µια οντότητα στην
οποία συµµετέχει µια άλλη οντότητα και επί της οποίας η άλλη οντότητα ασκεί
ουσιώδη επιρροή στις λειτουργίες και χρηµατοοικονοµικές πολιτικές της. Η συγγενής
οντότητα δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία για την άλλη οντότητα.
Συµµετοχικά δικαιώµατα (Participating interests): ∆ικαιώµατα επί του κεφαλαίου
(καθαρής θέσης) άλλων οντοτήτων, ενσωµατωµένα ή όχι σε τίτλους, τα οποία
δηµιουργούν ένα σταθερό σύνδεσµο µε αυτές τις οντότητες και προορίζονται να
συµβάλλουν στη δραστηριότητα της οντότητας που είναι κάτοχος των δικαιωµάτων
αυτών. Η κατοχή τµήµατος του κεφαλαίου µιας άλλης οντότητας θεωρείται ότι
αποτελεί «συµµετοχικό δικαίωµα» όταν αντιπροσωπεύει δικαιώµατα µικρότερα του
20% και µεγαλύτερα ή ίσα του 10%.
Συµµετοχικός τίτλος ή Τίτλος καθαρής θέσης (Equity instrument). ∆ικαίωµα επί του
κεφαλαίου (καθαρής θέσης) άλλης οντότητας, ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής.
Συναλλαγή (Transaction): Συναλλαγή είναι κάθε πράξη µεταξύ της οντότητας και
ενός ή περισσότερων συµβαλλοµένων, η οποία δηµιουργεί µεταβολή στα
περιουσιακά στοιχεία και / ή τις υποχρεώσεις αυτής, όπως για παράδειγµα η πώληση
ή ανταλλαγή αγαθών, ή η λήψη ενός δανείου, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών σε
ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις.
Συνδεδεµένο µέρος (Related party): Είναι:
α) Πρόσωπο ή στενό µέλος της οικογένειας αυτού του προσώπου είναι συνδεδεµένο
µέρος µε την οντότητα που καταρτίζει χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εάν:
α1) Είναι µέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της καταρτίζουσας οντότητας ή
µιας µητρικής της, ή
α2) Έχει τον έλεγχο της καταρτίζουσας οντότητας, ή
α3) Ασκεί από κοινού έλεγχο ή ουσιώδη επιρροή επί της καταρτίζουσας οντότητας ή
έχει σηµαντικά δικαιώµατα ψήφου σε αυτή.
β) Μια οντότητα είναι συνδεδεµένη µε την καταρτίζουσα οντότητα, αν ισχύει µία από
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
β1) Η οντότητα και η καταρτίζουσα οντότητα είναι µέλη του ίδιου οµίλου (που
σηµαίνει ότι κάθε µητρική, θυγατρική και αδελφή θυγατρική είναι συνδεδεµένα µέρη
µεταξύ τους).
β2) Οποιαδήποτε οντότητα είναι συγγενής ή κοινοπραξία της άλλης οντότητας (ή
ενός µέλους οµίλου στον οποίο η άλλη οντότητα είναι µέλος).
β3) Και οι δύο οντότητες είναι κοινοπραξίες µιας τρίτης οντότητας.
β4) Οποιαδήποτε οντότητα είναι κοινοπραξία µιας τρίτης οντότητας και η άλλη
οντότητα είναι συγγενής της τρίτης οντότητας.
β5) Η οντότητα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών µετά την έξοδο από την

υπηρεσία, προς όφελος των εργαζοµένων είτε της καταρτίζουσας οντότητας είτε µιας
οντότητας συνδεδεµένης µε αυτήν. Εάν η καταρτίζουσα οντότητα είναι η ίδια ένα
πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, οι εργοδότες-χρηµατοδότες του προγράµµατος,
είναι επίσης συνδεδεµένοι στο πρόγραµµα.
β6) Η οντότητα ελέγχεται ή ελέγχεται από κοινού από πρόσωπο αναφερόµενο στο
(α).
β7) Ένα πρόσωπο αναφερόµενο στο (αϊ) διαθέτει σηµαντική δύναµη ψήφων στην
οντότητα.
β8) Ένα πρόσωπο αναφερόµενο στο (αϊ) ασκεί ουσιώδη επιρροή επί της οντότητας ή
διαθέτει σηµαντική δύναµη ψήφων σε αυτή.
β9) Ένα πρόσωπο ή ένα στενό µέλος της οικογένειάς του ταυτόχρονα διαθέτει
ουσιώδη επιρροή ή σηµαντική δύναµη ψήφων επί της οντότητας και ασκεί από
κοινού έλεγχο στην καταρτίζουσα οντότητα.
β10) Ένα µέλος των βασικών διοικητικών στελεχών της καταρτίζουσας οντότητας ή
µιας µητρικής της οντότητας, ή ένα στενό µέλος της οικογένειας αυτού του
προσώπου, ασκεί έλεγχο ή από κοινού έλεγχο επί της καταρτίζουσας οντότητας ή
διαθέτει σηµαντική δύναµη ψήφων σε αυτή.
Συνέχιση δραστηριότητας, παραδοχή (going concern assumption): Μια οντότητα
θεωρείται ως συνεχίζουσα την δραστηριότητά της, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται
να την ρευστοποιήσει, ή να παύσει την δραστηριότητά της, ή δεν έχει καµία άλλη
ρεαλιστική επιλογή να µην το πράξει.
Συντήρηση παγίου (maintenance of fixed assets): Μια δαπάνη µε σκοπό τη
διατήρηση της παραγωγικής δυνατότητας ενός παγίου σύµφωνα µε τις αρχικές
εκτιµήσεις.
Σφάλµατα προηγούµενων χρήσεων (prior period errors): Παραλήψεις ή άλλα
σφάλµατα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας που οφείλονται σε
µη χρήση ή εσφαλµένη χρήση αξιόπιστων πληροφοριών οι οποίες:
α) ήταν διαθέσιµες όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για εκείνες τις
περιόδους εγκρίθηκαν για έκδοση, και
β) εύλογα θα αναµενόταν ότι έχουν αποκτηθεί και ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση και
δηµοσίευση αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ταµειακά ισοδύναµα (cash equivalents): Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής
ρευστότητας που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε γνωστά ποσά µετρητών και υπόκεινται
σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.
Τιµολόγιο (invoice): Τιµολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται κατά την πώληση
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.
Τρέχων φόρος (current tax): Το ποσό φόρου εισοδήµατος που οφείλεται ή απαιτείται
σε σχέση µε τα φορολογικά κέρδη ή ζηµιές µιας περιόδου, βάσει της ισχύουσας
σχετικής νοµοθεσίας.
Υπεραξία (Goodwill): Η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος για την απόκτηση µέρους ή
του συνόλου µιας οντότητας και του αθροίσµατος της εύλογης αξίας των
εξατοµικεύσιµων καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Θετική υπεραξία
αντιπροσωπεύει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να εξατοµικευθούν και να αναγνωριστούν ξεχωριστά

κατά την εξαγορά µιας οντότητας. Αρνητική υπεραξία συνήθως υποδηλώνει αγορά σε
τιµή ευκαιρίας.
Υπέρ το άρτιο (Share premium): Η αξία πάνω από την ονοµαστική αξία των τίτλων
καθαρής θέσης, όταν η οντότητα εκδίδει τέτοιους τίτλους, ως αποτέλεσµα αύξησης
του κεφαλαίου της.
Υπολειµµατική αξία (residual value): Το εκτιµώµενο ποσό που η οντότητα θα
αποκτούσε από την διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου στο παρόν, αφού αφαιρεθεί
το εκτιµώµενο κόστος διάθεσης, εάν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία
και κατάσταση που αναµένεται να είναι κατά το αναµενόµενο τέλος της ωφέλιµης
ζωής του.
Υποχρέωση (Liability): Μια παρούσα δέσµευση της οντότητας, που προκύπτει από
γεγονότα του παρελθόντος, ο διακανονισµός της οποίας αναµένεται να οδηγήσει σε
εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη.
Φορολογική βάση (tax basis): Η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος.
Φόρος εισοδήµατος (έξοδο ή έσοδο) (income tax, expense or income): To άθροισµα
τρέχοντος φόρου (έξοδο ή έσοδο) και, κατά περίπτωση, αναβαλλόµενου φόρου
(έξοδο ή έσοδο) της κατάστασης αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο
(έξοδο ή έσοδο) που αναλογεί στην περίοδο, τις διαφορές φορολογικού ελέγχου για
φόρο εισοδήµατος και προσαυξήσεις που προκύπτουν στην περίοδο από φορολογικό
έλεγχο της τρέχουσας ή προηγουµένων περιόδων, και τον αναβαλλόµενο φόρο (έξοδο
ή έσοδο).
Χρεωστικός τίτλος (debt instrument): Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που αποφέρει
χρηµατοορές κεφαλαίου και τόκου σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες.
Χρηµατικό ή νοµισµατικό στοιχείο (monetary item): Βλέπε Νοµισµατικό ή
χρηµατικό στοιχείο.
Χρηµατοδοτική µίσθωση (finance lease): Η µίσθωση η οποία µεταφέρει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός
περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας µπορεί τελικά είτε να µεταβιβάζεται
είτε όχι. Παραδείγµατα καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα
µπορούσαν να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής, είναι
τα εξής:
α) Η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή
κατά τη λήξη της µισθωτικής περιόδου.
β) Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που
αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία
άσκησης του δικαιώµατος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της µίσθωσης, να θεωρείται
ευλόγως βέβαιο ότι το δικαίωµα θα ασκηθεί.
γ) Η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής
του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε µεταβιβάζεται.
δ) Κατά την έναρξη της µίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών
µισθωµάτων, στα οποία δεν λαµβάνεται υπόψη το κόστος τυχόν προσφερόµενων

υπηρεσιών στη διάρκεια της µίσθωσης, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης
αξίας του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.
ε) Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε µόνον ο µισθωτής
να µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις.
Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν επίσης
να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι εξής:
α) Εάν ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τη µίσθωση, οι ζηµίες του
εκµισθωτή που συνδέονται µε την ακύρωση καλύπτονται από το µισθωτή.
β) Κέρδη και ζηµίες από τη διακύµανση της εύλογης αξίας του υπολείµµατος
ανήκουν στο µισθωτή (για παράδειγµα µε τη µορφή έκπτωσης του µισθώµατος που
ισούται µε το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος της πώλησης στη λήξη της µίσθωσης).
γ) Ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη µίσθωση µε µίσθωµα σηµαντικά
χαµηλότερο από τα τρέχοντα µισθώµατα της αγοράς.
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets): Κάθε στοιχείο το οποίο
είναι οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
α) ∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα.
β) Στοιχείο καθαρής θέσης µιας άλλης οντότητας (συµµετοχικοί τίτλοι).
γ) Συµβατικό δικαίωµα:
γ1) για λήψη µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου από
µια άλλη οντότητα, ή
γ2) για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή υποχρεώσεων µε µια άλλη
οντότητα υπό συνθήκες που είναι ενδεχοµένως ευνοϊκές για την οντότητα.
δ) Μια σύµβαση η οποία θα, ή µπορεί να, διακανονιστεί µε τους τίτλους καθαρής
θέσης της ίδιας της οντότητας, και:
δ1) σύµφωνα µε την οποία η οντότητα είναι υποχρεωµένη, ή µπορεί να υποχρεωθεί,
να λάβει ένα µεταβλητό αριθµό τίτλων καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας, ή
δ2) η οποία θα, ή µπορεί να, διακανονιστεί µε τρόπο άλλο από την ανταλλαγή ενός
καθορισµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου για ένα καθορισµένο αριθµό τίτλων καθαρής θέσης της ίδιας της
οντότητας. Για το σκοπό αυτό, οι τίτλοι καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας δεν
συµπεριλαµβάνουν µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβάσεις για τη µελλοντική λήψη ή
παράδοση τίτλων καθαρής θέσης της ίδιας της οντότητας.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εµπορικού χαρτοφυλακίου (Financial instruments held
for trading (trading portfolio)): Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που πληροί οποιοδήποτε από τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
α) Αποκτήθηκε ή αναλήφθηκε κυρίως για την επίτευξη εµπορικού κέρδους µέσω
πώλησης ή επαναγοράς στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα.
β) Κατά την αρχική του αναγνώριση εντάχθηκε στην κατηγορία αυτή.
γ) Κατά την αρχική του αναγνώριση είναι µέρος ενός χαρτοφυλακίου
εξατοµικευµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων που διαχειρίζονται µαζί και για τα
οποία υπάρχει πρόσφατο ρεαλιστικό σχέδιο βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κέρδους.
δ) Είναι ένα παράγωγο που δεν έχει προσδιοριστεί από την οντότητα ως µέσο
αντιστάθµισης.
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για αντιστάθµιση (financial instruments
held for hedging - hedging instruments): Ένα παράγωγο χρηµατοοικονοµικό µέσο
που πληροί όλα τα κατωτέρω:

α) Είναι µια σύµβαση για µελλοντική ανταλλαγή επιτοκίων ή ξένου νοµίσµατος ή
εµπορεύµατος, που αναµένεται να είναι πολύ αποτελεσµατική στην αντιστάθµιση
ενός κινδύνου που έχει χαρακτηρισθεί ως αντισταθµισµένος κίνδυνος.
β) Εµπλέκει ένα εξωτερικό µέρος σε σχέση µε την καταρτίζουσα χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις οντότητα (δηλαδή εξωτερικό για τον όµιλο, τον τοµέα ή την
αναφέρουσα οντότητα).
γ) Το θεωρητικό ποσό (notional amount) είναι ίσο µε το προσδιορισθέν ποσό του
κεφαλαίου ή του θεωρητικού ποσού του αντισταθµισµένου στοιχείου.
δ) Έχει συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης, όχι µεταγενέστερη:
α) της ηµεροµηνίας του χρηµατοοικονοµικού µέσου που αντισταθµίζεται,
β) της αναµενόµενης ηµεροµηνίας διακανονισµού της αγοράς του εµπορεύµατος ή
της δέσµευσης πώλησης,
γ) της πραγµατοποίησης της πολύ πιθανής µελλοντικής συναλλαγής ξένου
νοµίσµατος ή εµπορεύµατος που αντισταθµίζονται.
ε) ∆εν έχει χαρακτηριστικά προπληρωµής, νωρίτερου τερµατισµού ή επέκτασης.
Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (financial liability): Κάθε υποχρέωση η οποία είναι:
α) Μια συµβατική δέσµευση:
α1) για παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε
µια άλλη οντότητα, ή
α2) για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε µια άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι
πιθανώς δυσµενείς για την οντότητα, ή
β) Μια σύµβαση που θα, ή µπορεί να, διακανονισθεί σε ίδιους τίτλους καθαρής θέσης
της οντότητας, και:
β1) η οντότητα είναι υποχρεωµένη βάσει αυτής, ή µπορεί να υποχρεωθεί, να
παραδώσει ένα µεταβλητό αριθµό ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της, ή
β2) θα, ή µπορεί να, διακανονισθεί µε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός
καθορισµένου ποσού µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου για ένα καθορισµένο αριθµό ιδίων τίτλων της καθαρής θέσης της. Για το
σκοπό αυτό, οι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης της οντότητας δεν συµπεριλαµβάνουν
µέσα τα οποία είναι τα ίδια συµβάσεις για µελλοντική λήψη ή παράδοση ιδίων τίτλων
της καθαρής θέσης της.
Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση εµπορικού χαρτοφυλακίου (financial liability,
trading): Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που αναλήφθηκε µε σκοπό την
επίτευξη εµπορικού κέρδους στο βραχυπρόθεσµο διάστηµα.
Χρηµατοοικονοµικό µέσο (financial instrument): Μια σύµβαση που δηµιουργεί
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο σε µια οντότητα και χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση ή τίτλο καθαρής θέσης σε µια άλλη οντότητα.
Ωφέλιµη οικονοµική ζωή (useful economic life): Η εκτιµώµενη περίοδος στην οποία
ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να χρησιµοποιείται οικονοµικά ή ο αριθµός των
παραγοµένων ή παρόµοιων µονάδων που αναµένεται να αποκτηθούν από το εν λόγω
περιουσιακό στοιχείο.
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Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε µονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νοµίσµατος παρουσίασης
Σηµείωση 20Χ1
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο

20Χ0

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Υπόδειγµα Β.1.2: Ισολογισµός – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Ποσά σε µονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νοµίσµατος παρουσίασης
Σηµείωση 20Χ1 20Χ0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
∆ιαθέσιµα για πώληση
Στοιχεία προοριζόµενα για αντιστάθµιση
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Υπόδειγµα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ατοµικές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

Σηµείωση 20Χ1 20Χ0
Χ
Χ
X
X
Χ
Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
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
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
X

X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
X

Υπόδειγµα Β.2.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ατοµικές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Σηµείωση 20Χ1 20Χ0
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Χ
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Χ
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
Χ
Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Χ
Χ
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Χ
Χ
Παροχές σε εργαζόµενους
Χ
Χ
Αποσβέσεις
Χ
Χ
Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Χ
Χ
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Χ
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Χ
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Χ
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Χ
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Χ
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
X
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
X
Αποτέλεσµα προ φόρων
Χ
Χ
Φόροι εισοδήµατος
X
X
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
X
X

Υπόδειγµα Β.3: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου – Ατοµικές
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Υπέρ
∆ιαφορές
Καταθέσεις Ίδιοι
Αποθεµατικά Αφορολόγητα Αποτελέσµατα
Κεφάλαιο το
εύλογης
Σύνολο
Ιδιοκτητών Τίτλοι
νόµωνκαικατ/κού αποθεµατικά
εις νέο
άρτιο
αξίας

Υπόλοιπο
01.01.20Χ0
Μεταβολές
λογιστικών
πολιτικών και
διόρθωση
λαθών
Μεταβολές
στοιχείων
στην περίοδο
Εσωτερικές
µεταφορές
∆ιανοµές
στους φορείς
Αποτελέσµατα
περιόδου
Υπόλοιπο
31.12.20Χ0
Μεταβολές
στοιχείων
στην περίοδο
Εσωτερικές
µεταφορές
∆ιανοµές
µερισµάτων
Αποτελέσµατα
περιόδου
Υπόλοιπο
31.12.20Χ1

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ

0

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
0
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγµα Β.4: Κατάσταση Χρηµατοροών – Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις (έµµεση µέθοδος)
Σηµείωση 20Χ1 20Χ0
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων
Πλέον ή µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Χ

Χ

Προβλέψεις
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση στοιχείων
Έσοδα συµµετοχών και επενδύσεων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος
Σύνολο
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή µεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο
Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο
Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Υπόδειγµα Β.5: Ισολογισµός πολύ µικρών οντοτήτων
Περιουσιακά στοιχεία
Πάγια
Μείον: Αποσβεσµένα
Αποµειωµένα
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα
Λοιπά
Σύνολο ενεργητικού

20Χ1
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και αποθεµατικά
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Υπόδειγµα Β.6: Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Παροχές σε εργαζόµενους
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

20Χ1
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
X
X

20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
X
X

Υπόδειγµα Β.7.1: Ισολογισµός – Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος)
Σηµείωση 20Χ1
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

20Χ0

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
Χρεωστικοί τίτλοι
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών µητρικής
∆ικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X
X
X
X
Χ
X
X

X
X
X
X
Χ
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Υπόδειγµα Β.7.2: Ισολογισµός – Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
(Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία )

Σηµείωση 20Χ1
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισµός

X
X

20Χ0

X
X

Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
∆άνεια και απαιτήσεις
∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες
∆ιαθέσιµα για πώληση
Στοιχεία προοριζόµενα για αντιστάθµιση
Σύνολο
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά αποθέµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καθαρή θέσης ιδιοκτητών µητρικής
∆ικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων δανείων
Εµπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
Χ
X
X

X
X
X
X
X
Χ
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Υπόδειγµα Β.8.1: Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία – Ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Σηµείωση 20Χ1
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Κόστος πωλήσεων
X
Μικτό αποτέλεσµα
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
X
Χ
Έξοδα διοίκησης
Χ
Έξοδα διάθεσης
Χ
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Χ
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Χ
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Χ
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Χ
Αποτέλεσµα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Χ
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Χ
Έσοδα επενδύσεων
Χ
Λοιπά έσοδα και κέρδη
X
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Χ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χ
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
X
Αποτέλεσµα προ φόρων
Χ
Φόροι εισοδήµατος
X
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
Χ
Το αποτέλεσµα περιόδου κατανέµεται:
- Στους ιδιοκτήτες της µητρικής
Χ
- Σε δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο
X

20Χ0
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ
X

Υπόδειγµα Β.8.2: Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατ’ είδος – Ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Σηµείωση 20Χ1
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Χ
Μεταβολές αποθεµάτων (εµπορεύµατα, προϊόντα, ηµικατ/µένα)
Χ
Λοιπά συνήθη έσοδα
Χ
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία
Χ
Αγορές εµπορευµάτων και υλικών
Χ
Παροχές σε εργαζόµενους
Χ
Αποσβέσεις ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Χ

20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Λοιπά έξοδα και ζηµίες
Αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
Αποτέλεσµα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τµήµατος σε τιµή ευκαιρίας
Έσοδα επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
Το αποτέλεσµα περιόδου κατανέµεται:
- Στους ιδιοκτήτες της µητρικής
- Σε δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ

Χ
X

Χ
X

Υπόδειγµα Β.9: Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης – Ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Σύνολο
καθαρής ∆ικαιώµ Σύνολ
Υπέ Καταθέσ
∆ιαφορ Συν/κέ Αποθεµατ Αφορολόγ
Ίδιοι
θέσης ατα που
ο
Κεφάλ ρ το
εις
ές
ς
ικά νόµων
ητα
Αποτελέσµ
Τίτλ
ιδιοκτητ
δεν
καθαρ
αιο άρτι Ιδιοκτητ
εύλογη διαφορ
και
αποθεµατι ατα εις νέο
οι
ών
ασκούν
ής
ών
ς αξίας ές
κά
ο
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Υπόλοιπο
Χ
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πολιτικών
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Μεταβολές
στοιχείων
Χ
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Χ

Χ
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Χ
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Χ
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Χ
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Χ
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Χ

Χ

Χ
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Χ
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Χ

Χ
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Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγµα Β.10: Κατάσταση Χρηµατοροών – Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις (έµµεση µέθοδος)
Σηµείωση 20Χ1 20Χ0
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων
Πλέον ή µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζηµίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζηµίες από επιµέτρηση στοιχείων
Έσοδα επενδύσεων
Αποτέλεσµα από συγγενείς και κοινοπραξίες
Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιµή ευκαιρίας
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωµές για φόρο εισοδήµατος
Σύνολο
Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή µεταβολή)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο
Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωµές) από δάνεια
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο
Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Χ
X
Χ

Υπόδειγµα Β.11: Ισολογισµός οργανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν.
4099/2012
Ποσά σε µονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νοµίσµατος παρουσίασης

Μεταβιβάσιµοι τίτλοι
Καταθέσεις σε τράπεζες
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Υποχρεώσεις
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων
Αριθµός µονάδων (µεριδίων) σε κυκλοφορία
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά µονάδα
(µερίδιο)
Ανάλυση χαρτοφυλακίου
1. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε
επίσηµο χρηµατιστήριο αξιών
2. Μεταβιβάσιµοι τίτλοι που διαπραγµατεύονται σε άλλες
ρυθµιζόµενες αγορές
3. Προσφάτως εκδοθέντες µεταβιβάσιµοι τίτλοι η έκδοση
των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε
επίσηµο χρηµατιστήριο ή άλλη ρυθµιζόµενη αγορά
4. Λοιποί µεταβιβάσιµοι τίτλοι που δεν περιλαµβάνονται

20Χ2
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ

20Χ1
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ

20Χ0
Χ
Χ
X
Χ
X
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

X

X

X

στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)
Σύνολο

Χ

Χ

Χ

Υπόδειγµα Β.12: Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
περιόδου, οργανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), ν. 4099/2012
Α. Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου
Εισόδηµα από επενδύσεις
Λοιπά εισοδήµατα
Έξοδα διαχείρισης
Έξοδα Θεµατοφύλακα
Λοιπά έξοδα και φόροι
Καθαρό εισόδηµα
Β. Κατάσταση λοιπών µεταβολών καθαρών
περιουσιακών στοιχείων
∆ιανοµές και επανεπενδύσεις εισοδήµατος
Έκδοση νέων µεριδίων
Εξαγορές µεριδίων
∆ιαφορές επιµέτρησης επενδύσεων
Λοιπές µεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου
Σύνολο µεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α
+ Β)

20Χ2
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

20Χ1
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
X
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

X
Χ

X
Χ

X
Χ

Χ

Χ

Χ

Αρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
1. Το παρόν σχέδιο λογαριασµών χρησιµοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται
στο νόµο ως µέρος του λογιστικού τους συστήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην

παράγραφο 8 του άρθρου 3. Το σχέδιο των λογαριασµών παρέχει ευελιξία για
προσαρµογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών.
2. Οι λογαριασµοί του παρόντος σχεδίου:
α) Αντανακλούν τη φύση των παρακολουθούµενων περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών.
β) Εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους της εσωτερικής και εξωτερικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης αλλά και ελέγχου της οντότητας.
γ) Είναι επαρκώς ευρείς ώστε να καλύπτουν όλες, κατά το δυνατόν, τις οντότητες,
ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τον κλάδο δραστηριότητας.
3. Η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασµούς ή υπολογαριασµούς ή µπορεί να
χρησιµοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της σύστηµα για την παροχή των
απαιτούµενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της, µε
σκοπό:
α) Την ευχερή εξαγωγή όλων των δεδοµένων και πληροφοριών που απαιτούνται από
τον παρόντα νόµο αλλά και την φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη νοµοθεσία,
αναλυτικά αλλά και σε σύνοψη, για τη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών
συµφωνιών και επαληθεύσεων.
β) Την υποβοήθηση της διοίκησης της οντότητας για τη λήψη αποφάσεων.
γ) Την ταξινόµηση των στοιχείων σε κυκλοφορούντα ή µη κυκλοφορούντα,
µακροπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα ή σε άλλες οµάδες µε βάση άλλα κριτήρια
παρουσίασης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την ένταξή τους σε
κατηγορίες µε βάση τον τρόπο λογιστικής αντιµετώπισης.
δ) Για την διακριτή παρακολούθηση συναλλαγών και υπολοίπων µε συνδεδεµένα
µέρη της οντότητας, στο βαθµό που απαιτείται πέραν της ήδη παρεχόµενης ανάλυσης
στο σχέδιο λογαριασµών.
ε) Την παρακολούθηση των στοιχείων των υποκαταστηµάτων.
4. Ιδιαίτερα, κατά την ανάπτυξη και προσαρµογή του σχεδίου λογαριασµών:
α) Οι λογαριασµοί της οµάδας 3 «Χρηµατοοικονοµικά και λοιπά περιουσιακά
στοιχεία» παρακολουθούνται σε έσχατο ατοµικό επίπεδο.
β) Ο λογαριασµός 42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» της οµάδας 4 «Καθαρή θέση»
παρακολουθείται σε έσχατο ατοµικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι λογαριασµοί της οµάδας
4 «Καθαρή θέση» παρακολουθούνται κατ' είδος µε περαιτέρω ανάλυση του σχεδίου
λογαριασµών.
γ) Οι λογαριασµοί 50 «Προµηθευτές», 51 «Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων», 52
«Τραπεζικά δάνεια», 53 «Λοιπές υποχρεώσεις», 56 «∆ουλευµένα έξοδα και έσοδα
εποµένων χρήσεων», παρακολουθούνται σε έσχατο ατοµικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι

λογαριασµοί της οµάδας 5 «Υποχρεώσεις» παρακολουθούνται σε έσχατο ατοµικό
επίπεδο ή στο απαιτούµενο κατά περίπτωση επίπεδο ανάλυσης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Οµάδα 1: Ενσώµατα και άυλα µη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία
Οµάδα 2: Αποθέµατα
Οµάδα 3: Χρηµατοοικονοµικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Οµάδα 4: Καθαρή θέση
Οµάδα 5: Υποχρεώσεις
Οµάδα 6: Έξοδα και ζηµιές
Οµάδα 7: Έσοδα και κέρδη
Οµάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήµατα και αποτελέσµατα περιόδου
ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ
(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10 Γη
10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) γης
10.02 Σωρευµένες αποµειώσεις γης
11 ∆ιαµορφώσεις γης υποκείµενες σε απόσβεση
11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) διαµορφώσεων γης
11.02 Σωρευµένες αποσβέσεις διαµορφώσεων γης
11.03 Σωρευµένες αποµειώσεις διαµορφώσεων γης
12 Κτήρια - τεχνικά έργα
12.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) κτηρίων - τεχνικών έργων
12.02 Σωρευµένες αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
12.03 Σωρευµένες αποµειώσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
13 Μηχανολογικός εξοπλισµός
13.01 Αξία κτήσης µηχανολογικού εξοπλισµού
13.02 Σωρευµένες αποσβέσεις µηχανολογικού εξοπλισµού
13.03 Σωρευµένες αποµειώσεις µηχανολογικού εξοπλισµού
14 Μεταφορικά µέσα
14.01 Μικτή αξία κτήσης µεταφορικών µέσων
14.02 Σωρευµένες αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
14.03 Σωρευµένες αποµειώσεις µεταφορικών µέσων
15 Λοιπός εξοπλισµός
15.01 Μικτή αξία κτήσης εξοπλισµού
15.02 Σωρευµένες αποσβέσεις εξοπλισµού
15.03 Σωρευµένες αποµειώσεις εξοπλισµού
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
16.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) επενδύσεων σε ακίνητα
16.02 Σωρευµένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
16.03 Σωρευµένες αποµειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17.01 Ζώντα ζώα
17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) ζώντων ζώων
17.01.02 Σωρευµένες αποσβέσεις ζώντων ζώων

17.01.03 Σωρευµένες αποµειώσεις ζώντων ζώων
17.02 ∆ένδρα και φυτά
17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρµοσµένη) δένδρων και φυτών
17.02.02 Σωρευµένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών
17.02.03 Σωρευµένες αποµειώσεις δένδρων και φυτών
18 Άυλα
18.01 ∆απάνες ανάπτυξης
18.01.01 Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης
18.01.02 Σωρευµένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης
18.01.03 Σωρευµένες αποµειώσεις δαπανών ανάπτυξης
18.02 Υπεραξία
18.02.01 Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας
18.02.02 Σωρευµένες αποσβέσεις υπεραξίας
18.02.03 Σωρευµένες αποµειώσεις υπεραξίας
18.03 Λοιπά άυλα
18.03.01 Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων
18.03.02 Σωρευµένες αποσβέσεις λοιπών άυλων
18.03.03 Σωρευµένες αποµειώσεις λοιπών άυλων
Σηµείωση:
1) Τα υπό κατασκευή πάγια παρακολουθούνται σε υπολογαριασµό κάθε λογαριασµού
παγίου.
(2) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
20 Εµπορεύµατα
20.01 Εµπορεύµατα έναρξης
20.02 Αγορές εµπορευµάτων χρήσης
20.03 Εκπτώσεις αγορών εµπορευµάτων
20.04 Επιστροφές αγορών εµπορευµάτων
20.05 Αποµείωση εµπορευµάτων
20.06 Εµπορεύµατα λήξης
21 Προϊόντα
21.01 Προϊόντα έναρξης
21.02 Παραγωγή χρήσης
21.03 Αποµείωση προϊόντων
21.04 Προϊόντα λήξης
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
22.01 Ζώντα ζώα
22.01.01 Ζώντα ζώα έναρξης
22.01.02 Αγορές ζώντων ζώων
22.01.03 Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων
22.01.04 Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων
22.01.05 Αποµείωση ζώντων ζώων
22.01.06 ∆ιαφορές επιµέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων
22.01.07 Ζώντα ζώα λήξης
22.02 ∆ένδρα και φυτά
22.02.01 ∆ένδρα και φυτά έναρξης
22.02.02 Αγορές δένδρων και φυτών
22.02.03 Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών

22.02.04 Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών
22.02.05 Αποµείωση δένδρων και φυτών
22.02.06 ∆ιαφορές επιµέτρησης εύλογης αξίας δένδρων και φυτών
22.02.07 ∆ένδρα και φυτά λήξης
23 Παραγωγή σε εξέλιξη
23.01 Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
24 Πρώτες ύλες και υλικά
24.01 Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης
24.02 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.03 Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.04 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.05 Αποµείωση πρώτων υλών και υλικών
24.06 Αποθέµατα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25 Υλικά συσκευασίας
25.01 Υλικά συσκευασίας έναρξης
25.02 Αγορές υλικών συσκευασίας
25.03 Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.04 Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
25.05 Αποµείωση υλικών συσκευασίας
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης
26 Ανταλλακτικά παγίων
26.01 Ανταλλακτικά παγίων έναρξης
26.02 Αγορές ανταλλακτικών παγίων
26.03 Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.04 Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.05 Αποµείωση ανταλλακτικών
26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
27 Λοιπά αποθέµατα
27.01 Λοιπά αποθέµατα έναρξης
27.02 Αγορές λοιπών αποθεµάτων
27.03 Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεµάτων
27.04 Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεµάτων
27.05 Αποµείωση λοιπών αποθεµάτων
27.06 Λοιπά αποθέµατα λήξης
Σηµείωση
1) Οι λογαριασµοί 25 «Υλικά συσκευασίας» και 26 «Ανταλλακτικά παγίων» είναι
δυνατόν να παρακολουθούνται στο λογαριασµό Πρώτες ύλες και υλικά, όταν τα
σχετικά ποσά δεν είναι σηµαντικά..
2) Το κόστος αναλώσεων και το κόστος πωληθέντων είναι δυνατόν να
παρακολουθείται στους λογαριασµούς της οµάδας 2
3) Στο τέλος της περιόδου, το «Κόστος πωληθέντων», όταν τηρείται, µεταφέρεται
στο λογαριασµό 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσµατικών λογαριασµών». Όταν δεν
τηρείται λογαριασµός «Κόστος πωληθέντων», µε το σχετικό ποσό πιστώνονται οι
λογαριασµοί αποθεµάτων, µε µεταφορά στο λογαριασµό 82.01 «Συγκέντρωση
αποτελεσµατικών λογαριασµών».
(3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 Πελάτες
30.01 Πελάτες - µη συνδεδεµένες οντότητες
30.01.01 Πελάτες µη συνδεδεµένες οντότητες - ονοµαστικό ποσό
30.01.02 Μη δουλευµένοι τόκοι µη συνδεδεµένων πελατών
30.01.03 Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών
30.01.04 Αποµείωση µη συνδεδεµένων πελατών
30.02 Πελάτες - συνδεδεµένες οντότητες
30.02.01 Συνδεδεµένοι πελάτες - ονοµαστικό ποσό
30.02.02 Μη δουλευµένοι τόκοι συνδεδεµένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεµένων πελατών
30.02.04 Αποµείωση συνδεδεµένων πελατών
31 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων
31.01 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων - µη συνδεδεµένες οντότητες
31.01.01 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων µη συνδεδεµένων οντοτήτων ονοµαστικό ποσό
31.01.02 Μη δουλευµένοι τόκοι αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων µη
συνδεδεµένων οντοτήτων
31.01.03 Αποµείωση αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων µη συνδεδεµένων
οντοτήτων
31.02 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων - συνδεδεµένες οντότητες
31.02.01 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων συνδεδεµένων οντοτήτων - ονοµαστικό
ποσό
31.02.02 Μη δουλευµένοι τόκοι αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων συνδεδεµένων
οντοτήτων
31.02.03 Αποµείωση αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων συνδεδεµένων οντοτήτων
32 Χορηγηθέντα δάνεια
32.01 ∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένες οντότητες
32.02 ∆άνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση
32.03 Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια
32.04 Αποµείωση χορηγηθέντων δανείων
33 Λοιπές απαιτήσεις
33.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συµµετοχές εισπρακτέα
33.01.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συµµετοχές εισπρακτέα - ονοµαστικό ποσό
33.01.02 Αποµείωση - έσοδα από πάσης φύσεως συµµετοχές εισπρακτέα
33.02 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεµένες οντότητες
33.02.01 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεµένες οντότητες - ονοµαστικό ποσό
33.02.02 Αποµείωση - άλλες απαιτήσεις από συνδεδεµένες οντότητες
33.03 Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες
33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες - ονοµαστικό ποσό
33.03.02 Αποµείωση - άλλες απαιτήσεις από µη συνδεδεµένες οντότητες
33.04 Εγγυήσεις
34 Επενδύσεις
34.01 ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
34.01.01 ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις - ονοµαστική αξία
34.01.02 ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις - συµπληρωµατικά ποσά
34.01.03 Αποµείωση διακρατούµενων έως τη λήξη επενδύσεων
34.02 ∆ιαθέσιµα για πώληση
34.02.01 ∆ιαθέσιµα για πώληση
34.02.02 Αποµείωση διαθέσιµων για πώληση
34.03 Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

35 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για αντιστάθµιση
35.01 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για αντιστάθµιση εύλογης αξίας
35.02 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για αντιστάθµιση ταµειακών ροών
36 Συµµετοχές
36.01 Συµµετοχές σε θυγατρικές
36.01.01 Συµµετοχές σε θυγατρικές
36.01.02 Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές
36.02 Συµµετοχές σε συγγενείς
36.02.01 Συµµετοχές σε συγγενείς
36.02.02 Αποµείωση συµµετοχών σε συγγενείς
36.03 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.01 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.02 Αποµείωσης συµµετοχών σε κοινοπραξίες
37 Προπληρωµένα έξοδα και δουλευµένα έσοδα περιόδου
37.01 Προπληρωµένα έξοδα
37.01.01 Προπληρωµένα έξοδα σε µη συνδεδεµένες οντότητες
37.01.02 Προπληρωµένα έξοδα σε συνδεδεµένες οντότητες
37.02 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
37.02.01 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου από µη συνδεδεµένες οντότητες
37.02.02 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου από συνδεδεµένες οντότητες
38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
38.01 Ταµείο
38.02 Καταθέσεις όψεως
38.03 Καταθέσεις προθεσµίας
38.04 Λοιπά ταµειακά ισοδύναµα
39 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού
Σηµείωση:
Όταν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος
κτήσης, ο λογαριασµός 34 αναλύεται στους υπολογαριασµούς:
34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συµµετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Οι ανωτέρω υπολογαριασµοί αναλύονται σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε οντότητας.
(4) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
40 Κεφάλαιο
41 Υπέρ το άρτιο
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
43 Ίδιοι τίτλοι
43.01 Αξία κτήσης ίδιων τίτλων
43.02 Αποτέλεσµα (κέρδος/ζηµία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων
44 ∆ιαφορές εύλογης αξίας
44.01 ∆ιαφορές εύλογης αξίας ενσώµατων παγίων
44.02 ∆ιαφορές εύλογης αξίας διαθέσιµων για πώληση
44.03 ∆ιαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθµισης ταµειακών ροών
45 Συναλλαγµατικές διαφορές
46 Αποθεµατικά νόµων
47 Αφορολόγητα αποθεµατικά

48 Αποθεµατικά καταστατικού και λοιπά αποθεµατικά
48.01 Αποθεµατικά καταστατικού
48.02 Προαιρετικά αποθεµατικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών
49 Αποτελέσµατα εις νέο
(5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 Προµηθευτές
50.01 Προµηθευτές - µη συνδεδεµένες οντότητες
50.02 Προµηθευτές - συνδεδεµένες οντότητες
50.03 Προκαταβολές σε προµηθευτές - µη συνδεδεµένες οντότητες
50.03.01 Προκαταβολές σε προµηθευτές για µη κυκλοφορούντα στοιχεία - µη
συνδεδεµένες οντότητες
50.03.02 Προκαταβολές σε προµηθευτές για αποθέµατα - µη συνδεδεµένες οντότητες
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές - µη συνδεδεµένες οντότητες
50.04 Προκαταβολές σε προµηθευτές - συνδεδεµένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προµηθευτές για µη κυκλοφορούντα στοιχεία συνδεδεµένες οντότητες
50.04.02 Προκαταβολές σε προµηθευτές για αποθέµατα - συνδεδεµένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές - συνδεδεµένες οντότητες
51 Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων
51.01 Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων - µη συνδεδεµένες οντότητες
51.02 Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων - συνδεδεµένες οντότητες
52 Τραπεζικά δάνεια
52.01 Τραπεζικά δάνεια - µη συνδεδεµένες οντότητες
52.02 Τραπεζικά δάνεια - συνδεδεµένες οντότητες
53 Λοιπές υποχρεώσεις
53.01 ∆άνεια από µη συνδεδεµένες οντότητες
53.02 ∆άνεια από συνδεδεµένες οντότητες
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό
53.05 Μερίσµατα, προµερίσµατα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα
53.06 Άλλες υποχρεώσεις προς µη συνδεδεµένες οντότητες
53.07 Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες οντότητες
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
54.01 Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήµατος ετήσιας δήλωσης
54.01.02 Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος της οντότητας (αντίθετος)
54.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)
54.02 Φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ)
54.02.01 ΦΠΑ εκροών
54.02.02 ΦΠΑ εισροών
54.02.03 Καταβληθείς ΦΠΑ
54.03 Παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος τρίτων
54.03.01 Παρακρατούµενος φόρος από µισθωτή εργασία και συντάξεις
54.03.02 Παρακρατούµενος φόρος από επιχειρηµατική δραστηριότητα
54.03.03 Παρακρατούµενος φόρος διανεµοµένων µερισµάτων
54.03.04 Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος
54.04 Τέλη χαρτοσήµου
54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας ασφάλισης
55.02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς επικουρικής ασφάλισης
56 ∆ουλευµένα έξοδα και έσοδα εποµένων χρήσεων
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα - µη συνδεδεµένες οντότητες
56.01.02 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα - συνδεδεµένες οντότητες
56.02 Έσοδα επόµενων χρήσεων
56.02.01 Έσοδα επόµενων χρήσεων - µη συνδεδεµένες οντότητες
56.02.02 Έσοδα επόµενων χρήσεων - συνδεδεµένες οντότητες
57 Προβλέψεις
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
57.02 Λοιπές προβλέψεις
57.02.01 Προβλέψεις για εκκρεµοδικίες
57.02.02 Προβλέψεις για δοσµένες εγγυήσεις
57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
57.02.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
57.02.05 Άλλες προβλέψεις
57.03 Προβλέψεις για συνδεδεµένες οντότητες
58 Κρατικές επιχορηγήσεις
59 Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού
Σηµείωση
1. Οι λογαριασµοί 54.01.02 «Παρακρατούµενος φόρος εισοδήµατος (αντίθετος)» και
54.01.03 «Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος (αντίθετος)», µπορούν να εµφανίζονται
και ως υπολογαριασµοί του 33 «Λοιπές απαιτήσεις», στο ενεργητικό.
2. Για τους λογαριασµούς 54.02.01 «ΦΠΑ εκροών» και 54.02.02 «ΦΠΑ εισροών»
παρέχεται η ακόλουθη ή άλλη κατάλληλη ανάλυση για την κάλυψη των απαιτήσεων
της φορολογικής νοµοθεσίας: α) ανά βασική κατηγορία λογαριασµών, και
συγκεκριµένα «Ενσώµατα και άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία», «Αποθέµατα», «Έξοδα» και «Έσοδα», οι αξίες από τις οποίες
προκύπτει ο φόρος.
β) η υπό (α) ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε γεωγραφική περιοχή προέλευσης ή
προορισµού των συναλλαγών, και συγκεκριµένα: «Συναλλαγές στο εσωτερικό της
χώρας», «Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις», «Συναλλαγές εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης». γ) η υπό (α) και (β) ανάλυση θα γίνεται ξεχωριστά ανά
συντελεστή ΦΠΑ.
Ανάλογη ανάλυση ως ανωτέρω (α έως γ) παρέχεται και στους σχετικούς
λογαριασµούς αγορών, εξόδων και εσόδων.
(6) ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
60 Παροχές σε εργαζόµενους
60.01 Μικτές αποδοχές
60.02 Εργοδοτικές εισφορές
60.03 Λοιπές παροχές
60.04 Προβλέψεις για παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
60.05 Παροχές σε εργαζόµενους σε συνδεδεµένες οντότητες
61 Ζηµιές επιµέτρησης περιουσιακών στοιχείων
61.01 Αποµείωση ενσώµατων παγίων (πλην βιολογικών)

61.02 Αποµείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.03 Αποµείωση άυλων παγίων
61.04 Αποµείωση αποθεµάτων
61.05 Αποµείωση χρηµατοοικονοµιικών στοιχείων
61.05.01 Αποµείωση πελατών
61.05.02 Αποµείωση αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων
61.05.03 Αποµείωση διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδύσεων
61.05.04 Αποµείωση συµµετοχών σε θυγατρικές
61.05.05 Αποµείωση συµµετοχών σε συγγενείς
61.05.06 Αποµείωση συµµετοχών σε κοινοπραξίες
61.06 Αποµείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
61.07 Ζηµίες από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
61.07.01 Ζηµιές εύλογης αξίας ενσώµατων πάγιων στοιχείων
61.07.02 Ζηµιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.07.03 Ζηµιές εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
62 Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές
62.01 Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από διακανονισµό
62.01.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού εµπορικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
62.01.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού δανείων
62.01.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού λοιπών στοιχείων
ισολογισµού
62.02 Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές επιµέτρησης
62.02.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης εµπορικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
62.02.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης δανείων
62.02.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισµού
63 Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63.01 Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση ενσώµατων παγίων
63.02 Ζηµιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων
63.03 Ζηµιές από διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
63.04 Ζηµιές από διάθεση - απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεµένες
οντότητες
64 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα
64.01 Αµοιβές για υπηρεσίες
64.01.01 Αµοιβές για υπηρεσίες - µη συνδεδεµένες οντότητες
64.01.02 Αµοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεµένες οντότητες
64.02 Ενέργεια
64.03 Ύδρευση
64.04 Τηλεπικοινωνίες
64.05 Ενοίκια
64.05.01 Ενοίκια - µη συνδεδεµένες οντότητες
64.05.02 Ενοίκια - συνδεδεµένες οντότητες
64.06 Ασφάλιστρα
64.07 Μεταφορικά
64.08 Αναλώσιµα
64.09 Επισκευές και συντηρήσεις
64.10 ∆ιαφήµιση και προβολή
64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήµατος)
64.12 Λοιπά έξοδα

64.13 ∆ιάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεµένες οντότητες
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65.01 Τόκοι τραπεζικών δανείων
65.02 Τόκοι δανείων από συνδεδεµένες οντότητες
65.03 Τόκοι λοιπών δανείων
65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων
65.05 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
66 Αποσβέσεις
66.01 Αποσβέσεις διαµορφώσεων γης
66.02 Αποσβέσεις κτηρίων - τεχνικών έργων
66.03 Αποσβέσεις µηχανολογικού εξοπλισµού
66.04 Αποσβέσεις µεταφορικών µέσων
66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού
66.06 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
66.07 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
66.08 Αποσβέσεις άυλων παγίων
67 Ασυνήθη έξοδα, ζηµιές και πρόστιµα
67.01 Ζηµιές φυσικών καταστροφών
67.02 Ζηµιές άλλων καταστροφών
67.03 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζηµίες
67.04 Πρόστιµα, προσαυξήσεις και ποινές
67.05 Ασυνήθη έξοδα και ζηµιές από συνδεδεµένες οντότητες
68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
68.01 Προβλέψεις για εκκρεµοδικίες
68.02 Προβλέψεις για δοσµένες εγγυήσεις
68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήµατος
68.05 Άλλες προβλέψεις
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεµένες οντότητες
69 Φόρος εισοδήµατος
69.01 Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου
69.02 Αναβαλλόµενος φόρος (έξοδο) περιόδου
69.03 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήµατος
Σηµείωση για τα έξοδα και τις ζηµιές:
1) Στους διαφόρους λογαριασµούς εξόδων και ζηµιών της οµάδας 6
παρακολουθούνται τα αντίστοιχα κονδύλια κατ' είδος µε το συνολικό ποσό, πριν την
µεταφορά ποσών σε κέντρα κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες.
2) Η αντιστροφή σχηµατισµένης πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόµενους
συγχωνεύεται µε το έξοδο της χρήσης στο λογαριασµό 60 «Παροχές σε
εργαζόµενους».
(7) ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΚΕΡ∆Η
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
70.01 Πωλήσεις εµπορευµάτων (καθαρές) σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.01.01 Πωλήσεις εµπορευµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εµπορευµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.02 Πωλήσεις εµπορευµάτων (καθαρές) σε συνδεδεµένες οντότητες

70.02.01 Πωλήσεις εµπορευµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εµπορευµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εµπορευµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.03 Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών (καθαρές) σε µη συνδεδεµένες
οντότητες
70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.03.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε µη
συνδεδεµένες οντότητες
70.03.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε µη συνδεδεµένες
οντότητες
70.04 Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών (καθαρές) σε συνδεδεµένες
οντότητες
70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε συνδεδεµένες οντότητες
70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε συνδεδεµένες
οντότητες
70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιµων και ηµιτελών σε συνδεδεµένες
οντότητες
70.05 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων (καθαρές) σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.06 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων (καθαρές) σε συνδεδεµένες οντότητες
70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεµάτων σε συνδεδεµένες οντότητες
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε µη συνδεδεµένες οντότητες
70.08 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεµένες οντότητες
70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεµένες οντότητες
70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεµένες οντότητες
70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεµένες οντότητες
71 Λοιπά συνήθη έσοδα
71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
71.02 Επιχορηγήσεις τόκων
71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα
71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεµένες οντότητες
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεµένες οντότητες
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων
73 Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές
73.01 Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές από διακανονισµό
73.01.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού εµπορικών απαιτήσεων και
υποχρ/σεων
73.01.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού δανείων
73.01.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισµού λοιπών στοιχείων

ισολογισµού
73.02 Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές επιµέτρησης
73.02.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης εµπορικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
73.02.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης δανείων
73.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιµέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισµού
74 Έσοδα συµµετοχών
74.01 Μερίσµατα από συµµετοχές σε συγγενείς
74.02 Μερίσµατα από συµµετοχές σε θυγατρικές
74.03 Μερίσµατα από συµµετοχές σε κοινοπραξίες
74.04 Μερίσµατα από λοιπούς συµµετοχικούς τίτλους
75 Κέρδη από διάθεση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώµατων παγίων
75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων
75.03. Κέρδη από διάθεση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
75.04 Κέρδη από διάθεση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε
συνδεδεµένες οντότητες
76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και αποµειώσεων
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεµοδικίες
76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσµένες εγγυήσεις
76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην
φόρου εισοδήµατος
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
76.06 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης ενσώµατων παγίων (πλην βιολογικών)
76.07 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.08. Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης άυλων παγίων
76.09 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης αποθεµάτων
76.10 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης χρηµατοοικονοµιικών στοιχείων
76.10.01 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης πελατών
76.10.02 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης αξιογράφων εµπορικών απαιτήσεων
76.10.03 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης διακρατούµενων µέχρι τη λήξη
επενδύσεων
76.10.04 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης συµµετοχών σε θυγατρικές
76.10.05 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης συµµετοχών σε συγγενείς
76.10.06 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης συµµετοχών σε κοινοπραξίες
76.11 Κέρδη από αναστροφή αποµείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
77 Κέρδη από επιµέτρηση στην εύλογη αξία
77.01 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώµατων πάγιων στοιχείων
77.02 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
77.03 Κέρδη εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
78 Φόρος εισοδήµατος έσοδο
78.01 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο
78.02 Αναβαλλόµενος φόρος περιόδου έσοδο
78.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου
εισοδήµατος
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από µη συνδεδεµένες οντότητες
79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεµένες οντότητες
79.03 Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιµή ευκαιρίας

Σηµείωση για τα έσοδα πωλήσεων
1) Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και
πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύµφωνα µε τις πληροφοριακές ανάγκες της
διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δηµόσιων αρχών.
(8) Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.01 Παροχές σε εργαζόµενους σε ιδιοπαραγωγή
80.02 Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.03 Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.04 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.05 Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
81 ∆οσοληπτικοί λογαριασµοί υποκαταστηµάτων αυτοτελούς παρακολούθησης
81.01 Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασµοί υποκαταστηµάτων / κεντρικού
81.02 Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασµοί υποκαταστηµάτων / κεντρικού
82 Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) περιόδου
82.01 Συγκέντρωση αποτελεσµατικών λογαριασµών
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους)
82.03 Καθαρή ζηµία περιόδου (µετά από φόρους)
Σηµείωση για τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
1) Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι το µέρος των εξόδων της περιόδου που αφορά
ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων. Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι τεκµαρτό έσοδο
που µειώνει τα έξοδα τα οποία εµφανίζονται µε το συνολικό τους ποσό στην οµάδα 6.

Αρθρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: . ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν καθοδήγηση για τη σύνδεση του σχεδίου
λογαριασµών µε την Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης και την Κατάσταση
Αποτελεσµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17.
Πίνακας ∆.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών και του Ισολογισµού του

υποδείγµατος Β.1.1
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος)
Κονδύλι Ισολογισμού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
Λοιπά άυλα

Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα
στοιχεία υπό κατασκευή

10Γη
11Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12Κτήρια - τεχνικά έργα
13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
14Μεταφορικά μέσα
15Λοιπός εξοπλισμός
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)
18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
18.02 Υπεραξία
18.03 Λοιπά άυλα
50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες 18.01
Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
30.1Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03
Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03
Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Δάνεια και απαιτήσεις

31Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το
μακροπρόθεσμο μέρος

Χρεωστικοί τίτλοι

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι
36.1Συμμετοχές σε θυγατρικές
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
36.2Συμμετοχές σε συγγενείς
κοινοπραξίες
36.3Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Λοιπά
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι
παθητικού

Σημείωση: εδώ εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των
δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
20.06 Εμπορεύματα λήξης
24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης
26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα -

Προκαταβολές για αποθέματα

μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για
αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπά
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προπληρωμές

27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Εμπορικές απαιτήσεις

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

30.1Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το
βραχυπρόθεσμο μέρος
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη
συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες
οντότητες
Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο
μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του
περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι
«Προπληρωμένα έξοδα»

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Προπληρωμένα έξοδα

34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
37.01 Προπληρωμένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη
συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες
οντότητες
Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί,
αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι
«Λοιπές απαιτήσεις»
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

40 Κεφάλαιο
41 Υπέρ το άρτιο
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
43 Ίδιοι τίτλοι
44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης 44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης
ταμειακών ροών
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις

ταμειακών ροών
46 Αποθεματικά νόμων
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
47 Αφορολόγητα αποθεματικά
49 Αποτελέσματα εις νέο
45 Συναλλαγματικές διαφορές
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03
Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
57.2Λοιπές προβλέψεις
57.3Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι

52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το
μακροπρόθεσμο μέρος
50.1Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
50.2Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα
εμπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
των σχετικών υποχρεώσεων
58 Κρατικές επιχορηγήσεις
39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι
- υποχρέωση

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των
δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο τα
βραχυπρόθεσμα δάνεια
52 Τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος
δανείων
των δανείων
50.1Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

Εμπορικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήματος

50.2Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα
εμπορικών υποχρεώσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το
βραχυπρόθεσμο μέρος
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.2Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.3Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

Λοιποί φόροι και τέλη
54.4Τέλη χαρτοσήμου

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

54.5Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
53 Λοιπές υποχρεώσεις
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών 30.02.03
Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Σημειώσεις

Λοιπές υποχρεώσεις

α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο
μέρος
των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και
30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να
εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του,
να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».

Σηµείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσµες µεταφέρονται στο
τµήµα των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Πίνακας ∆.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών και του Ισολογισµού του υποδείγµατος Β. 1.2
(χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Κονδύλι Ισολογισµού
Λογαριασµοί σχεδίου λογαριασµών
Ενσώµατα πάγια
10 Γη
Ακίνητα
11 ∆ιαµορφώσεις γης υποκείµενες σε απόσβεση
12 Κτήρια - τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισµός
13 Μηχανολογικός εξοπλισµός
14 Μεταφορικά µέσα
Λοιπός εξοπλισµός
15 Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)
Άυλα πάγια στοιχεία
∆απάνες ανάπτυξης
18.01 ∆απάνες ανάπτυξης
Υπεραξία
18.02 Υπεραξία
Λοιπά άυλα
18.03 Λοιπά άυλα
50.03.01 Προκαταβολές σε προµηθευτές για µη
κυκλοφορούντα στοιχεία - µη συνδεδεµένες
οντότητες
Προκαταβολές και µη κυκλοφορούντα
50.04.01 Προκαταβολές σε προµηθευτές για µη
στοιχεία υπό κατασκευή
κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεµένες οντότητες
18.01 ∆απάνες ανάπτυξης (µόνο το µέρος δαπανών
υπό εξέλιξη)
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
30.1 Πελάτες - µη συνδεδεµένες οντότητες, πλην
30.01.03 Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών
30.2 Πελάτες - συνδεδεµένες οντότητες, πλην
∆άνεια και απαιτήσεις
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεµένων πελατών
31 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
∆ιαθέσιµα για πώληση
Στοιχεία προοριζόµενα για αντιστάθµιση

Αναβαλλόµενοι φόροι

32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
µακροπρόθεσµο µέρος
34.01 ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις
36.1 Συµµετοχές σε θυγατρικές
36.2 Συµµετοχές σε συγγενείς
36.3 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες
34.02 ∆ιαθέσιµα για πώληση
35 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για αντιστάθµιση
39 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού 59
Αναβαλλόµενοι φόροι παθητικού
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται το
συµψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασµών,
όταν αυτό είναι χρεωστικό

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα
Εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Προκαταβολές για αποθέµατα
Λοιπά
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και
προπληρωµές

Εµπορικές απαιτήσεις

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
20.06 Εµπορεύµατα λήξης
24.06 Αποθέµατα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης 26.06
Ανταλλακτικά παγίων λήξης
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
(κυκλοφορούντα)
50.03.02 Προκαταβολές σε προµηθευτές για
αποθέµατα µη συνδεδεµένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές
για αποθέµατα -συνδεδεµένες οντότητες
27.06 Λοιπά αποθέµατα λήξης

30.1 Πελάτες - µη συνδεδεµένες οντότητες, πλην
30.01.03 Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών
30.2 Πελάτες - συνδεδεµένες οντότητες, πλην
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεµένων πελατών
31 Αξιόγραφα εµπορικών απαιτήσεων Σηµείωση:
Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
βραχυπρόθεσµο µέρος
37.02 ∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές µη συνδεδεµένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές συνδεδεµένες οντότητες

Εµπορικό χαρτοφυλάκιο

Προπληρωµένα έξοδα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Καθαρή θέση
Καταβληµένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
∆ιαφορές εύλογης αξίας
∆ιαφορές αξίας ενσωµάτων παγίων
∆ιαφορές αξίας διαθέσιµων για πώληση
∆ιαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθµισης
ταµειακών ροών
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Συναλλαγµατικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
Λοιπές προβλέψεις

Σηµειώσεις:
α) Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
βραχυπρόθεσµο µέρος των σχετικών λογαριασµών.
β) Ο λογαριασµός 50.03.03 και 50.04.03 µπορεί,
αναλόγως του περιεχοµένου του, να εµφανίζεται
στο κονδύλι «Προπληρωµένα έξοδα»
34.03 Εµπορικό χαρτοφυλάκιο
37.01 Προπληρωµένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές µη συνδεδεµένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προµηθευτές συνδεδεµένες οντότητες
Σηµείωση. Ο λογαριασµός 50.03.03 και 50.04.03
µπορεί, αναλόγως του περιεχοµένου του, να
εµφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»
38 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

40 Κεφάλαιο
41 Υπέρ το άρτιο
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
43 Ίδιοι τίτλοι
44.01 ∆ιαφορές εύλογης αξίας ενσώµατων παγίων
44.02 ∆ιαφορές εύλογης αξίας διαθέσιµων για
πώληση
44.03 ∆ιαφορές εύλογης αξίας στοιχείων
αντιστάθµισης ταµειακών ροών
46 Αποθεµατικά νόµων
48 Αποθεµατικά καταστατικού και λοιπά
αποθεµατικά
47 Αφορολόγητα αποθεµατικά
49 Αποτελέσµατα εις νέο
45 Συναλλαγµατικές διαφορές
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους
57.03 Προβλέψεις για συνδεδεµένες οντότητες
57.2 Λοιπές προβλέψεις
57.3 Προβλέψεις για συνδεδεµένες οντότητες

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

52 Τραπεζικά δάνεια
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
µακροπρόθεσµο µέρος

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόµενοι φόροι

50.1 Προµηθευτές - µη συνδεδεµένες οντότητες
50.2 Προµηθευτές - συνδεδεµένες οντότητες 51
Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σηµείωση:
Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
µακροπρόθεσµο µέρος των σχετικών υποχρεώσεων
58 Κρατικές επιχορηγήσεις
39 Αναβαλλόµενοι φόροι ενεργητικού 59
Αναβαλλόµενοι φόροι - υποχρέωση
Σηµείωση:
Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται το συµψηφιστικό
υπόλοιπο των δύο λογαριασµών, όταν αυτό είναι
πιστωτικό

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπροθέσµων
δανείων

Εµπορικές υποχρεώσεις

Φόρος εισοδήµατος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης

Λοιπές υποχρεώσεις

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων

52 Τραπεζικά δάνεια
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζονται µόνο το
βραχυπρόθεσµο µέρος
52 Τραπεζικά δάνεια
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
σχετικό µέρος των δανείων
50.1 Προµηθευτές (εκτός από συνδεδεµένες
οντότητες)
50.2 Προµηθευτές - συνδεδεµένες οντότητες 51
Αξιόγραφα εµπορικών υποχρεώσεων
Σηµείωση: Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
βραχυπρόθεσµο µέρος
54.01 Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος
54.2 Φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ)
54.3 Παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος τρίτων
54.4 Τέλη χαρτοσήµου
54.5 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
53 Λοιπές υποχρεώσεις
30.01.03 Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεµένων πελατών
Σηµειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εµφανίζεται µόνο το
βραχυπρόθεσµο µέρος
των σχετικών λογαριασµών β) Οι λογαριασµοί
30.01.03 και 30.02.03 µπορεί, αναλόγως του
περιεχοµένου τους, να εµφανίζονται στο κονδύλι
«Έσοδα επόµενων χρήσεων»
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
56.02 Έσοδα επόµενων χρήσεων
30.01.03 Προκαταβολές µη συνδεδεµένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεµένων πελατών
Σηµείωση
Ο λογαριασµός 30.03 µπορεί, αναλόγως του
περιεχοµένου του, να εµφανίζεται στο κονδύλι
«Λοιπές υποχρεώσεις».
Σηµείωση

Σηµείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσµες µεταφέρονται στο
τµήµα των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.
Πίνακας ∆.3: Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών και της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία του υποδείγµατος Β. 2.1

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (μπορεί
να παρακολουθείται εντός ή εκτός του σχεδίου λογαριασμών).
Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν, κατά
περίπτωση, κόστος αναλώσεων και μέρος των παρακάτω
λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους
61.4Απομείωση αποθεμάτων
64Διάφορα λειτουργικά έξοδα
65Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
66Αποσβέσεις
68.2Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.2Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες
εγγυήσεις
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση
περιβάλλοντος
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων 76.09 Κέρδη
από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
80.1Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
80.2Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.3Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.4Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.5Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Ο λογαριασμός 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα»
μπορεί να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής - κόστος
πωληθέντων στην περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών
μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής, κατά την επιλογή
της οντότητας.
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης

71 Λοιπά συνήθη έσοδα
Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός
εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου
λογαριασμών). Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνεται το
αναλογούν μέρος των λογαριασμών: 60 Παροχές σε
εργαζόμενους 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 66 Αποσβέσεις
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου, πλην
φόρου εισοδήματος
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων.

Έξοδα διάθεσης

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός
εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου
λογαριασμών). Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνεται το
αναλογούν μέρος των λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους 66 Αποσβέσεις
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 67 Ασυνήθη έξοδα
και ζημιές 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των
παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβαρύνουν το κόστος
παραγωγής - κόστος πωληθέντων ή άλλα κονδύλια της
κατάστασης αποτελεσμάτων: 64.11 Φόροι και τέλη (πλην
φόρου εισοδήματος)
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην
φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά
φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό
κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)

61.1Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων
(πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών
στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην
εύλογη αξία

77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 61.07 Ζημίες από
επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα
συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας ή
τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή
ευκαιρίας
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

Λοιπά έσοδα και κέρδη

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο
βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής - κόστος
πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση
περιβάλλοντος

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές
φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το
κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου
παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

Σηµειώσεις:
1. Οι προβλέψεις εξόδων, όπως και οι αναστροφές αυτών, εµφανίζονται στα κονδύλια
των λειτουργιών µε τις οποίες σχετίζονται.
Πίνακας ∆.4: Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών και της Κατάστασης
Αποτελεσµάτων κατ' είδος του υποδείγµατος Β.2.2
Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,
προϊόντα, ημικατ/μένα)

Ως διαφορά των σχετικών ποσών του Ισολογισμού (αποθέματα
λήξης μείον αποθέματα έναρξης)

Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

71 Λοιπά συνήθη έσοδα
80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Παρατίθεται το σύνολο των καθαρών αγορών της χρήσης:
20.2Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
20.3Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων
20.4Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων
24.2Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.3Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.4Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
25.2Αγορές υλικών συσκευασίας χρήσης
25.3Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.4Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
26.2Αγορές ανταλλακτικών παγίων χρήσης
26.3Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.4Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
27.2Αγορές χρήσης λοιπών αποθεμάτων
27.3Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων
27.4Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων
60 Παροχές σε εργαζόμενους
66 Αποσβέσεις

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα και ζημιές

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 64 Διάφορα
λειτουργικά έξοδα 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 68.01
Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των
παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβάρυνε το κόστος
παραγωγής - κόστος πωληθέντων:

68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην
φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά
φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό
κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)
61.1Απομείωση ενσώματων παγίων
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Απομειώσεις περιουσιακών
στοιχείων(καθαρό ποσό)

76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων
(πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών
στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών
περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην
εύλογη αξία

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 77 Κέρδη από
επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα
συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή
79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
ευκαιρίας
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπά έσοδα και κέρδη

79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω
λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος
παραγωγής - κόστος πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση
περιβάλλοντος

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές
φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Σημείωση
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το
κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου
παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Νοεµβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

