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Η ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, δεν αφορά 
μόνο τους επαγγελματίες με οικονομική, χρηματοοικονομική ή λογιστική παι-
δεία, οι οποίοι λόγω αυτής ακριβώς της επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής τους 
ειδίκευσης εμπλέκονται με τις καταστάσεις αυτές, αλλά και τους λοιπούς ενδια-
φερόμενους με οποιαδήποτε παιδεία ή κατάρτιση.

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να δραστηριοποιούνται με 
διάφορες ιδιότητες και ρόλους στο επιχειρηματικό και ευρύτερα οικονομικό 
περιβάλλον των επιχειρήσεων, ως σύμβουλοι, ως ανώτερα ή ανώτατα διοικη-
τικά στελέχη των επιχειρήσεων, ως μέλη διοικητικών συμβουλίων, επιτροπών 
ελέγχου και λοιπών οργάνων διακυβέρνησης, ως διοικητικά στελέχη του δημό-
σιου τομέα και της δημόσιας διοίκησης, ή ακόμη και ως στελέχη ή μέλη εποπτι-
κών αρχών και ελεγκτικών οργανισμών. Αναπόφευκτα, οι επαγγελματίες αυτοί, 
λόγω του ρόλου τους και της εμπλοκής τους σε διαδικασίες λήψεως αποφάσε-
ων, απαιτείται όχι μόνο να μπορούν να «διαβάσουν» τις οικονομικές καταστά-
σεις που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις αλλά και να τις κατανοήσουν και 
μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε βάθος.

Η λογιστική τυποποίηση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει διευκολύνει τις τε-
λευταίες δεκαετίες σημαντικά την επικοινωνία και την κατανόηση των οικονο-
μικών καταστάσεων, ενώ και η σύγχρονη χρηματοοικονομική έχει να επιδείξει 
πλήθος εργαλείων ανάλυσης για τη μελέτη και την αξιολόγηση των χρηματοοι-
κονομικών πληροφοριών. Ωστόσο, η ανάγνωση αυτή καθ’ αυτή των οικονομι-
κών καταστάσεων παραμένει μία δύσκολη άσκηση, ειδικά για εκείνους που δεν 
έχουν σχετική παιδεία ή κατάρτιση.

Ίσως να είναι παρακινδυνευμένη, αλλά σίγουρα δεν είναι μακριά από την 
πραγματικότητα η άποψη, ότι η διαμόρφωση μίας μεθοδολογίας ανάγνωσης 
των οικονομικών καταστάσεων «για μη ειδικούς», βασιζόμενη σε μία τυποποιη-
μένη διαδικασία «βημάτων», μάλλον δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα για διάφορους λόγους. Οι κυριότεροι από αυτούς σχετίζονται με τη διακύ-
μανση στην πολυπλοκότητα και την ποιότητα των πληροφοριών των οικονο-
μικών καταστάσεων, το εξαιρετικά σύνθετο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, 
στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις και το οποίο δυσκολεύει σημα-
ντικά την απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων στις οικονομικές τους κατα-
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στάσεις και τέλος με το μέγεθος των επιχειρήσεων και τη πολυμορφία των δρα-
στηριοτήτων τους.

Η συγκεκριμένη συγγραφική προσπάθεια φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο 
οδηγό στην ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, χωρίς όμως να εκλαμ-
βάνεται ως μία πρωτότυπη μεθοδολογία ανάγνωσης των οικονομικών κατα-
στάσεων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πιλότο εφαρμογής.

Στόχος του παρόντος έργου είναι η «αποδόμηση» των οικονομικών καταστά-
σεων και της αρχιτεκτονικής τους και κατ’ επέκταση και η ερμηνεία των πληρο-
φοριών τους, βασιζόμενη τόσο στη σύνθεση και την ανάλυση, όσο και (κυρίως) 
στην απλή λογική, χρησιμοποιώντας μία θεωρητική πλατφόρμα περιορισμένη 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να μπορεί να είναι κατανοητή.

Το παρόν έργο δεν περιορίζεται μόνο στη θεωρητική παρουσίαση της σχετικής 
με τις οικονομικές καταστάσεις θεματολογίας και στην ερμηνεία των λογιστι-
κών εννοιών. Σε κάθε κεφάλαιο, επιχειρείται μία αρκετά λεπτομερής και στο-
χευμένη προσέγγιση πρακτικής εφαρμογής ενός απλού τρόπου ανάγνωσης και 
κατανόησης των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων μίας εικονικής 
επιχείρησης, κάθετα και οριζόντια, σε όλα τα επίπεδα παρουσίασης. Σκοπός της 
προσέγγισης αυτής είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με τις απαραίτητες βα-
σικές λογιστικές έννοιες, αλλά και η διαμόρφωση ενός τρόπου σκέψης σχετικά 
με τη σύνθεση των πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων, που τελι-
κά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «εύλογα».

Σίγουρα, το ανά χείρας έργο δεν αποτελεί εγχειρίδιο εκμάθησης της λογιστικής 
και δεν παρέχει οδηγίες για τη σύνταξη ή την ανάλυση των οικονομικών κατα-
στάσεων. Επίσης, δεν πραγματεύεται θέματα λογιστικών προτύπων ή δικαίου 
της λογιστικής και κυρίως δεν αποσκοπεί στην οποιαδήποτε προσέγγιση μεθο-
δολογιών χρηματοοικονομικής ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων.

Επιδίωξη της προσπάθειας είναι η εξοικείωση του αναγνώστη, που δεν γνωρί-
ζει ή γνωρίζει ελάχιστα λογιστική, με τους «αριθμούς» και τις «σημειώσεις» των 
οικονομικών καταστάσεων, σε τέτοιο βαθμό ώστε η ανάγνωσή τους να γίνει λι-
γότερο επίπονη και γιατί όχι, περισσότερο ελκυστική και ενδιαφέρουσα.

O Στάματης Δρίτσας, ο οποίος έχει τη φιλοδοξία μέσω του παρόντος έργου να 
καταστήσει τη λογιστική προσιτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, δεν είναι απλά ένας 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (τέτοιοι υπάρχουν πολλοί). Ούτε είναι απλά ένας 
εξαιρετικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (τέτοιοι υπάρχουν λιγότεροι). Είναι 
ένας βαθύς γνώστης της λογιστικής, την οποία δεν αντιλαμβάνεται ως μια δι-
εκπεραιωτικού χαρακτήρα τεχνική, αλλά ως μία λογική διαδικασία αποτύπω-
σης οικονομικών δεδομένων με στόχο την επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης 
και τρίτων, ακόμη κι αν οι τελευταίοι δεν διαθέτουν ειδικές γνώσεις. Η φιλοδο-
ξία λοιπόν του Σταμάτη Δρίτσα είναι να καταστήσει τη γλώσσα αυτή επικοινω-



νίας προσιτή σε όλους, ούτως ώστε να μπορούν να την κατανοούν. Ένα τέτοιο 
εγχείρημα προϋποθέτει εντούτοις τουλάχιστον δύο πράγματα: πρώτον βαθιά 
γνώση του αντικειμένου και δεύτερον κατανόηση του τρόπου σκέψης του μη 
ειδικού. Και τα δύο αυτά τα διαθέτει ο Σταμάτης Δρίτσας στο μέγιστο βαθμό, 
όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει από την ανάγνωση του παρόντος έργου, το 
οποίο απομυθοποιεί τη λογιστική αναδεικνύοντας το πραγματικό της νόημα.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2019

Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος





Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που καθημερινά γίνεται όλο και πιο σύνθε-
το, η λογιστική και οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που συντάσσουν και 
δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις αναπόφευκτα μετεξελίσσονται ταχύτατα σε ένα 
ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο εφαρμογής της διοικητικής επιστήμης για «δυνα-
τούς λύτες». 

Ζώντας επαγγελματικά αυτή την πραγματικότητα τα τελευταία τριάντα χρό-
νια, το ανά χείρας πόνημα είναι η υλοποίηση μίας ιδέας που γεννήθηκε κατά 
την άσκηση του επαγγέλματός μου όλα αυτά τα χρόνια, ως ανεξάρτητος ελε-
γκτής των οικονομικών καταστάσεων και ως σύμβουλος, αλλά και από την πο-
λυετή ενασχόληση μου με τη διδασκαλία της λογιστικής σε όλα τα επίπεδα.

Η «τεχνική» που παρουσιάζεται στο βιβλίο, χρησιμοποιεί κατ’ αρχήν την ελά-
χιστη θεωρία που χρειάζεται να κατανοεί ο ενδιαφερόμενος χρήστης για να εί-
ναι θέση να γνωρίζει τις οικονομικές καταστάσεις, τη δομή και το περιεχόμενό 
τους. Στη συνέχεια, η θεωρία συνδυάζεται με μία λεπτομερή προσέγγιση για την 
κατανόηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ενός «οδικού χάρ-
τη» ανάγνωσης. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι τίποτε παραπάνω από μία μάλ-
λον απλή λογιστική ανάλυση των λογαριασμών και των λοιπών γνωστοποι-
ήσεων, βασιζόμενη στη συνδεσμολογία και τη συσχέτιση τους, εξερευνώντας 
όμως ταυτόχρονα και τις μεταβολές τους, όπως αυτές απεικονίζονται κυρίως 
στον ισολογισμό και την κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

Μοναδική και ευγενής φιλοδοξία της συγκεκριμένης συγγραφικής προσπάθει-
ας είναι η παρουσίαση μίας δομημένης τεχνικής της ανάγνωσης των οικονομι-
κών καταστάσεων, όσο το δυνατόν περισσότερο απλοποιημένης, η οποία θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κυρίως από τους «μη ειδικούς» της λογιστικής, 
ως ένα χρήσιμο εργαλείο εφαρμόσιμο στο στίβο της καθημερινής διαδικασίας 
λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2019

Δρ. Σταμάτης Δρίτσας

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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Περαιτέρω, χρησιμοποιώντας την εξίσωση του κόστους πωληθέντων, τα 
αποθέματα τέλους μίας εμπορικής επιχείρησης μπορούν να υπολογιστούν 
από τον τύπο: 

ΑΤ = ΑΑ + Α – ΚΠ. 

Οι δε αγορές της περιόδου αναφοράς υπολογίζονται με τον τύπο: 

Α = ΑΤ + ΚΠ – ΑΑ.

Ωστόσο, όταν η επιχείρηση είναι βιομηχανική (μεταποιητική) και πουλά τα 
προϊόντα που παράγει η ίδια, προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος πω-
ληθέντων, το οποίο θα γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις κατά 
την ημερομηνία αναφοράς, χρειάζεται προηγουμένως να έχει υπολογισθεί 
το κόστος παραγωγής της περιόδου. Πάντως, ως προς τον υπολογισμό του 
κόστους πωληθέντων, σημειώνονται συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ μίας 
εμπορικής και μίας βιομηχανικής (μεταποιητικής) επιχείρησης, οι οποίες εί-
ναι θεμελιώδους σημασίας για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσε-
ων και ως εκ τούτου είναι σκόπιμο να τις αντιλαμβάνεται σε κάποιο βαθμό 
ο αναγνώστης που τις μελετά.

3.5.1. Αποθέματα αρχής

Σε μία εμπορική επιχείρηση ο λογαριασμός «αποθέματα αρχής» περιλαμ-
βάνει μόνο τα εμπορεύματα που δεν έχουν πωληθεί κατά την προηγούμενη 
χρήση και βρίσκονται στις αποθήκες της επιχείρησης την πρώτη ημέρα της 
περιόδου αναφοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση της βιομηχανικής επιχείρη-
σης στα αποθέματα αρχής συμπεριλαμβάνονται δύο επιμέρους κονδύλια: α) 
τα αποθέματα αρχής σε έτοιμα και ημιτελή προϊόντα και β) τα αποθέματα 
αρχής πρώτων υλών και διαφόρων υλικών. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα αποθέματα αρχής γνωστοποιούνται στον ισο-
λογισμό στη στήλη με τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου.

3.5.2. Αγορές και αναλώσεις πρώτων υλών και διαφόρων υλικών

Σε μία εμπορική επιχείρηση, στο λογαριασμό των αγορών καταχωρούνται 
σε επίπεδο γενικού και αναλυτικού καθολικού το κόστος των εμπορευμά-
των που αγοράζει η επιχείρηση. Ο λογαριασμός αυτός γνωστοποιείται στην 
κατάσταση της κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσης μόνο όταν συ-
ντάσσεται με την μέθοδο της κατ’ είδος παρουσίασης. Σε αντίθετη περίπτω-
ση, οι αγορές της χρήσης γνωστοποιούνται συνήθως στις σημειώσεις του 
προσαρτήματος.

Στην περίπτωση της βιομηχανικής επιχείρησης, οι «αγορές» ταυτίζονται με 
το «κόστος παραγωγής» των ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων 
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που διενεργήθηκε εντός της περιόδου αναφοράς. Το κόστος παραγωγής της 
περιόδου δίνεται από τον τύπο:

ΚΠΑΡ = ΑΝΠΥΔΥ + ΚΜ= ΑΝΠΥΔΥ +(ΑΕΚ + ΓΒΕ). 

Όπου:

ΚΠΑΡ: Κόστος Παραγωγής, 

ΑΝΠΥΔΥ: Αναλώσεις Πρώτων Υλών και Διαφόρων Υλικών, 

ΚΜ: Κόστη Μετατροπής,

ΑΕΚ: Άμεσο Εργατικό Κόστος και 

ΓΒΕ: Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. 

Συνεπώς, το ετήσιο κόστος παραγωγής συντίθεται από τις αναλώσεις των 
πρώτων υλών και των διαφόρων υλικών και το κόστος μετατροπής. Το δε 
κόστος μετατροπής διαμορφώνεται από το άμεσο εργατικό κόστος του ερ-
γατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται στην παραγωγή των προϊόντων 
και τα γενικά έξοδα της παραγωγής.

Για να υπολογιστούν όμως οι ετήσιες αναλώσεις των πρώτων υλών και των 
διαφόρων υλικών χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένας ακόμη τύπος ο οποί-
ος έχει ως εξής: 

ΑΝΠΥΔΥ= ΑΑΠΥΔΥ + ΑΠΥΔΥ – ΑΤΠΥΔΥ.

Όπου:

ΑΝΠΥΔΥ: Αναλώσεις Πρώτων Υλών και Διαφόρων Υλικών,

ΑΑΠΥΔΥ: Αποθέματα Αρχής Πρώτων Υλών και Διαφόρων Υλικών,

ΑΠΥΔΥ: Αγορές Πρώτων Υλών και Διαφόρων Υλικών και

ΑΤΠΥΔΥ: Αποθέματα Τέλους Πρώτων Υλών και Διαφόρων Υλικών.

Ο τύπος αυτός θυμίζει εν πολλοίς το τύπο του κόστους πωληθέντων που 
εξηγήθηκε προηγουμένως. Η βιομηχανική επιχείρηση έχει καταγράψει και 
τηρεί λογιστικά τα αποθέματα των πρώτων υλών και των διαφόρων υλι-
κών τα οποία δεν αναλώθηκαν στην παραγωγή της προηγούμενης χρήσης 
και βρίσκονται στις αποθήκες της την πρώτη ημέρα της περιόδου αναφο-
ράς. Σε αυτά προσθέτει το κόστος των πρώτων υλών και των διαφόρων υλι-
κών που αγοράσθηκαν εντός της περιόδου και αφαιρεί τα αποθέματα των 
πρώτων υλών και διαφόρων υλικών που δεν αναλωθήκαν εντός της χρή-
σης και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή της επόμενης. Το 
αποτέλεσμα αυτής της πράξης δίδει την αξία των πρώτων υλών και διαφό-
ρων υλικών που αναλώθηκαν στην παραγωγή των ετοίμων και ημικατερ-
γασμένων προϊόντων. 
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Σε μία βιομηχανική επιχείρηση, στους λογαριασμούς των αγορών των απο-
θεμάτων καταχωρούνται σε επίπεδο γενικού και αναλυτικού καθολικού το 
κόστος των πρώτων και βοηθητικών υλών, που αγοράζει η επιχείρηση (εισ-
ροές στο λογιστικό σύστημα της αποθήκης) και πρόκειται να χρησιμοποιή-
σει στην παραγωγή (εκροές στο λογιστικό σύστημα της αποθήκης). Ο λογα-
ριασμός αυτός στην περίπτωση της βιομηχανικής επιχείρησης δεν γνωστο-
ποιείται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων της χρήσης ούτε όταν η κα-
τάσταση αυτή συντάσσεται με τη μέθοδο της κατ’ είδος παρουσίασης.

Τα κόστη μετατροπής, δηλαδή τα έξοδα μισθοδοσίας του εργατικού προσω-
πικού που απασχολείται στην παραγωγή των προϊόντων και τα γενικά έξο-
δα παραγωγής είναι έξοδα που έχουν καταχωρηθεί σε επίπεδο γενικού και 
αναλυτικών καθολικών στο κύκλωμα της γενικής λογιστικής. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες που χρειάζεται η διοίκηση μίας βιομηχανικής επιχείρησης για 
τον υπολογισμό του κόστους μετατροπής συλλέγονται συνήθως από το κύ-
κλωμα αυτό. 

Φυσικά, πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις ανάλογα με το τύπο οργάνωσης 
που υιοθετούν, αναπτύσσουν διάφορα, λιγότερο ή περισσότερο σύνθετα, 
περιφερειακά κυκλώματα παρακολούθησης του κόστους παραγωγής και 
του κόστους πωληθέντων προϊόντων ανεξάρτητα της γενικής λογιστικής. 
Οι πληροφορίες κοστολόγησης που συλλέγονται στα περιφερειακά ανεξάρ-
τητα λογιστικά κυκλώματα της παρακολούθησης του κόστους παραγωγής 
χρησιμοποιούνται περισσότερο για διοικητικούς σκοπούς παρά για τη σύ-
νταξη των οικονομικών καταστάσεων.

Αφού έχει υπολογιστεί το κόστος παραγωγής της περιόδου, το κόστος πω-
ληθέντων ετοίμων προϊόντων δίδεται από τον τύπο:

KΠΕ = ΑΑΕΗΠ + ΚΠΑΡ – ΑΤΕΗΠ.

Όπου:

ΚΠΕ: Κόστος Πωληθέντων Ετοίμων,

ΑΑΕΗΠ: Απόθεμα Αρχής Ετοίμων και Ημικατεργασμένων Προϊόντων,

ΚΠΑΡ: Κόστος Παραγωγής και

ΑΤΕΗΠ: Απόθεμα Τέλους Ετοίμων και Ημικατεργασμένων Προϊόντων.

Ενσωματώνοντας τους ανωτέρω τύπους σε έναν ενιαίο, το κόστος πωληθέ-
ντων ετοίμων προϊόντων μίας βιομηχανικής επιχείρησης μπορεί να υπολο-
γισθεί και ως εξής: 

ΚΠΕ = (ΑΑΠΥΔΥ + ΑΑΕΗΠ) + (ΑΠΥΔΥ + ΚΜ) – (ΑΤΠΥΔΥ + ΑΤΕΗΠ).

Όταν η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης μίας βιομηχανικής επιχείρη-
σης συντάσσεται με τη μέθοδο της κατ’ είδος παρουσιάσης (και μόνο στην 
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περίπτωση αυτή), εκτός από τις «μεταβολές των αποθεμάτων», γνωστοποι-
είται και ο λογαριασμός «αναλώσεις των πρώτων υλών και των διαφόρων 
υλικών». Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η κατάσταση των αποτελε-
σμάτων της χρήσης της βιομηχανικής επιχείρησης συντάσσεται με την κατά 
λειτουργία μέθοδο της παρουσίασης των εξόδων, οι αναλώσεις των πρώ-
των υλών και των διαφόρων υλικών της περιόδου γνωστοποιούνται συνή-
θως στις σημειώσεις του προσαρτήματος.

3.5.3. Αποθέματα τέλους

Αναφορά στη φύση και στο περιεχόμενο του συγκεκριμένου λογαριασμού 
έγινε ήδη κατά τη συζήτηση του ισολογισμού (βλέπε σχετικά ανωτέρω). Τα 
αποθέματα τέλους περιλαμβάνουν τα εμπορεύματα και τα προϊόντα (συ-
μπεριλαμβανομένων και των ημικατεργασμένων), τα οποία δεν έχουν πω-
ληθεί εντός της περιόδου αναφοράς και παραμένουν στις αποθήκες της επι-
χείρησης κατά την ημερομηνία αναφοράς. Στην περίπτωση μίας βιομηχα-
νικής επιχείρησης τα αποθέματα τέλους περιλαμβάνουν και τα αποθέματα 
των πρώτων υλών και των διαφόρων υλικών, τα οποία δεν έχουν αναλω-
θεί στην παραγωγή εντός της περιόδου αναφοράς και βρίσκονται αποθη-
κευμένα κατά την τελευταία ημέρα της χρήσης. Η αξία των αποθεμάτων τα 
οποία παραμένουν απούλητα ή δεν έχουν αναλωθεί στην παραγωγή προϊό-
ντων κατά την ημερομηνία αναφοράς υπολογίζονται με την περιοδική ή τη 
διαρκή απογραφή. 

Ειδικά όσον αφορά την εφαρμογή της μεθόδου της περιοδικής απογραφής στις 
εμπορικές επιχειρήσεις, συνήθως στο τέλος κάθε χρήσης (αλλά και συχνότε-
ρα, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον όγκο των εισροών και των 
εκροών των εμπορευμάτων στις αποθήκες της), διενεργείται φυσική απογρα-
φή των εμπορευμάτων που δεν έχουν πωληθεί μέχρι το τέλος της περιόδου 
(αποθεμάτων τέλους). Ανάλογα με τα αποτελέσματα της φυσικής απογραφής 
τακτοποιούνται λογιστικά κατά ποσότητα οι μερίδες της αποθήκης74. 

Οι φυσικά επιβεβαιωμένες ποσότητες επιμετρούνται με μία από τις λογι-
στικές μεθόδους που εφαρμόζονται βάσει του λογιστικού πλαισίου που υι-
οθετείται από τη διοίκηση της οντότητας για τη σύνταξη των οικονομικών 
της καταστάσεων75, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία κτήσης του τελικού 

74.  Ως «μερίδες αποθήκης» νοούνται οι αναλυτικοί λογαριασμοί ανά κωδικό εμπορεύμα-
τος, πρώτης ύλης ή διαφόρων υλικών οι οποίοι τηρούνται ανά ποσότητα και αξία στο 
κύκλωμα διαχείρισης της αποθήκης, εκτός του κυκλώματος της γενικής λογιστικής.

75.  Σύμφωνα με τα ΕΛΠ προβλέπεται κυρίως η μέθοδος FIFO, «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο 
Εξαχθέν» (First In First Out) ή εναλλακτικά η μέθοδος του Μέσου Σταθμικού Όρου (Ν 
4308/2014, άρθρο 20). Αντίστοιχες είναι και οι οδηγίες του ΔΛΠ 2.
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αποθέματος. Η αξία κτήσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την κα-
θαρή ρευστοποιήσιμη76 αξία των αποθεμάτων τέλους κατά την ημερομηνία 
αναφοράς. Αφού έχει προσδιορισθεί η αξία κτήσης ανά κωδικό αποθέμα-
τος77 ενημερώνονται λογιστικά οι μερίδες της αποθήκης και ως προς τις αξί-
ες τους και συνεπακόλουθα και οι οικείοι λογαριασμοί του αναλυτικού κα-
θολικού στη γενική λογιστική. Η τελική αξία των αποθεμάτων τέλους δια-
μορφώνεται αφού διαπιστωθούν και αναγνωρισθούν και οι τυχόν απομει-
ώσεις και διαγραφές λόγω απαξίωσης ή καταστροφών, οπότε και οριστικο-
ποιείται η αξία του τελικού αποθέματος το οποίο πρέπει να γνωστοποιηθεί 
στις οικονομικές καταστάσεις. 

Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, αφού η αξία των αποθεμάτων τέλους έχει 
πλέον προσδιορισθεί, και δεδομένου ότι η αξία των αποθεμάτων έναρξης εί-
ναι ήδη γνωστή, η αξία των αγορών που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου 
αναφοράς μπορεί να προκύψει και υπολογιστικά με τη χρήση του τύπου Α 
= ΑΤ + ΚΠ – ΑΑ, και το ποσό αυτό να «συμφωνηθεί» λογιστικά με την κίνη-
ση στους λογαριασμούς των αγορών του γενικού καθολικού κατά την περί-
οδο αναφοράς. 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, ενώ το 
λογιστικό κύκλωμα παρακολούθησης των αποθεμάτων και οι μερίδες της 
αποθήκης ενημερώνονται λογιστικά μετά από κάθε συναλλαγή πωλήσεων, 
οι οικείοι λογαριασμοί των αποθεμάτων της γενικής λογιστικής ενημερώ-
νονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς μόνο με τις αγορές των 
εμπορευμάτων. Προκειμένου οι λογαριασμοί των αποθεμάτων στη γενική 
λογιστική να απεικονίζουν τα υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης, τακτοποιού-
νται λογιστικά μόνο μία φορά στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, μετά το 
πέρας της φυσικής απογραφής των μενόντων στις αποθήκες εμπορευμάτων 
και την ολοκλήρωση της επιμετρήσεως τους.

Όταν εφαρμόζεται η μέθοδος της διαρκούς απογραφής, μετά από κάθε συ-
ναλλαγή πώλησης διενεργείται σε επίπεδο γενικής λογιστικής (ή και στο λο-
γιστικό κύκλωμα παρακολούθησης των αποθεμάτων) μία λογιστική εγγρα-
φή αναγνώρισης του κόστους των πωληθέντων εμπορευμάτων (χρέωση) με 
αντίστοιχη μείωση του λογαριασμού των αποθεμάτων (πίστωση). 

76.  Η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική πορεία 
της επιχειρηματικής δραστηριότητος μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται 
για την ολοκλήρωσή του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης.

77.  Ο όρος «κωδικός αποθέματος» στην καθομιλουμένη λογιστική διάλεκτο χρησιμοποιεί-
ται προκειμένου να προσδιορίζεται το είδος του εμπορεύματος ή του υλικού που τηρεί-
ται στην αποθήκη. Για σκοπούς μηχανογραφικής κυρίως διαχείρισης των αποθεμάτων, 
ανά είδος ή τύπο αποθέματος, ορίζονται κωδικοί μέσω των οποίων παρακολουθούνται 
μηχανογραφικά οι κινήσεις και τα υπόλοιπα των μερίδων της αποθήκης.
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Είναι προφανές ότι, εάν αναγάγουμε την εγγραφή αυτή σε επίπεδο οικονο-
μικών καταστάσεων, αυξάνεται ο λογαριασμός «κόστος πωληθέντων» στην 
κατάσταση των αποτελεσμάτων της χρήσης και μειώνεται ο λογαριασμός 
«αποθέματα τέλους» στον ισολογισμό. Φυσικά έχει προηγηθεί η αναγνώρι-
ση της πώλησης, η οποία έχει επιφέρει την αύξηση του λογαριασμού «κύ-
κλος εργασιών» στην κατάσταση αποτελεσμάτων και την αύξηση περιουσι-
ακών στοιχείων στον ισολογισμό. Με τον τρόπο αυτό σε κάθε συναλλαγή 
πώλησης υπολογίζεται και το μικτό κέρδος.

Όσον αφορά στην εφαρμογή της περιοδικής και της διαρκούς απογραφής 
των αποθεμάτων από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι προαναφέρ-
θηκε για τις εμπορικές. Ωστόσο, η εφαρμογή των δύο αυτών τύπων απο-
γραφής επεκτείνεται εκτός από τα έτοιμα προϊόντα και στα ημικατεργασμέ-
να και φυσικά και στις πρώτες ύλες και τα διάφορα άλλα υλικά τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

Είναι προφανές ότι η διαδικασία παραγωγής καθιστά την παρακολούθηση 
των αποθεμάτων μία σημαντικά περισσότερο πιο απαιτητική διαδικασία σε 
σχέση με αυτή που εφαρμόζεται από τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις. Πε-
ραιτέρω, η τιμή κτήσης των ετοίμων και ημικατεργασμένων προϊόντων στο 
τέλος της χρήσης προκύπτει από τη διαδικασία κοστολόγησης. Κατά τη δια-
δικασία αυτή, ένα μέρος του ετήσιου συνολικού κόστους παραγωγής επιμε-
ρίζεται στα προϊόντα των οποίων η μεταποίηση (ή βιομηχανοποίηση) ολο-
κληρώθηκε και πωλήθηκαν (η αξία αυτή αναγνωρίζεται στον λογαριασμό 
«κόστος πωληθέντων» της κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσης). 
Το υπόλοιπο, κατανέμεται στα έτοιμα και ημιτελή προϊόντα τα οποία κατά 
την ημερομηνία αναφοράς βρίσκονται στις αποθήκες της βιομηχανικής επι-
χείρησης (η αξία αυτή εμφανίζεται στον λογαριασμό των αποθεμάτων τέ-
λους «έτοιμα και ημιτελή προϊόντα» του ισολογισμού)78.

3.6 Ο φόρος εισοδήματος

Στο κονδύλι «φόρος εισοδήματος», το οποίο εμφανίζεται στην κατάσταση 
των αποτελεσμάτων ως έξοδο και μετά την αφαίρεση του οποίου προσδι-
ορίζονται τα «αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους», καταχωρούνται 
οι φόροι εισοδήματος που επιβάλλονται στην οντότητα βάσει των φορολο-
γητέων κερδών της.

78.  Είτε γιατί δεν έχουν πωληθεί μέχρι τη στιγμή αυτή, είτε γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η 
μεταποίησή τους και είναι ημιτελή.
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Ο λογαριασμός αυτός του φόρου ως έξοδο σε κάθε περίοδο αναφοράς πε-
ριλαμβάνει: α) το φόρο εισοδήματος της τρέχουσας και των προηγούμενων 
χρήσεων και β) τον αναβαλλόμενο φόρο. 

3.6.1. Τρέχων φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων 
(«τρέχον φόρος εισοδήματος»), αναγνωρίζεται σε κάθε χρήση επί των φο-
ρολογητέων κερδών της χρήσης (και των προηγούμενων), βάσει της φο-
ρολογικής δήλωσης που συντάσσεται από τη διοίκησή της και υποβάλλε-
ται στις φορολογικές αρχές σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία 
για την τρέχουσα χρήση, καθώς βάσει της εκτίμησης για τυχόν πρόσθετους 
φόρους (πρόστιμα και προσαυξήσεις) προηγούμενων χρήσεων, οι οποίοι θα 
καταβληθούν στο μέλλον. 

Εφόσον ο φόρος εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης αλλά και των προη-
γούμενων, δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς, ανα-
γνωρίζεται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση στο παθητικό του ισολογισμού 
της οντότητας (βλέπε σχετικά ανωτέρω).

Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στις φο-
ρολογικές αρχές υπερβαίνει το οφειλόμενο ποσό για την τρέχουσα ή τις προ-
ηγούμενες περιόδους, το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται στον ισολογισμό 
της οντότητας ως περιουσιακό στοιχείο του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

Σε κάθε περίοδο, η διοίκηση της οντότητας επιμετρά την (βραχυπρόθεσμη) 
υποχρέωσή της για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος εκτιμώντας κατά την 
ημερομηνία αναφοράς το ποσό το οποίο αναμένεται να καταβάλει στις φο-
ρολογικές αρχές ως φόρο εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση, βάσει της 
φορολογικής δήλωσης που έχει υποβάλλει ή θα υποβάλλει στις φορολογι-
κές αρχές, καθώς και για τις προηγούμενες χρήσεις, χρησιμοποιώντας τους 
ισχύοντες κάθε φορά φορολογικούς συντελεστές. Η (βραχυπρόθεσμη) υπο-
χρέωση των φόρων αναγνωρίζεται στο σύνολό της ως φόρος έξοδο στην 
κατάσταση των αποτελεσμάτων της περιόδου.

Ειδικά όσον αφορά την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος της επόμενης 
χρήσης, η οποία στην Ελλάδα υπολογίζεται με τη φορολογική δήλωση της 
τρέχουσας περιόδου, αυτή δεν αναγνωρίζεται στον ισολογισμό ως απαίτηση 
και ισόποση υποχρέωση κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το ποσό της προ-
καταβολής του φόρου αναγνωρίζεται κατά την ταμειακή του τακτοποίηση 
(καταβολή) σε μείωση της σχετικής υποχρέωσης για το φόρο εισοδήματος79.

79.  Βλέπε Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, «Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής 
του Νόμου 4308/2014», 2015, παρ. 37.6.2, 191.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΔΛΠ 1280 επιτρέπει το συμψηφισμό μεταξύ των 
φορολογικών υποχρεώσεων για τρέχοντες φόρους και τυχόν αντίστοιχων 
απαιτήσεων μόνο εάν η οντότητα: α) έχει το νομικό δικαίωμα να το πράξει 
αυτό και β) σκοπεύει να διακανονίσει τη φορολογική της υποχρέωση ρευ-
στοποιώντας ταυτόχρονα την απαίτησή της από τις φορολογικές αρχές. Το 
ίδιο ισχύει και σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

3.6.2. Αναβαλλόμενος φόρος

Όπως ήδη εξηγήθηκε προηγουμένως κατά τη συζήτηση των κονδυλίων του 
ισολογισμού, ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται στο ενεργητικό του 
ισολογισμού όταν αναμένεται η λογιστική αξία του στοιχείου αυτού να ανα-
κτηθεί στο μέλλον. Αντίστοιχα, μία υποχρέωση καταχωρείται στο παθητικό 
του ισολογισμού όταν αναμένεται η λογιστική αξία της υποχρέωσης να δια-
κανονιστεί στο μέλλον. Στην περίπτωση του περιουσιακού στοιχείου, η ανά-
κτηση του θα λάβει χώρα όταν αυτό πωληθεί, χρησιμοποιηθεί ή εισπραχθεί. 
Στην περίπτωση της υποχρέωσης, ο διακανονισμός της θα επέλθει όταν 
αυτή τακτοποιηθεί (εξοφληθεί) με τη χρήση χρηματικών διαθεσίμων ή ισο-
δυνάμων ή την ανταλλαγή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Κατά την αναγνώριση ή τη μεταγενέστερη επιμέτρηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, η οντότητα πρέπει να εξετάζει την ανά-
κτησή τους. Συγκεκριμένα, πρέπει να εξετάζεται εάν η ανάκτηση του περιου-
σιακού στοιχείου ή ο διακανονισμός της υποχρέωσης είναι πιθανό να επιφέ-
ρει μεταβολή (αύξηση ή μείωση) στα μελλοντικά ποσά του φόρου εισοδήμα-
τος. Τα μελλοντικά ποσά του φόρου εισοδήματος είναι αυτά που θα υποχρε-
ωνόταν να καταβάλει η οντότητα, εάν η ανάκτηση του περιουσιακού στοι-
χείου ή ο διακανονισμός της υποχρέωσης δεν επέφερε καθόλου φορολογι-
κές επιπτώσεις. 

Εφόσον εκτιμάται ότι αυτό συμβαίνει, τότε πρέπει να αναγνωρίζεται στις οι-
κονομικές καταστάσεις μία «αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση» ή μία 
«αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση». 

Τα ΕΛΠ διατηρούν ως προαιρετική την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου 
στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις οντότητες που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του81. Αντίθετα σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, τα ΔΠΧΑ 
ορίζουν ως υποχρεωτική την αναγνώριση των αναβαλλόμενων φόρων στις 
οικονομικές καταστάσεις ενώ περιλαμβάνουν και συγκεκριμένες διατάξεις και 
οδηγίες σχετικά με τις γνωστοποιήσεις στις σημειώσεις του προσαρτήματος. 

80.  ΔΛΠ 12, «Φόρος εισοδήματος».
81.  Βλέπε σχετικά Ν 4308/2014, άρθρο 23.
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Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση: Aφορά στα ποσά του φόρου εισο-
δήματος τα οποία πρόκειται να καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους και 
οφείλονται σε φορολογητέες διαφορές της τρέχουσας χρήσης, οι οποίες εί-
ναι «προσωρινές». Στην περίπτωση αυτή, ο αναβαλλόμενος φόρος προσαυ-
ξάνει ως έξοδο τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος της περιόδου αναφοράς, 
αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα μία «αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση» 
(ή μία αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης η οποία ήδη 
έχει αναγνωριστεί και εμφανίζεται στον ισολογισμό της οντότητας). 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση: O αναβαλλόμενος φόρος λογίζεται 
και ως «έσοδο φόρου». Ως τέτοιο έσοδο μειώνει το συνολικό φόρο εισοδή-
ματος της περιόδου, αφού λειτουργεί αφαιρετικά στον τρέχοντα φόρο ει-
σοδήματος. Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για «αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση». Οι λόγοι δημιουργίας μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαί-
τησης στον ισολογισμό μίας οντότητας (και συνεπακόλουθα και μειωτικά 
στο φόρο εισοδήματος της περιόδου στην κατάσταση των αποτελεσμάτων) 
μπορεί να είναι η ύπαρξη προσωρινών λογιστικών διαφορών οι οποίες θα 
εκπέσουν φορολογικά στο μέλλον με αποτέλεσμα να έχει καταβληθεί υψη-
λότερος φόρος εισοδήματος κατά την τρέχουσα χρήση. Επιπρόσθετα, μπο-
ρεί να οφείλονται σε οι φορολογικές ζημίες, οι οποίες βάσει των διατάξεων 
της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας μπορούν να μεταφερθούν προς συμ-
ψηφισμό με φορολογικά κέρδη σε μελλοντικές περιόδους. Τέλος, δημιουρ-
γούνται και από μη χρησιμοποιημένους πιστωτικούς φόρους και τις προσω-
ρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής βάσης των λογα-
ριασμών του ισολογισμού.

Όπως ήδη εξηγήθηκε, οι μεταβολές στο ποσό των αναβαλλόμενων φορο-
λογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν αναγνωριστεί στον ισο-
λογισμό από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται ως μείωση ή αύξηση του 
φόρου εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 12 και την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν 4308/2014, κατ’ εξαίρεση οι 
διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των 
οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται 
αντίστοιχα κατ’ ευθείαν στη καθαρή θέση, με ανάλογη μείωση ή αύξηση του 
σχετικού κονδυλίου.

Προκειμένου να εκτιμηθεί η αναβαλλόμενη υποχρέωση ή απαίτηση της πε-
ριόδου αναφοράς χρειάζεται, για κάθε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση 
του ισολογισμού να προσδιορισθεί η «λογιστική βάση» και η «φορολογική 
βάση» του στοιχείου. 

Ειδικότερα:

Λογιστική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης: Νοείται η 
λογιστική αξία με την οποία εμφανίζεται το στοιχείο αυτό στον ισολογισμό. 
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Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου: Ορίζεται το ποσό το οποίο θα 
εκπέσει φορολογικά (δηλαδή θα μειώσει) από τα οικονομικά οφέλη (έσοδα ή 
κέρδη) που θα εισρεύσουν στην οντότητα από την ανάκτηση της λογιστικής 
αξίας του στοιχείου σε μελλοντικές περιόδους αναφοράς. Συνεπώς, η «φορο-
λογική βάση» ενός περιουσιακού στοιχείου ισούται με το σύνολο των μελλο-
ντικών ποσών τα οποία θα αφαιρεθούν από τα φορολογητέα εισοδήματα τα 
οποία θα προκύψουν στο μέλλον κατά την ανάκτησή του, σύμφωνα με την φο-
ρολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
Εάν τα οικονομικά οφέλη τα οποία θα προκύψουν στο μέλλον από την ανά-
κτηση του περιουσιακού στοιχείου δεν είναι φορολογήσιμα τότε η «λογιστική 
βάση» και η «φορολογική βάση» του περιουσιακού στοιχείου ταυτίζονται.

Φορολογική βάση μίας υποχρέωσης: Είναι η λογιστική αξία της υποχρέωσης, 
μειωμένη κατά τα ποσά τα οποία εκπίπτουν φορολογικά σε μελλοντικές πε-
ριόδους σε σχέση με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Δηλαδή, η «φορολογι-
κή βάση» μίας υποχρέωσης ισούται με τη λογιστική αξία της υποχρέωσης, 
όπως αυτή εμφανίζεται στο παθητικό του ισολογισμού, μειωμένης κατά τα 
ποσά της συγκεκριμένης υποχρέωσης τα οποία θα αφαιρεθούν από τα μελ-
λοντικά φορολογητέα κέρδη.

Τα κέρδη προ φόρων, τα οποία γνωστοποιούνται στην κατάσταση των απο-
τελεσμάτων περιόδου και είναι γνωστά ως «λογιστικά κέρδη», συνήθως δι-
αφέρουν από τα κέρδη τα οποία δηλώνονται στις αρχές προς φορολογία με 
την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης και ορίζονται ως «φορολο-
γικά κέρδη». Μεταξύ των λογιστικών και των φορολογικών κερδών εντοπί-
ζονται «προσωρινές διαφορές» και «μόνιμες διαφορές». 

Συγκεκριμένα:

Προσωρινές διαφορές: Προκύπτουν όταν ορισμένα έσοδα ή έξοδα αναγνω-
ρίζονται λογιστικά και φορολογικά σε διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Το 
αποτέλεσμα τέτοιων ετεροχρονισμών είναι τα έσοδα ή τα έξοδα αυτά να συμ-
μετέχουν στον υπολογισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσμα-
τος σε επίσης διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Ενδεικτικά αναφέρεται, η 
περίπτωση της αναγνωρίσεως των προβλέψεων για αποζημιώσεις του προ-
σωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, κατά το 
σχηματισμό και την αρχική αναγνώριση της πρόβλεψης, ενώ το λογιστικό 
αποτέλεσμα επηρεάζεται αρνητικά, το φορολογητέο αποτέλεσμα δεν μειώνε-
ται εφόσον δεν αναγνωρίζεται η έκπτωση της δαπάνης πριν πραγματοποιη-
θεί. Υπογραμμίζεται ότι ο αναβαλλόμενος φόρος προκύπτει από τις προσω-
ρινές διαφορές οι οποίες μπορούν να διακριθούν: α) φορολογήσιμες προσω-
ρινές διαφορές βάσει των οποίων σχηματίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις και β) και σε αφαιρετέες προσωρινές διαφορές βάσει των οποί-
ων προκύπτουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
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Μόνιμες διαφορές: Οι διαφορές αυτές προκύπτουν στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ορισμένα έξοδα τα οποία αναγνωρίζονται λογιστικά στην κατά-
σταση αποτελεσμάτων της περιόδου, βάσει των διατάξεων της κείμενης 
κάθε φορά φορολογικής νομοθεσίας, δεν εκπίπτουν φορολογικά ποτέ από 
το φορολογητέο εισόδημα της οντότητας. Στις περιπτώσεις των διαφορών 
αυτών είναι αυτονόητο ότι δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος.

Οι «αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» παρουσιάζονται στο σκέλος 
των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του παθητικού. Οι «αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις» εμφανίζονται στο σκέλος των μη κυκλοφορού-
ντων περιουσιακών στοιχείων. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, ο συμψηφισμός μεταξύ αναβαλλόμενων φορολογι-
κών υποχρεώσεων και απαιτήσεων επιτρέπεται μόνο εάν η οντότητα: 

α)  έχει το νομικό δικαίωμα να διενεργήσει τέτοιο συμψηφισμό και 

β)  οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και οι αναβαλλόμενες φορολο-
γικές απαιτήσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος οι οποίοι επιβάλλονται: 

i) στην φορολογική οντότητα από την ίδια φορολογική αρχή και 

ii) από την ίδια φορολογική αρχή σε διαφορετικές οντότητες. 

Στην περίπτωση της υποβολής από την ίδια φορολογική αρχή σε διαφορε-
τικές οντότητες οι τελευταίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα αλλά και την 
πρόθεση να διακανονίσουν τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις τους 
και τις φορολογικές απαιτήσεις τους συμψηφιστικά. Εναλλακτικά, πρέπει οι 
οντότητες αυτές να μπορούν να αποπληρώσουν τις φορολογικές τους υπο-
χρεώσεις τους με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων 
τους από τρέχοντες φόρους προς την ίδια πάντα φορολογική αρχή, σε κάθε 
μελλοντική περίοδο κατά την οποία αναμένεται να λάβουν χώρα ανακτή-
σεις περιουσιακών στοιχείων ή διακανονισμοί υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, τα χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των ανα-
βαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά 
ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων.82

3.7 Η κατάσταση αποτελεσμάτων της «ΣΟΚΟΛΑΤΑ Α.Ε.» 

3.7.1. Κύκλος εργασιών

Ο αναγνώστης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να πληροφορηθεί τις 
επιδόσεις που επιτυγχάνονται από την επιχείρηση, ως προς τις πωλήσεις 
της, μελετώντας τον κύκλο εργασιών της περιόδου, ο οποίος γνωστοποιεί-

82.  Βλέπε σχετικά Ν 4308/2014, άρθρο 23.




