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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
1.1 Αντικειμενικός Σκοπός 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος, στην Ελλάδα, βίωσε έντονη άνθηση κατά την εξαετία που 

κατέληξε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με αναμενόμενη πτώση για τα δύο 

επόμενα χρόνια και τάσεις σταθεροποίησης αλλά και προσπάθειες ανάπτυξης για το      

παρόν χρονικό σημείο. 

Κύριο εκφραστή της μεγάλης εξαετούς  ανάπτυξης, στην οποία κυρίως συντέλεσε η 

αυξημένη εισροή κεφαλαίων ελέω των Αγώνων, αποτελεί το μεγάλο πλήθος των 

υλοποιούμενων δημοσίων έργων, η σημαντικότητα των οποίων κατανοείται από το 

γεγονός ότι δύνανται να αλλάξουν θετικά την εικόνα μίας ολόκληρης χώρας. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων 

έργων, τα οποία πάντα συμβάλουν κατά μεγάλο ποσοστό στη  καλυτέρευση της 

καθημερινότητας των πολιτών,  υλοποιείται βάση σύναψης κοινοπραξιών. 

Έχοντας ως γνώμονα το παραπάνω, αποφασίστηκε η υλοποίηση διπλωματικής 

εργασίας, που να σχετίζεται με τη λογιστική αντιμετώπιση της σημαντικής έννοιας της 

κοινοπραξίας. 

Αντικειμενικό, λοιπόν, σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η κατανόηση, εκ 

μέρους του αναγνώστη, του παρόντα λογιστικού χειρισμού των κοινοπραξιών στην 

Ελλάδα, ο οποίος και υλοποιείται βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

   

 

1.2 Διάρθρωση Εργασίας 
 

Έχοντας πάντα κατά νου την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο τέθηκε προς εγγραφή 

η παρούσα διπλωματική εργασία, παρατίθεται, σε αυτή τη παράγραφο, η διάρθρωση 

που κρίθηκε ότι θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Όσον αφορά το Πρώτο Κεφάλαιο, παρατίθενται σε αυτό ο αντικειμενικός σκοπός και η 

διάρθρωση της εργασίας. 
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Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ώστε να αποσαφηνιστεί η έννοια της 

κοινοπραξίας, μέσω της παρουσίασης του θεσμικού της πλαισίου. Επιγραμματικά, 

«γίνεται λόγος», αρχικά, γενικά περί κοινοπραξίας και πως αυτή αναγνωρίζεται από το 

ελληνικό κράτος, με παράθεση των προϋποθέσεων σύστασής της, για την οποία και 

εμφανίζεται παραδειγματικό έγγραφο. Ακολουθεί η αναφορά στη λύση της 

κοινοπραξίας και στη συνέχεια επισημαίνεται ο τρόπος φορολογίας του εισοδήματός 

της, η διάθεση των κερδών της, καθώς και η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων 

σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Υφίσταται ακόμη αναφορά τόσο στο σημαντικό θέμα της 

ευθύνης των μελών όσο και σε εκείνο της ενδεχόμενης πτώχευσης ενός εξ αυτών.  

 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισμοί που αποδέχεται, ως προς την 

εφαρμογή της, η Λογιστική καθώς και οι τεχνικές που ακολουθεί με σκοπό την επίτευξη 

των αντικειμενικών της στόχων. Περιλαμβάνονται, λοιπόν, σε αυτό, τόσο οι 

Θεμελιώδεις Λογιστικές Παραδοχές, όσο και οι Βασικές Λογιστικές Αρχές. 

 

Ως προς το Τέταρτο Κεφάλαιο, πρέπει να λεχθεί ότι παρουσιάζεται σε αυτό, το Ε.Γ.Λ.Σ. 

και τα προβλεπόμενα για το λογιστικό χειρισμό των κοινοπραξιών, τα οποία, βέβαια, 

δεν ακολουθούνται σήμερα, αλλά προ εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στη χώρα. «Γίνεται 

λόγος» για τη λογιστική τυποποίηση και εμφανίζονται η δομή, το περιεχόμενο, τα 

βασικά γνωρίσματα, οι βασικές αρχές, το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., οι 

εταιρείες που υποχρεούνται στη τήρησή του καθώς και τα περί καθιέρωσης και 

εφαρμογής του. Ακολουθεί η ανάλυση του τρόπου καταχώρησης στα βιβλία των 

κοινοπραξιών καθώς και η λογιστική παρακολούθηση των δαπανών των μελών της 

κοινοπραξίας. 

 

Το Πέμπτο Κεφάλαιο αφορά γενικά τα Δ.Λ.Π., τα οποία άλλωστε χρησιμοποιούνται και 

στη περίπτωση των κοινοπραξιών. Μετά την ιστορική αναδρομή περί των Προτύπων 

και τη παρουσίαση επιτροπών και συμβουλίων ως προς τη λειτουργία και εφαρμογή 

τους (I.A.S.C., I.A.S.B., S.A.C., I.F.R.I.C.), παρατίθεται η διαδικασία έκδοσης των 

προτύπων. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι εταιρείες που οφείλουν στη τήρηση των 

Προτύπων με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Τέλος, σημειώνονται δυσκολίες από 

τη τήρηση των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα, μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής τους καθώς 

και θετικά αποτελέσματα από αυτά. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες», το οποίο και 

πραγματεύεται ουσιαστικά το σημερινό λογιστικό χειρισμό των Κοινοπραξιών, για τον 

οποίο και υλοποιείται η παρούσα διπλωματική εργασία. Άλλωστε, η μελέτη της 
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λογιστικής των κοινοπραξιών αφορά ουσιαστικά το συγκεκριμένο Πρότυπο περί της 

ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας, των συμμετοχών 

της σε Κοινοπραξίες. Αρχικά, παρατίθενται τα περί πεδίου εφαρμογής και ορισμού του 

Προτύπου και στη συνέχεια εμφανίζονται οι μορφές  και ο διαχειριστής κοινοπραξίας 

που αναγνωρίζονται από το Πρότυπο, καθώς και η έννοια του συμβατικού 

διακανονισμού. Ακολουθεί, η πλέον σημαντική, για την εργασία, διάκριση των μεθόδων 

ενοποίησης των κοινοπραξιών. Τέλος, παρατίθεται η Διερμηνεία ΜΕΔ – 13 «Από 

κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες – μη νομισματικές συνεισφορές από 

κοινοπρακτούντες». 

 

Στο έβδομο κεφάλαιο, παρατίθεται πρακτικά, μέσω πραγματικών οικονομικών 

καταστάσεων, ο λογιστικός χειρισμός των συμμετοχών σε κοινοπραξίες. Συγκεκριμένα, 

μελετώνται τα περί κοινοπραξίας, μέσω των περιπτώσεων των Κατασκευαστικών 

Ομίλων  Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. Α.Ε.. Κι αυτό γιατί, 

όπως έχει αναφερθεί, ο κλάδος των Κατασκευών είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός ως 

προς τη σύναψη κοινοπραξιών, δίνοντας, άλλωστε και το ερέθισμα για την εγγραφή της 

παρούσας διπλωματικής. Παρουσιάζονται οι ενοποιημένες οικονομικές τους 

καταστάσεις, οι κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν, καθώς και οικονομικές 

καταστάσεις αυτών, για τα έτη 2005, 2006 και 2007, μετά σχολιασμού ως προς την 

ενοποίησή τους και όχι μόνο. Σύμφωνα με αυτό, διαφαίνονται ουσιαστικά τα 

αποτελέσματα που επιφέρει η εφαρμογή του  Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 31.  

 

Το όγδοο κεφάλαιο, ουσιαστικά αναφέρεται στο Προσχέδιο 9 του I.A.S.B. «Κοινοί 

Διακανονισμοί», σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση της έννοιας 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες», αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη 

αναθεώρηση από την έκδοση του Δ.Λ.Π. 31, το 1990. Για να φτάσουμε σε αυτό, 

παρατίθενται τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 31, με 

τη πρόταση λύσης εκ μέρους του I.A.S.B. να ακολουθεί. 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, στο ένατο, εμφανίζονται 

συμπερασματικές σκέψεις και προτεινόμενα, προς μελέτη, θέματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
 

 

2.1 Γενικά περί κοινοπραξίας  
 
Ως κοινοπραξία καλείται η από κοινού σύμπραξη περισσότερων φυσικών ή νομικών 

προσώπων με σκοπό την επίτευξη ορισμένου κοινού και κατά κανόνα κερδοσκοπικού 

σκοπού. Έχει προσωρινό κυρίως χαρακτήρα, είναι ιδιότυπο πρόσωπο, δεν 

αναγνωρίζεται από τον Εμπορικό Νόμο και οριοθετείται από το φορολογικό δίκαιο για 

την εξυπηρέτηση ορισμένων συναλλαγών. Γενικά , δύναται να λεχθεί, ότι η κοινοπραξία 

αποτελεί ένα μάλλον χαλαρό και οπωσδήποτε άτυπο δεσμό επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, όπου τα μέλη της συντονίζουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη 

καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος. 

Στο δίκαιο των εταιρειών, υπό ευρεία έννοια, δηλαδή των ενώσεων προσώπων που 

συνιστώνται με σύμβαση και επιδιώκουν κοινό σκοπό με τη συμβολή των μελών τους, 

δεν προβλέπεται η κοινοπραξία ως ιδιαίτερος τύπος εταιρείας. Αφότου όμως 

εμφανίστηκε και δρα στην πράξη, έχει το χαρακτήρα εμπορικής εταιρείας, όταν ο 

σκοπός της είναι η άσκηση εμπορικών πράξεων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση 

υφίσταται ως αστική εταιρεία. Στην περίπτωση της  εμπορικής εταιρείας, όταν η 

κοινοπραξία εμφανίζεται και συναλλάσσεται, με ομαδική δράση των προσώπων που 

την αποτελούν απέναντι σε τρίτους, δηλαδή με επωνυμία που περιλαμβάνει τα 

ονόματα όλων των εταίρων της, πρέπει να χαρακτηριστεί ως ομόρρυθμη εμπορική 

εταιρεία και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις για τη σύσταση της ομόρρυθμης  θα 

πρόκειται για «εν τοις πραγμάσι» ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία. 

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι καθένα από τα μετέχοντα, στην κοινοπραξία, 

πρόσωπα διατηρεί την αυτοτέλεια και τη νομική προσωπικότητά του. Οπότε, όσον 

αφορά την ικανότητα διαδίκου, υποκείμενο δίκης αποτελούν αποκλειστικά τα πρόσωπα 

που την συγκροτούν, συνεχίζοντας να είναι φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από 

τις δικαιοπραξίες ή τις έννομες γενικά σχέσεις της κοινοπραξίας με τρίτους, 

νομιμοποιούμενα ενεργητικά και παθητικά ως προς τις διαφορές που προέκυψαν από 

τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας.  

Στο σημείο αυτό οφείλεται να επισημανθεί ότι πολλές φορές, τη δημιουργία μίας 

κοινοπραξίας υπαγορεύει το μέγεθος του έργου, που είναι πολύ μεγάλο και δύσκολο 
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για να αναληφθεί από ένα μόνο φορέα. Αυτό το φαινόμενο συναντάται, κυρίως, κατά 

την ανάληψη και εκτέλεση των μεγάλων δημοσίων έργων. Γίνονται εμφανείς ακόμη και 

κοινοπραξίες που ιδρύονται αναγκαστικά από το νόμο για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

ευρύτερων κοινωνικών αναγκών (π.χ. κοινοπραξίες μεταφορικών μέσων) ενώ 

ευρύτερες μορφές κοινοπραξίας αποτελούν και  οι πάσης φύσεως οικονομικοί 

συνασπισμοί, που αποβλέπουν στην από κοινού ρύθμιση της παραγωγής ή των τιμών 

για την εξουδετέρωση του ανταγωνισμού και την κυριαρχία στην αγορά (καρτέλ, πουλ 

κ.α.) . 

Επιπροσθέτως, άξιο αναφοράς υφίσταται το ότι η κοινοπραξία δεν διαθέτει ίδιο 

κεφάλαιο, αλλά αντλεί από τα μέλη της τα κεφάλαια που απαιτούνται για την εκτέλεση 

του σκοπού. Αυτά θεωρούνται ως «καταθέσεις μελών» και υπόκεινται σε τέλος 

χαρτοσήμου. Ακόμη, δεν έχει συνήθως δικά της μέσα παραγωγής και δικό της 

εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και τα δύο διατίθενται από τα κοινοπρακτούντα μέλη 

της. 

 

 

2.2 Η κοινοπραξία κατά το ελληνικό κράτος 
 

Σε αυτή τη παράγραφο θα αναφερθούν τα όσα ισχύουν στη χώρα  μας περί της 

κοινοπραξίας, η οποία αποτελεί ιδιότυπη  επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν 

αντιμετωπίζεται ευθέως από το νόμο. Κι αυτό καθώς δεν υφίσταται διάταξη στον 

Εμπορικό Νόμο που να αναφέρεται στη κοινοπραξία ή στις σχέσεις μεταξύ των μελών 

της. Έχοντας ως βάση τον Αστικό Κώδικα, δύναται να υποστηριχθεί ότι ιδιάζουσας 

μορφής κοινοπραξία υπάρχει οσάκις κάποιο εμπράγματο δικαίωμα ανήκει σε 

περισσότερα πρόσωπα αδιαιρέτως κατά τύχη και όχι βάσει ιδιαίτερης μεταξύ τους 

σύμβασης, άποψη που στηρίχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Με βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η 

κοινοπραξία υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων και στοιχείων, εφόσον αποβλέπει στην 

ενέργεια μίας συγκεκριμένης εμπορικής πράξεως. Αποδεικνύεται με έγγραφη 

συμφωνία, η οποία κατατίθεται στην  αρμόδια φορολογική αρχή προ της έναρξης των 

εργασιών της και τα μέλη της ασκούν, το καθένα, δική του επιχείρηση (εμπορική) ή 

ελεύθερο επάγγελμα ή είναι ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης εταιρείας. 

 Ακολούθως, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η κοινοπραξία χαρακτηρίζεται ως νομικά 

μορφή επιχειρηματικής δράσεως, η οποία εμφανίστηκε προς κάλυψη κάποιων 

συγκεκριμένων αναγκών, εν συνεχεία αναγνωρίστηκε από τη διοίκηση για την εκ των 

ενόντων αντιμετώπιση μίας καταστάσεως που διαμορφώθηκε στη πράξη και 
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απαιτούσε ρύθμιση. Στη συνέχεια, αντιμετωπίστηκε από τα φορολογικά δικαστήρια και 

έμμεσα από τη φορολογική νομοθεσία με τη παραπάνω μνημονευθείσα διάταξη του 

Κ.Β.Σ (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων). Βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι το κενό 

υφίσταται και απαιτείται νομοθετική κάλυψη. 

Όσον αφορά τώρα το προσωπικό της κοινοπραξίας, δύναται να αποτελείται από 

μισθωτούς που προσέλαβε, μισθοδοτεί και ασφαλίζει η ίδια είτε από εργαζόμενους που 

έχουν ως εργοδότη τους ένα μέλος της κοινοπραξίας. Περί της ικανοποίησης αξιώσεων 

από τη σύμβαση εργασίας, οι πρώτοι μπορούν να στραφούν κατά της κοινοπραξίας, 

αλλά οι δεύτεροι μόνο κατά του μέλους αυτής που είναι εργοδότης τους.  

Σύμφωνα με το άρθρο 64 § 3 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η κοινοπραξία έχει την 

ικανότητα να παρίσταται στα δικαστήρια με τον διαχειριστή της. 

Μπορούμε να προβούμε στο συμπέρασμα ότι η κοινοπραξία δεν αποτελεί έναν 

ιδιαίτερο εταιρικό τύπο, αλλά τίθεται θέμα, αναλόγως με τη περίπτωση, σε ποιόν 

εταιρικό τύπο θα πρέπει να ενταχθεί (αστική εταιρεία του άρθρου 741 του Αστικού 

Κώδικα, ελαττωματική, άλλως ανώμαλη, ομόρρυθμη εταιρεία, αφανής εταιρεία). Η 

νομολογία, βέβαια, κλείνει προς την άποψη της ανώμαλης ομόρρυθμης εταιρείας, λόγω 

έλλειψης δημοσιότητας, αλλά απαντάται και η άποψη της αφανούς εταιρείας. 

Σχετικά με τη κοινοπραξία ελεύθερων επαγγελματιών, αναγνωρίζεται ρητά με βάση το 

άρθρο 2 § 2 του Κ.Β.Σ. 

Τέλος, και για ότι αφορά τη σύσταση κοινοπραξίας από δήμους και δημοτικές 

επιχειρήσεις με σκοπό την εκτέλεση προγραμμάτων Now, η υπ’ αριθμό 507/94 του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δέχεται ότι δεν έχει κερδοσκοπικό, αλλά κοινωνικό 

σκοπό και κατ’ επέκταση δεν δύναται να αναγνωριστεί φορολογικώς ως κοινοπραξία, 

με την έννοια που προσδίδεται από τη παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 

 

 

2.3 Προϋποθέσεις σύστασης  κοινοπραξίας 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 2 του Κ.Β.Σ. που αναφέρθηκε παραπάνω, το θέμα του πότε 

υφίσταται κοινοπραξία, από φορολογικής απόψεως, θεωρείται λυμένο. Με βάση τη 

συγκεκριμένη διάταξη και την ερμηνευτική εγκύκλιο 1118148/3/1992 του Υπουργείου 

Οικονομικών, οι βασικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση της κοινοπραξίας, που 

πρέπει να υφίστανται αθροιστικά παρουσιάζονται ακολούθως.  

Αρχικά πρέπει να υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η οποία επέχει θέση καταστατικού,  

στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς οι όροι που διέπουν τις μεταξύ των 

κοινοπρακτούντων σχέσεις. Με βάση αυτό, αποκλείεται η απόδειξη της κοινοπρακτικής 

σχέσης με μάρτυρες ή άλλο μέσο ενώπιον της φορολογικής αρχής. 
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Έπειτα, η κοινοπραξία οφείλει να έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση (πόλη, οδός, 

αριθμός), η οποία να αναγράφεται στο συμφωνητικό – συστατικό. 

Στη συνέχεια να αποβλέπει στη διενέργεια μίας συγκεκριμένης πράξεως. Δεν είναι 

δυνατόν να συσταθεί κοινοπραξία για την εκτέλεση εμπορικών πράξεων γενικώς και 

αορίστως. Ακόμη και η μεταβολή ή η διεύρυνση του αρχικού σκοπού της δεν 

επιτρέπεται. Με βάση το συγκεκριμένο περιορισμό, αποβλέπεται από το νομοθέτη, η 

εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών που έχουν το στοιχείο της προσωρινότητας, 

ώστε να μην υποχρεούνται οι ασκούντες αυτές σε μόνιμες δεσμεύσεις, χωρίς όμως να 

καταστρατηγούνται οι κείμενες φορολογικές διατάξεις. Ο σκοπός ο οποίος αναγράφεται 

απαραιτήτως στο συμφωνητικό, οφείλει να είναι συγκεκριμένος και να μην έχει διαρκή 

χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η κατασκευή της αερογέφυρας στη συμβολή των οδών 

Καβάλας και Κωνσταντινουπόλεως, της πόλης των Αθηνών, είναι συγκεκριμένη πράξη, 

σε διαφοροποίηση με τη κατασκευή αερογέφυρας, αορίστως, που δεν δύναται να 

χαρακτηριστεί έτσι. Ως συγκεκριμένη πράξη, για την εκτέλεση της οποίας συνίσταται 

συνήθως κοινοπραξία, μπορούμε να παραθέσουμε την εκτέλεση ενός δημόσιου έργου, 

την εισαγωγή μίας παρτίδας εμπορεύματος, την παραγωγή μίας τηλεοπτικής ταινίας 

κ.α.. Εδώ πρέπει να διασαφηνιστεί ότι δεν ισχύει συνέχιση της κοινοπραξίας για 

εκτέλεση άλλου έργου. 

Κατά εξαίρεση και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 

του Κ.Β.Σ., η διενέργεια συγκεκριμένης πράξης δεν απαιτείται, ως προϋπόθεση για τη 

φορολογική αναγνώριση της κοινοπραξίας, όταν αυτή αποβλέπει περιοριστικά και μόνο 

στη  πώληση αγαθών ή παροχών υπηρεσιών εκτός της χώρας και στην εκτός της 

χώρας προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων με οποιοδήποτε τρόπο. Ως 

παράδειγμα δύναται να αναφέρουμε τη σύσταση κοινοπραξίας με σκοπό την έρευνα 

της αγοράς της Ασίας για την εξαγωγή ελληνικών χημικών προϊόντων. 

Ακόμη, ως προϋπόθεση σύστασης της κοινοπραξίας, χαρακτηρίζεται η απόδειξή της με 

έγγραφη συμφωνία των μερών, που κατατίθεται στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 

πριν από την έναρξη των εργασιών της. Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. κρίνεται , βεβαίως, εκείνη 

στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η επαγγελματική διεύθυνση της κοινοπραξίας. 

Τέλος, κάθε μέλος της κοινοπραξίας, είτε πρόκειται για φυσικό είτε για νομικό 

πρόσωπο, πρέπει να ασκεί δική του επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα ή να είναι 

ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ενώ κάθε 

κοινοπραξία με αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν ασκεί δική της επιχείρηση στην Ελλάδα, 

δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. 
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2.4 Συστατική πράξη κοινοπραξίας 
 

Όπως προαναφέραμε, με βάση το άρθρο 2 § 2 του Κ.Β.Σ. απαιτείται, για τη 

φορολογική αναγνώριση της κοινοπραξίας, η ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας η οποία 

έχει τη μορφή καταστατικού που ομοιάζει με εκείνο των προσωπικών εταιρειών. 

Μπορεί να είναι δημόσιο (συμβολαιογραφικό) αλλά και ιδιωτικό ακόμη έγγραφο καθώς 

δεν υφίσταται διάταξη απαίτηση συγκεκριμένου τύπου εγγράφου. Βέβαια, σε αυτό το 

σημείο, πρέπει να διασαφηνίσουμε ότι η μη ύπαρξη έγγραφης συμφωνίας δεν 

συνεπάγεται ότι δεν δύναται με διαφορετικό τρόπο η αναγνώριση της κοινοπραξίας. 

Όμως, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά υπαγόμενη στις ρυθμίσεις του Κ.Β.Σ. , και 

μπορεί, αναλόγως με τις περιστάσεις, να θεωρηθεί ως αφανής ή ως ανώμαλη (εν τοις 

πραγμάσι) προσωπική εταιρεία.  

Όσον αφορά τη διαδικασία συστάσεως της κοινοπραξίας, μπορεί γενικά να λεχθεί ότι 

είναι όμοια με εκείνη της προσωπικής εταιρείας. 

Όπως προαναφέραμε, το έγγραφο σύστασης (κοινοπρακτικό) υποβάλλεται στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της κοινοπραξίας. Η ενέργεια αυτή έχει την έννοια της 

γνωστοποίησης της κοινοπραξίας στη φορολογούσα αρχή και το άνοιγμα σχετικού 

φακέλου για τη λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου κ.λ.π. Αν το καταστατικό φέρει 

αναγραφή κάποιου ποσού ως κατατιθέμενο κεφάλαιο της κοινοπραξίας από τα μέλη 

της, θα πληρωθεί στην οικονομική εφορία ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% 

σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 του νόμου 1676/86. 

Σχετικά με τη δημοσιότητα, δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο για την δημόσια 

υποβολή του συστατικού εγγράφου της κοινοπραξίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δεν 

υποβάλλεται αντίγραφο καταστατικού στο πρωτοδικείο για καταχώρηση, ούτε 

δημοσιεύεται ανακοίνωση συστάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή αλλού. 

Αυτό αποτελεί και μία διαφορά μεταξύ κοινοπραξίας και εταιρείας γενικώς. 

Όσον αφορά το θέμα της διοικήσεως, αναφέρεται ότι ο χειρισμός των υποθέσεων 

ανατίθεται από τα μέλη της σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές, οι οποίοι ενεργούν 

κατά τρόπο παρεμφερή με τους διαχειριστές της ομόρρυθμης εταιρείας. Οι διαχειριστές 

ορίζονται, συνήθως, στο αρχικό έγγραφο συστάσεως, αλλά επιτρέπεται να ορισθούν ή 

να αλλάξουν και μεταγενέστερα με σχετική τροποποίηση του κοινοπρακτικού – 

καταστατικού εγγράφου. 

Συμπληρωματικά, οφείλεται η αναφορά του γεγονότος ότι σε αρκετές περιπτώσεις, 

μετά τη σύσταση της κοινοπραξίας, από λόγους κυρίως τεχνικούς (εκτέλεση εργασίας 

από εξειδικευμένο πρόσωπο κ.λ.π), επιβάλλεται η είσοδος σε αυτή και νέου μέλους. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει η νέα έγγραφη συμφωνία να κατατεθεί στον 

αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 
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Έχοντας ως βάση αυτό, γίνεται αποδεκτό ότι και η αποχώρηση μέλους της 

κοινοπραξίας είναι επιτρεπτή, αρκεί και στη περίπτωση αυτή να κατατεθεί στον 

αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. νέα έγγραφη συμφωνία και τα εναπομένοντα μέλη της 

κοινοπραξίας να είναι περισσότερα του ενός. Αντίθετη θέση (μη δυνατότητα 

αποχώρησης μέλους) ισοδυναμεί με περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας και 

φραγμό στην οικονομική δραστηριότητα των ατόμων. 

 

 

2.5 Υπόδειγμα εγγράφου προς σύσταση κοινοπραξίας  
 

Σε αυτό το τμήμα, και θέλοντας να παραθέσουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά 

με τα αναφερόμενα στις δύο παραπάνω παραγράφους (1.3 και 1.4), κρίνεται 

απαραίτητη η παρουσίαση ενός κοινοπρακτικού μεταξύ εταιρειών ως ακολούθως. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Α ΚΑΙ Β 

 

Άρθρο πρώτο:  Ίδρυση και επωνυμία 

1. Στον Πειραιά, σήμερα την 1η Ιανουαρίου 2006, ιδρύεται με το παρόν 

συμφωνητικό κοινοπραξία μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών Α και Β. 

2. Η επωνυμία της κοινοπραξίας θα είναι «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΝΟΤΑΡΑ» και για την αλλοδαπή θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη 

γλώσσα. 

Άρθρο δεύτερο: Έδρα 

1. Έδρα της κοινοπραξίας ορίζεται ο Δήμος Πειραιά 

2. Τα γραφεία αυτής θα στεγάζονται στην οδό Δεληγιώργη 50 (πέμπτος όροφος). 

Άρθρο τρίτο: Σκοπός 

Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η ανέγερση πολυκατοικίας στο οικόπεδο της 

οδού Νοταρά 79, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης………και η 

πώληση των διαμερισμάτων αυτής. 

Άρθρο τέταρτο: Διάρκεια 

Η διάρκεια της κοινοπραξίας ορίζεται στο χρόνο που είναι αναγκαίος για την 

ανέγερση της πολυκατοικίας και την πώληση όλων των διαμερισμάτων αυτής. 

Άρθρο πέμπτο: Ποσοστά συμμετοχής 

Κάθε μία από τις παραπάνω εταιρείες θα μετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 

πενήντα τοις εκατό (50%). Η σχέση αυτή ισχύει τόσο για τη διανομή των 

αποτελεσμάτων (κερδών και ζημιών) μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας, όσο και για 
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το ποσοστό κυριότητας των μελών επί των περιουσιακών στοιχείων και του προϊόντος 

εκκαθαρίσεως της κοινοπραξίας. 

Άρθρο έκτο: Κεφάλαιο 

1. Κάθε μέλος της κοινοπραξίας κατέθεσε σήμερα στο ταμείο αυτής το ποσό 

των εκατό χιλιάδων ευρώ (100000») για το σχηματισμό κεφαλαίου ύψους διακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (200000») που θα χρησιμοποιηθεί για τα πρώτα έξοδα της 

κοινοπραξίας. 

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο φυλάσσει ο ταμίας της κοινοπραξίας ή κατατίθεται σε 

λογαριασμό όψεως στην τράπεζα………επ’ ονόματι της κοινοπραξίας. 

3. Εάν, κατά την εξέλιξη των εργασιών της κοινοπραξίας, απαιτηθεί πρόσθετο 

ποσό μετρητών για κεφάλαιο κινήσεως, αυτό θα εισφέρεται κατά τον ίδιο τρόπο και την 

αυτήν αναλογία από τα μέλη της κοινοπραξίας. 

Άρθρο έβδομο: Διαχείριση 

1. Η διαχείριση της κοινοπραξίας θα διενεργείται από κοινού από τα δύο μέλη 

της, που για το σκοπό αυτό θα ορίσουν έκαστο από ένα διαχειριστή. 

  2. Οι αποφάσεις για τη διαχείριση των υποθέσεων της κοινοπραξίας 

λαμβάνονται από κοινού από τους δύο διαχειριστές. Σε περίπτωση διαφωνίας των 

διαχειριστών, η διαφωνία παραπέμπεται αυθημερόν στα διοικητικά συμβούλια των 

μελών της κοινοπραξίας, τα οποία σε κοινή συνεδρίασή τους αποφαίνονται τελεσίδικα 

επί της διαφοράς με απλή πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση συμβούλων. 

3. Η κοινοπραξία εκπροσωπείται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με τις 

υπογραφές αμφοτέρων των διαχειριστών αυτής. 

4. Απαγορεύεται απολύτως στους διαχειριστές η διενέργεια πράξεων, που δεν 

είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της κοινοπραξίας. 

Άρθρο όγδοο: Ορισμός διαχειριστών  

1. Διαχειριστές της κοινοπραξίας ορίζονται από μεν την ανώνυμη εταιρεία Α 

ο……… από δε την ανώνυμη εταιρεία Β ο……… 

2. Ταμίας της κοινοπραξίας ορίζεται ο διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας 

Α……… 

Άρθρο ένατο: Τηρητέα βιβλία και στοιχεία 

1. Η παρούσα έγγραφη συμφωνία περί συστάσεως κοινοπραξίας, θα κατατεθεί 

στην αρμόδια οικονομική εφορία πριν από την έναρξη των εργασιών αυτής. 

2. Η κοινοπραξία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα για την τρίτη κατηγορία του 

Κ.Β.Σ., βιβλία και στοιχεία. 

3. Οι διαχειριστές της κοινοπραξίας θα τηρούν, επίσης, βιβλίο πρακτικών, στο 

οποίο θα καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι λαμβανόμενες απ’ αυτούς 
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αποφάσεις. Στο ίδιο βιβλίο θα καταχωρούνται και οι αποφάσεις των κοινών 

συνεδριάσεων των διοικητικών συμβουλίων των δύο μελών της κοινοπραξίας. 

Άρθρο δέκατο: Αποτελέσματα και διανομή αυτών. 

1. Κατά τη λήξη της κοινοπραξίας, που επέρχεται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 

του παρόντος, συντάσσεται ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Στη χρέωση του λογαριασμού αυτού συγκεντρώνονται όλες οι κατηγορίες των εξόδων 

της κοινοπραξίας και στην πίστωση τα πάσης φύσεως έσοδα αυτής. Η διαφορά μεταξύ 

του συνόλου των δαπανών και των εσόδων αποτελεί το αποτέλεσμα των εργασιών της 

κοινοπραξίας, το οποίο κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. 

2. Εάν η διάρκεια της κοινοπραξίας εκτείνεται πέραν της πρώτης διαχειριστικής 

χρήσεως (που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 24μηνο), η κοινοπραξία συντάσσει 

ισολογισμό και υποβάλλει δήλωση αποτελεσμάτων στην οικονομική εφορία στο τέλος 

έκαστου ημερολογιακού έτους. 

Άρθρο ενδέκατο: Λύση και εκκαθάριση. 

1. Άμα λήξει η διάρκεια της κοινοπραξίας ή αποφασιστεί η λύση αυτής πριν από 

τη λήξη της, η κοινοπραξία τίθεται σε εκκαθάριση. 

2. Όσο διαρκεί το στάδιο της εκκαθάρισης, η κοινοπραξία εξακολουθεί να 

υπάρχει για το σκοπό της εκκαθάρισης. 

3. Χρέη εκκαθαριστών εκτελούν οι διαχειριστές της κοινοπραξίας. 

Άρθρο δωδέκατο: Αστική ευθύνη μελών κοινοπραξίας 

1. Σε περίπτωση ατυχήματος εργαζομένου που χρησιμοποιείται στις εργασίες 

της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτών, την αστική ευθύνη για τυχόν 

αποζημίωση αυτού θα φέρει η κοινοπραξία. 

 2. Η κοινοπραξία ευθύνεται, επίσης, κατά τα άνω, για κάθε ζημία που ήθελε 

προκληθεί εξ αιτίας των εργασιών της σε τρίτους. 

 3. Εάν, μετά τη διάλυση της κοινοπραξίας, εμφανισθούν απαιτήσεις τρίτων κατ’ 

αυτής εξαιτίας της δραστηριότητας της κοινοπραξίας, η ικανοποίηση αυτών θα γίνει 

από τα μέλη της κοινοπραξίας, κατά λόγο συμμετοχής έκαστου σ’ αυτήν. Τούτο ισχύει, 

ιδίως, για τυχόν οφειλές που ήθελαν προκύψει από μελλοντικούς ελέγχους των βιβλίων 

της κοινοπραξίας από τις φορολογικές ή άλλες δημόσιες αρχές. 

 

                                                                                       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

 

Παρατηρήσεις    

 

 Στη συνέχεια θα παρατεθούν κάποιες παρατηρήσεις επί του παραπάνω υποδείγματος 

εγγράφου σύστασης. 
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Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αποτελεί και την απλούστερη 

περίπτωση κοινοπρακτικού εγγράφου. Δύναται η συμπλήρωσή του και με άλλες 

διατάξεις που επιθυμούν οι συμβαλλόμενοι να συμπεριλάβουν προς «κλείσιμο» 

συμφωνίας. Έπειτα, δεν είναι υποχρεωτικός ο σχηματισμός κεφαλαίου εκ μέρους των 

μελών, αν και συνήθως απαιτείται προς κάλυψη, μέσω των μετρητών, των πρώτων 

εξόδων. Παρατηρείται, βέβαια, φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου της τάξης του 1%, ο 

οποίος καταβάλλεται στην οικονομική εφορία κατά την ημέρα της υποβολής του 

εγγράφου σύστασης. Ακόμη, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι τα σχετιζόμενα με τη 

κοινοπραξία θέματα που δεν ρυθμίζονται από ειδική διάταξη του νόμου, 

αντιμετωπίζονται με τρόπο ανάλογο των ρυθμίσεων που προβλέπονται για τις 

ομόρρυθμες εταιρείες (ως απόρροια της ομοιότητας της κοινοπραξίας με την 

ομόρρυθμη εταιρεία). 

 

 

2.6 Λύση της κοινοπραξίας 
 

Η διάρκεια ζωής της κοινοπραξίας δεν έχει συγκεκριμένο εύρος. Λύεται αυτοδικαίως με 

την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων πράξεων για τις οποίες συνεστήθη. 

 

 

2.7 Φορολογία εισοδήματος της κοινοπραξίας  
 

Οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος με βάση τη παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 2238/94.  

Με το άρθρο 10 § 1 του νόμου 2238/94, ορίζεται ότι τα καθαρά κέρδη των 

κοινοπραξιών (από τα οποία δεν αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή) προσδιορίζονται  

έχοντας ως βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου και φορολογούνται με συντελεστή 35%. 

Τα φορολογητέα κέρδη των κοινοπραξιών, προκειμένου να υπολογιστεί ο φόρος 

εισοδήματος, προσδιορίζονται όπως και τα φορολογητέα κέρδη της ομόρρυθμης και 

ετερόρρυθμης εταιρείας. 

Πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι κάθε κέρδος που προέρχεται από μεταβίβαση 

ποσοστών συμμετοχής σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, 

φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% (φορολόγηση υπεραξίας). 

Θέλοντας να προσδοθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τον τρόπο  

φορολόγησης της κοινοπραξίας, αναφέρουμε τα παρακάτω.  
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Υποβάλλεται δήλωση (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) μετά το κλείσιμο της χρήσης, η οποία 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα χρήσεως κατανεμημένα στα μέλη της κοινοπραξίας με 

την αναλογία που ορίζεται στο καταστατικό. Υποβάλλεται, επιπροσθέτως, και έντυπο 

με συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την κοινοπραξία και τη κλεισθείσα χρήση. 

Σε ότι αφορά τις ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων αποτελεσμάτων υφίσταται 

διαφοροποίηση αναλόγως με τα βιβλία που τηρεί η κάθε κοινοπραξία. Σε περίπτωση 

τήρησης βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρέπει η υποβολή να 

πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους. Το διάστημα της 

υποβολής ορίζεται σε 11 ημέρες και η ημέρα διαφοροποιείται ανάλογα με το τελευταίο 

ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου. Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων τρίτης 

κατηγορίας, η υποβολή πρέπει να «λάβει χώρα»  εντός τριών και μισού μηνός από την 

ημερομηνία περάτωσης της διαχειριστικής περιόδου. 

 

 

2.8 Διάθεση των κερδών της κοινοπραξίας  
 

Σε ότι αφορά τη διάθεση των κερδών της κοινοπραξίας, εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα 

εκτίθενται στο παρόν έργο για τη διάθεση των κερδών των ομόρρυθμων και 

ετερόρρυθμων εταιρειών. 

 

 

2.9 Ευθύνη μελών κοινοπραξίας  
 

Η ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας ρυθμίζεται με βάση το άρθρο 4 § 10 του νόμου 

1882/90 σύμφωνα με το οποίο, οι οφειλές της από φόρους, τέλη, εισφορές και 

πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις γενικά, βεβαιώνονται στο όνομά της, η ευθύνη 

όμως για την καταβολή τους βαρύνει αλληλέγγυα και σε ολόκληρο, καθένα από τα μέλη 

της. Συμπληρωματικά, με την υπ’ αριθμό 547/95 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έγινε δεκτό το ότι η αλληλέγγυα και σε ολόκληρο 

ευθύνη των μελών, καταλαμβάνει και χρέη βεβαιωθέντα πριν την ισχύ του νόμου 

1882/90, αρκεί φορολογικό υποκείμενο να ήταν η κοινοπραξία. 
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2.10 Τηρούμενα βιβλία κοινοπραξίας  
 

Κάθε κοινοπραξία οφείλει να θεωρεί και να τηρεί, καθ’ όλο το διάστημα ύπαρξής της, 

βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 § 1 και 2 § 2 του Κ.Β.Σ. η κοινοπραξία έχει όλες τις 

υποχρεώσεις των επιτηδευματιών, δηλαδή «τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, 

υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο 

σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται από τον 

Κ.Β.Σ.». Πρέπει να αναφερθεί, όμως, ότι σύμφωνα με το άρθρο 36 § 2 του Κ.Β.Σ., ο 

προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της έδρας της κοινοπραξίας, δύναται με απόφασή του να 

επιτρέψει στη κοινοπραξία, αντί για τη τήρηση δικών της βιβλίων, τη παρακολούθηση 

των εργασιών της σε ιδιαίτερο χώρο ή σειρά λογαριασμών των βιβλίων που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και τηρούνται από ένα μέλος της, με την προϋπόθεση 

όμως, ότι τα βιβλία που τηρεί το μέλος δεν είναι κατώτερης τάξης από εκείνη που 

πρέπει να τηρεί η κοινοπραξία. 

Γενικά, πάντως, η κοινοπραξία τηρεί βιβλία και στοιχεία που απορρέουν από τη 

παράγραφο 7 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., ανάλογα βέβαια με το ποσό των ακαθάριστων 

εσόδων της κατά τη προηγούμενη περίοδο.  

Πιο συγκεκριμένα, η κοινοπραξία κατασκευής ιδιωτικών ή δημοσίων τεχνικών έργων 

εντάσσεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία φορολογίας εισοδήματος, στη δεύτερη 

κατηγορία του Κ.Β.Σ., ασχέτως από το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων. Σε 

περίπτωση, βέβαια, που η κοινοπραξία υπερβεί το όριο των ακαθάριστων εσόδων που 

προβλέπεται για τη δεύτερη κατηγορία βιβλίων, υποχρεούται στη τήρηση βιβλίων 

τρίτης κατηγορίας. Επιπροσθέτως, οι κοινοπραξίες κατασκευής δημόσιων έργων 

υποχρεούνται, εκτός από το βιβλίο  Εσόδων – Εξόδων, στη τήρηση βιβλίου 

απογραφών καθώς και βιβλίου ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι εισπράξεις 

και πληρωμές της κοινοπραξίας. 

     

 

2.11 Πτώχευση μέλους κοινοπραξίας 
 

Σε αυτό το τμήμα ανατρέχουμε στη παράγραφο 7 του άρθρου 53 του Π.Δ. 

609/1985(ΦΕΚ Β΄ 223), σύμφωνα με την οποία, όταν πτωχεύσει το ένα από τα δύο 

μέλη της κοινοπραξίας, αυτή θεωρείται διαλυμένη ως προς τον κύριο του έργου και η 

εργολαβία συνεχίζεται υποχρεωτικά για το σύνολο του έργου από το άλλο μέλος της 

κοινοπραξίας, το οποίο και αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (που 
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απορρέουν βέβαια από τη σύμβαση εργολαβίας) του μέλους που πτώχευσε. Όσον 

αφορά τη τήρηση βιβλίων, οι συναλλαγές εμφανίζονται στα τηρούμενα από το 

υπεύθυνο για την συνέχεια της εργολαβίας μέλος, έχοντας πια θεωρηθεί με βάση τη 

προβλεπόμενη διαδικασία (Υπουργείο Οικονομικών 1047715/16.5.1994).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 
 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 

 
 

3.1 Θεμελιώδεις Λογιστικές Παραδοχές   
 

Μπορούμε να ορίσουμε ότι η λογιστική ασχολείται με τη παροχή πληροφοριών τόσο 

ως προς τα εντός της επιχείρησης πρόσωπα (διοικητική λογιστική), τα οποία 

διευθύνουν και ελέγχουν την λειτουργία της, όσο και ως προς τα εκτός αυτής 

(χρηματοοικονομική λογιστική). Ως επιστημονική τεχνική εφαρμόζεται σε καθορισμένο 

αλλά με διαρκείς εξελίξεις περιβάλλον, το οποίο οφείλει να αποδέχεται μαζί με τους 

περιορισμούς που εκείνο θέτει. 

Οι περιορισμοί αυτοί, αποτελούν το θεμέλιο στήριξης του οικοδομήματος της λογιστικής 

επιστήμης, χαρακτηριστικό που τους προσάπτει το τίτλο των θεμελιωδών παραδοχών. 

Προς εξαγωγή λογιστικών συμπερασμάτων, οι παραδοχές αυτές γίνονται δεκτές a 

priori. Ως ακολούθως, λοιπόν, παρατίθενται μετά σύντομης ανάλυσης και 

επεξηγήσεως. 

 

  

3.1.1 Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας (Separate Entity Assumption) 
 

Με βάση τη συγκεκριμένη παραδοχή, κάθε οικονομική μονάδα νοείται ως ιδιαίτερη 

ενότητα λογιστικού λογισμού, όταν οι συναλλαγές της πρέπει να «συνοδεύονται» από 

λογιστική παρακολούθηση, ομαδοποίηση και παρουσίαση μέσω των οικονομικών 

καταστάσεων. Κατ’ αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η «ανεξαρτητοποίηση» της 

επιχειρηματικής αυτής ενότητας από την οντότητα του ιδιοκτήτη, ο οποίος δύναται να 

διατηρεί και άλλες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση και άλλες λογιστικές ενότητες. Κάθε 

λογιστική ενότητα διεξάγει τις δικές της συναλλαγές και διαθέτει, βεβαίως, τη δική της 

περιουσία. Η περιουσία και οι συναλλαγές παρακολουθούνται λογιστικά σε ιδιαίτερη 

ενότητα λογισμού, ξεχωριστά από τις ενότητες λογισμού άλλων επιχειρήσεων αλλά και 

της προσωπικής περιουσίας του ιδιοκτήτη της. 
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Πρέπει εδώ να προστεθεί ότι ως ιδιαίτερες λογιστικές ενότητες δύνανται να 

χαρακτηριστούν και κλάδοι ή τμήματα μίας επιχείρησης, όταν θεωρείται αναγκαίο η 

χρησιμότερο η δραστηριότητά τους να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής λογιστικής 

παρακολούθησης, αλλά και επιχειρήσεις ομίλου εταιρειών όταν καταρτίζονται 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Επισυνάπτοντας, αναπτύσσεται, μέσω της παραδοχής, η διάκριση των συναλλαγών 

της επιχείρησης από τις συναλλαγές του επιχειρηματία ή άλλων επιχειρήσεών του αλλά 

και ο καθορισμός της περιοχής για την οποία αναγκαιότητα αποτελεί η παροχή 

οικονομικών πληροφοριών. 

 

 

3.1.2 Παραδοχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της επιχείρησης (Going 
Concern Assumption)  
 

Σύμφωνα με αυτή, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κανονικά με την υπόθεση 

της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της επιχείρησης και της μη ρευστοποίησής της στο 

άμεσο μέλλον. Δηλαδή, δεν πρέπει να υφίσταται αναγκαιότητα ή θέληση προς 

ρευστοποίηση στοιχείων της επιχείρησης ή αξιοσημείωτη μείωση των εργασιών της.  

Σημαντική παράμετρος αποτελεί το γεγονός ότι το ενεργητικό της επιχείρησης 

αποτιμάται στο κόστος ή σε άλλη κατάλληλη τιμή, ενώ στη περίπτωση μη 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας, οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται έχοντας ως 

βάση τη  καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και επεξηγηματικά ως βάση την αξία 

ρευστοποιήσεως μειωμένη κατά το κόστος διαθέσεως. 

 

 

3.1.3 Παραδοχή της νομισματικής μονάδας μέτρησης (The Unit of Measure 
Assumption) 
 

Με βάση τη συγκεκριμένη παραδοχή, το χρήμα κατέχει περίοπτη θέση σε ότι αφορά τη 

κοινά αποδεκτή μονάδα μέτρησης, τόσο της περιουσίας και των κεφαλαίων κάθε 

οργανισμού, όσο και των επιχειρηματικών συναλλαγών του. 

Το γεγονός της χρησιμοποίησης του χρήματος καθ’ όλη τη λογιστική διαδικασία 

απορρέει από τις, ακολούθως παρατιθέμενες, λειτουργίες του στη σύγχρονη οικονομία. 

Αρχικά το χρήμα αποτελεί κοινό παρονομαστή μέτρησης της αξίας ανόμοιων 

οικονομικών αγαθών, κάτι το οποίο παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης όλων σε κοινό 

μέτρο. Έπειτα αποτελεί κοινό αποδεκτό μέσο ανταλλαγής των προϊόντων, καθώς και 
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μέσο μέτρησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, παρουσιάζεται και ως 

κοινώς αποδεκτό μέσο εξόφλησης των υποχρεώσεων. 

Κρίνεται απαραίτητη η αναφορά της απόρροιας της παραδοχής, ότι μόνο οι 

δραστηριότητες που μπορούν να εκφραστούν σε χρήμα, συμπεριλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν υφίσταται στο παραμικρό κάποια 

υποκειμενικότητα ως προς την αξία τους. 

Δεν πρέπει ακόμη να παραληφθεί το ότι η παραδοχή στηρίζεται στην υπόθεση της 

σταθερότητας της νομισματικής μονάδας, ως προς το χρόνο. Επειδή, όμως, η αξία του 

νομίσματος μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, η λογιστική θεωρία έχει επινοήσει 

κάποιες μεθόδους σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων (γενικό επίπεδο τιμών, 

τρέχον κόστος κ.α.), οι οποίες συμπληρώνουν τις οικονομικές καταστάσεις του 

ιστορικού κόστους.   

 

 

3.1.4 Παραδοχή της περιοδικότητας (Time Period Assumption) 
 

Λόγω του ότι ο κύκλος ζωής της επιχείρησης είναι πολυετής, μετρούμενος συνήθως σε 

δεκαετίες, και κάποιες φορές σε αιώνες, είναι αναγκαίο αλλά και ωφέλιμο τόσο για την 

ίδια την επιχείρηση όσο και για τους ενδιαφερόμενους εκτός αυτής φορείς, ο περιοδικός 

προσδιορισμός της πορείας των εργασιών της σε τακτά χρονικά διαστήματα (έτος, 

εξάμηνο, τρίμηνο κ.α.). Αξίζει, βέβαια, να προσθέσουμε ότι όσο μικρότερη είναι η 

χρονική περίοδος, τόσο δυσκολότερος και ο προσδιορισμός της λόγω της κατανομής 

σε αυτή  ορισμένων εξόδων ετήσιας περιόδου. 

Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί το ότι οι οικονομικές καταστάσεις που έχουν ως 

σκοπό τη παροχή πληροφοριών σε εκτός της επιχείρησης πρόσωπα, καταλαμβάνουν 

συνήθως, ετήσια χρονική περίοδο, η οποία καλείται χρήση (είναι ανεξάρτητη από τον 

κύκλο εκμετάλλευσης της επιχείρησης). 

Ως λογιστική χρήση ορίζεται η διαχειριστική περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών 

ισολογισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της 

χρήσης αποτελεί το να περικλείει μόνο τα γεγονότα και τα αποτελέσματα που «έλαβαν 

χώρα» κατά τη διάρκειά της, κάτι το οποίο καλείται ως αρχή της αυτοτέλειας των 

χρήσεων. 

Βασικό στοιχείο, τέλος, σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη παραδοχή αποτελεί η επιβολή 

της από τη κρατική νομοθεσία.    
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3.2  Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 

Εκτός από τις θεμελιώδεις παραδοχές υφίστανται και οι βασικές λογιστικές αρχές και 

είναι αρκετά σημαντικό να μην υπάρχει σύγχυση κατά τη διάκρισή τους. 

Άλλωστε, ως λογιστικές αρχές νοούνται οι τεχνικές που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε 

να επιτευχθούν οι βασικοί αντικειμενικοί στόχοι της λογιστικής μέσα στα πλαίσια των 

θεμελιωδών παραδοχών. 

Ουσιαστικά, οι γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές ορίζουν, σε ότι αφορά τα 

λογιστικά βιβλία, ποιες πηγές καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία, ποιες οφειλές 

καταχωρούνται ως υποχρεώσεις, ποιες μεταβολές αυτών πρέπει να καταχωρούνται, 

πότε πρέπει να καταχωρούνται, ποιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

καταρτίζονται κ.α. 

Οι αρχές αυτές έχουν οριστεί από τη πείρα, τη συνήθεια, τη κρίση, τη χρήση και τη 

πρακτική ανάγκη που δημιουργείται, δεν είναι φυσικοί νόμοι, δεν παραμένουν σταθερές 

και συνεχώς εξελίσσονται. Στο τρόπο εξέλιξής τους συνδράμουν οι ανάγκες των 

χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, οι λογιστικές πρακτικές , οι νομολογίες, η 

πείρα των λογιστών  καθώς και οι γνώμες ατόμων του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Οι βασικότερες λογιστικές αρχές παρουσιάζονται ακολούθως. 

 

 

3.2.1 Η αρχή του ιστορικού κόστους (Historical Cost Principle) 
 

Με βάση τη συγκεκριμένη αρχή, η καταχώρηση στα βιβλία των λογιστικών εγγραφών 

σε ότι αφορά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, τη πραγματοποίηση εσόδων και 

εξόδων καθώς και τη δημιουργία υποχρεώσεων και στοιχείων καθαρής θέσης, 

πραγματοποιείται στο κόστος κτήσης. Επιπροσθέτως, οι αξίες διατηρούνται κατά τη 

λογιστική διαδικασία και καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο 

κόστος κτήσεως αυτών. Ακόμη, οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από μία δοσοληψία 

οφείλουν να εκφράζονται στην αξία μετρητοίς που ίσχυε κατά τη πραγματοποίηση της 

δοσοληψίας.   

Για λόγους κατανόησης, ορίζουμε ως κόστος κτήσης το αντάλλαγμα για την απόκτηση 

ενός περιουσιακού στοιχείου και τη θέση του στοιχείου στη κατάλληλη κατάσταση ώστε 

να προσφέρει τη κατά προορισμό χρήση του. 

Είμαστε, όμως, υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι σε περιόδους πληθωρισμού, τα 

στοιχεία που δίνονται μέσω της αρχής του ιστορικού κόστους είναι παραπλανητικά. Για 
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το λόγο αυτό, υφίστανται πια στη λογιστική διάφορες μέθοδοι προς «εξισορρόπηση» 

των παραπλανητικών μεγεθών. 

Τέλος, παρουσιάζουμε τους λόγους που χαρακτηρίζουν το ιστορικό κόστος ως βάση 

των λογιστικών καταχωρήσεων ως εξής: α) υφίσταται αντικειμενικός προσδιορισμός 

του κόστους κτήσης με βάση τη προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά, β) το κόστος 

κτήσεως αντικατοπτρίζει την αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά το χρόνο 

απόκτησής του, γ) είναι εύκολο ως προς το προσδιορισμό του, δ) επαληθεύεται εύκολα 

από λογιστές και ελεγκτές. 

 

 

3.2.2 Η αρχή της πραγματοποίησης των εσόδων (The revenue realization 
principle) 
 

Η αρχή αυτή καθορίζει τρείς παραμέτρους και συγκεκριμένα τι είναι έσοδο, πώς πρέπει 

να μετριέται και το χρόνο στον οποίο το έσοδο πραγματοποιείται. 

Όσον αφορά τον ορισμό του εσόδου, κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., είναι η χρηματική έκφραση της 

αγοραστικής δύναμης που αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητα της 

οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από τη πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, 

υπηρεσιών και δικαιωμάτων. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται ακόμη και τυχόν 

επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας φύσεως κονδύλια που καταβάλλονται στην 

οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση επιτεύξεων των σκοπών της. 

Για το τρόπο μέτρησης του εσόδου, αναφέρουμε ότι εκείνο εξισώνεται με την καθαρή 

ανταλλακτική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που μεταβιβάστηκε. Αντικειμενικά, 

προσδιορίζεται μέσω μίας αμφοτεροβαρής ανταλλακτικής σύμβασης, λόγω του ότι 

υπάρχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. 

Σχετικά τώρα με το χρόνο πραγματοποίησης του εσόδου, συνίσταται, προς καλύτερη 

κατανόηση, να παραθέσουμε τα στάδια που εμφανίζονται στις συναλλαγές μίας 

επιχείρησης:  

• Σύναψη συμφωνίας. 

• Μεταβίβαση της κυριότητας του αγαθού, με ταυτόχρονη γέννηση της 

απαίτησης του μεταβιβάζοντος. 

• Είσπραξη ή εξόφληση της αξίας του αγαθού. 

Γενικά, το έσοδο πραγματοποιείται κατά το δεύτερο στάδιο, κατά το οποίο   

μεταβιβάζεται η κυριότητα του αγαθού και υπάρχει απαίτηση για καταβολή του 

ανταλλάγματος. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών πρέπει να 

πραγματοποιούνται στη χρήση που μεταβιβάζεται η κυριότητα στον αγοραστή, τα 
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έσοδα από τη παροχή υπηρεσιών στη χρήση που προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα 

έσοδα από χρήση στοιχείων στη περίοδο που τα στοιχεία είναι διαθέσιμα προς τους 

άλλους για χρήση. 

 

 

3.2.3 Η αρχή του συσχετισμού εσόδων – εξόδων (The matching principle) 
 

Σύμφωνα με αυτή, πρέπει στα έσοδα κάθε περιόδου να αντιπαρατίθενται τα έξοδα που 

πραγματοποιήθηκαν προς απόκτηση αυτών. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αν κάποια έσοδα 

προέρχονται από προηγούμενη χρήση ή μετατίθενται σε επόμενη, τα έξοδα που 

σχετίζονται με αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν αναλόγως. 

Η σημαντικότητα της συγκεκριμένης αρχής έγκειται στο γεγονός ότι από αυτή εξαρτάται 

η ορθότητα του αποτελέσματος της περιόδου. Προϋπόθεση, για τη συγκεκριμένη αρχή, 

αποτελεί το ότι τα έξοδα καταχωρούνται κατά τη πραγματοποίησή τους, σε αντίθεση με 

τη παραδοχή της λογιστικής της ταμειακής βάσεως. 

 

 

3.2.4 Η αρχή της αντικειμενικότητας (The objective principle) 
 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αρχή, οι λογιστικές καταχωρήσεις και παρουσιάσεις 

οφείλουν να βασίζονται σε αντικειμενικά προσδιορισμένα γεγονότα, τα οποία δύνανται 

να επαληθευτούν. Επεξηγηματικά, ως αντικειμενικά προσδιορισμένα, χαρακτηρίζονται 

τα γεγονότα που στηρίζονται σε επιχειρησιακές συναλλαγές με εκτέλεση 

αμφοτεροβαρών συμβάσεων. Κι αυτό διότι τα αντιπαρατιθέμενα συμφέροντα αγοραστή 

και πωλητή μπορούν να προσδιορίσουν αντικειμενικά την αξία του μεταβιβαζόμενου 

μέσω της πώλησης αγαθού. Στην περίπτωση, βέβαια, που τα λογιστικά γεγονότα 

βασίζονται σε εκτιμήσεις, με βάση την αρχή της αντικειμενικότητας, πρέπει οι 

υπολογισμοί να ακολουθούν λογικές και συστηματικές διαδικασίες και μεθόδους που 

να είναι αποδεκτοί από το λογιστικό επάγγελμα. Όσον αφορά, τώρα, τη διαδικασία 

επαλήθευσης, οποιοδήποτε λογιστικό γεγονός πρέπει, κατά τη μεγαλύτερή του έκταση, 

να αποδεικνύεται από δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από άλλες επιχειρήσεις. 
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3.2.5 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (The consistency principle) 
 

Εδώ, οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι δεν πρέπει να αλλάζουν κατά τη διαδοχή των 

χρήσεων κι αυτό ώστε να υφίσταται συγκριτική αξία μεταξύ των οικονομικών 

καταστάσεων. Αναλυτικότερα, η αρχή της συνέπειας διαμηνύει τα παρακάτω: 

• Οι μέθοδοι με τις οποίες διαρθρώνονται τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων, οι κανόνες αποτίμησης της περιουσίας και των υποχρεώσεων 

και γενικότερα οι μέθοδοι σύνταξης των καταστάσεων οφείλουν να παραμένουν 

ίδιες για κάθε λογαριασμό σε κάθε χρήση. 

• Τα κονδύλια κάθε ισολογισμού απορρέουν από τα αντίστοιχα κονδύλια της 

προηγούμενης χρήσης ή της απογραφής έναρξης, αυξομειώμενα κατά τις 

μεταβολές της χρήσεως. 

 

 

3.2.6. Η αρχή της πλήρους αποκαλύψεως (The full disclosure principle) 
 

Η συγκεκριμένη αρχή αποτελεί προέκταση της αρχής της Οικονομικής 

Γνωστοποιήσεως (Financial reporting principle), η οποία και ορίζει ότι ο τρόπος 

εκπόνησης των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προσφέρει πληρότητα και 

κατανόηση ως τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτές. Η αρχή της πλήρους 

αποκαλύψεως επιθυμεί τη παρουσία, εκτός των πληροφοριακών στοιχείων, και 

πρόσθετων πληροφοριών που να παρέχονται με προσαρτήματα, παρενθετικές 

σημειώσεις, πίνακες αναλύσεων και αιτιολογήσεων καθώς και με διασταυρούμενες 

συσχετίσεις. 

 

 

3.2.7 Η αρχή της εξαιρέσεως [The exception (or modifying) principle]  
 

Όπως προαναφέραμε, οι λογιστικές αρχές δεν αποτελούν φυσικούς νόμους αλλά 

ανθρώπινα κατασκευάσματα που χαρακτηρίζονται από συνεχείς αλλαγές. Άλλωστε, 

προσπαθούν να εξυπηρετήσουν πλήθος καταστάσεων και συνθηκών. Κατ’ επέκταση, 

είναι λογικό σε ειδικές περιστάσεις να επιτρέπεται κάποια εξαίρεση ή απόκλιση από τις 

βασικές αυτές λογιστικές αρχές. Τέτοιου είδους εξαιρέσεις αναφέρονται ακολούθως. 

 

3.2.7.1 Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων (The materiality principle) 

 Όπως γνωρίζουμε, όλες οι λογιστικές πράξεις πρέπει να ακολουθούν τις βασικές 

λογιστικές αρχές. Βέβαια, για λογιστικά γεγονότα ασήμαντων ποσών, επιτρέπεται 



 23

παρέκκλιση από τις αρχές, καθώς τα ποσά αυτά δεν επηρεάζουν την περιουσιακή 

κατάσταση και τα αποτελέσματα του οργανισμού. Γενικότερα δεν επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις. 

Όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ σημαντικών και ασήμαντων γεγονότων, δεν 

υφίστανται κανόνες που να οδηγούν σε αυτή ενώ πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει 

εξάρτηση και από τις περιστάσεις. Άλλωστε, οι λογιστές πολλές φορές προσδιορίζουν 

κατά τη κρίση τους τη σημαντικότητα του ποσού, η οποία είναι σχετική και πρέπει να 

ορίζεται σε σχέση με τα βασικά λογιστικά μεγέθη, όπως τις πωλήσεις, το σύνολο του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων και τα καθαρά κέρδη. Απαραίτητη συνίσταται και η 

εκτίμηση του βαθμού επηρεασμού των αποφάσεων λόγω των παρεκκλίσεων από τις 

λογιστικές αρχές. 

Εννοείται, βέβαια, ότι η αρχή του ουσιώδους δεν επιτρέπει τη παράλειψη του 

επουσιώδους λογιστικού γεγονότος, αλλά απλώς τη διαφορετική αντιμετώπισή του, 

κατά παρέκκλιση από τις αρχές. 

 

3.2.7.2 Η αρχή της συντηρητικότητας (The conservatism principle)  

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αρχή, όταν υπάρχει δυνατότητα επιλογής λογιστικής 

αντιμετώπισης, πρέπει να προβαίνουμε σε αυτή που εκτιμά ως λιγότερο το ενεργητικό 

ή το εισόδημα. 

Με βάση τη 4η οδηγία της Ε.Ο.Κ. (άρθρο 31 § 1γ), η αρχή της συντηρητικότητας πρέπει 

να εφαρμόζεται κυρίως ως εξής: 

• Στα αποτελέσματα χρήσεως να εγγράφονται τα κέρδη που συνέβησαν ως την 

ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού 

• Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι και οι ενδεχόμενες 

ζημίες της χρήσεως ή προηγούμενης χρήσης, ακόμη και σε περίπτωση που 

έγιναν αντιληπτοί στο χρονικό διάστημα μεταξύ των ημερομηνιών κλεισίματος 

και καταρτίσεως του ισολογισμού. 

• Απαραίτητα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε υποτίμηση, ασχέτως του κέρδους 

ή της ζημίας της χρήσης. 

Συγκεφαλαιωτικά, επιβάλλεται η εμφάνιση στα αποτελέσματα χρήσης των εσόδων 

κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους, των εξόδων κατά το χρόνο εμφανίσεώς τους ή 

και των προβλέψεών τους, ασχέτως της πραγματοποίησής τους, αρκεί και μόνο να 

ανήκουν στη χρήση. 

Πρέπει, πάντως, να τονιστεί ότι η υπερβολική ταύτιση με την αρχή της 

συντηρητικότητας δεν εξυπηρετεί την αποστολή των οικονομικών καταστάσεων, οι 
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οποίες οφείλουν να απεικονίζουν τη πραγματική οικονομική θέση της επιχείρησης και 

όχι να την υποεκτιμούν. 

 

3.2.7.3 Η αρχή της ιδιορρυθμίας του κλάδου (The industry peculiarities principle) 

Υπάρχουν κλάδοι επιχειρήσεων, οι οποίοι παρουσιάζουν τέτοια ιδιορρυθμία, ώστε η 

πλήρης εφαρμογή των λογιστικών αρχών δεν οδηγεί στη δίκαιη παρουσίαση της 

περιουσίας και των αποτελεσμάτων. 

 Βάσει, λοιπόν, της αρχής της ιδιορρυθμίας, επιτρέπεται η παρέκκλιση από τις 

λογιστικές αρχές και τη λογιστική αντιμετώπιση, ορισμένων θεμάτων σύμφωνα με τη 

κατάσταση που επικρατεί σε κάποιο κλάδο. 

Της εφαρμογής, βέβαια, της συγκεκριμένης αρχής, προηγείται εκείνη της ουσιώδους, 

της συντηρητικότητας καθώς και της αποκαλύψεως, κατά την οποία πρέπει να φαίνεται 

η παρέκκλιση και η λογιστική αντιμετώπιση που κατ’ εξαίρεση εφαρμόστηκε, λόγω της 

ιδιορρυθμίας του κλάδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
  
 
4.1 Ανάγκη Λογιστικής Τυποποίησης 
 

Σκοπός της λογιστικής επιστήμης αποτελεί η παροχή πληροφοριών, μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων, προς λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Κατ’ επέκταση, γίνεται κατανοητό ότι τα στοιχεία που παρέχονται έχουν μεγαλύτερη 

αξία όταν υφίσταται η δυνατότητα να είναι αντικειμενικά συγκρίσιμα.  

Κατά την εποχή προ της καθιέρωσης του Ε.Γ.Λ.Σ., με το οποίο εισήλθε και η λογιστική 

τυποποίηση στη χώρα μας, παρατηρούνταν φαινόμενα υποκειμενισμού λόγω της 

αυτοβουλίας των λογιστών. Κι αυτό γιατί χρησιμοποιούνταν διάφορες λογιστικές 

διάλεκτοι και πρακτικές, που δεν επέτρεπαν τη συγκρισιμότητα μεταξύ των 

οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

Με τη τήρηση όμως του Ε.Γ.Λ.Σ., μιας κοινής δηλαδή «λογιστικής γλώσσας», η 

αντικειμενική σύγκριση έγινε πραγματικότητα, μέσω του κοινού τρόπου κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

4.2 Πως επιτυγχάνεται η λογιστική τυποποίηση μέσω του Ε.Γ.Λ.Σ.  
 

Όπως προαναφέραμε, μέσω του Ε.Γ.Λ.Σ. καλύπτεται η ανάγκη για λογιστική 

τυποποίηση. Κι αυτό γιατί το Σχέδιο επιδρά και διαμορφώνει τα ακόλουθα. 

• Ενιαία λογιστική ορολογία: με την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. καταργούνται οι 

διαφορετικές λογιστικές διάλεκτοι και υιοθετείται μία κοινή λογιστική γλώσσα. 

Αποφεύγονται, λοιπόν, οι παρερμηνείες, καθώς με τις ίδιες λέξεις εκφράζονται 

οι ίδιες έννοιες. Αυτή η κοινή ορολογία περιλαμβάνει έννοιες όπως των 

οργανικών και ανόργανων εσόδων και εξόδων, των παγίων, των 

κυκλοφορούντων, των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

και απαιτήσεων κ.α.   

• Ενιαίοι κανόνες κοστολόγησης και αποτίμησης: το Ε.Γ.Λ.Σ. θέτει ομοιόμορφους 

κανόνες καθορισμού του κόστους, καθώς κάθε μορφή κόστους, είτε αυτό είναι 
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αγοράς είτε βιομηχανικό κ.α., περιέχει καθορισμένα στοιχεία και όχι σύμφωνα 

με τη κρίση του εκάστοτε κοστολόγου. Πιο συγκεκριμένα, καθορίζονται οι 

δαπάνες που περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης των παγίων , των αγορών 

αλλά και στο κόστος της παραγωγής. Μέσω του θεσμικού αυτού πλαισίου, 

προβλέπονται ακόμη κανόνες αποτίμησης των υποχρεώσεων και των 

περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης, αλλά και απόσβεσης των παγίων. 

• Ενιαία ονοματολογία των λογαριασμών: με βάση το Σχέδιο, καθιερώνονται 

λογαριασμοί με ομοιογενές περιεχόμενο και με ονοματολογία (τίτλους) που 

ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο αυτό. 

• Συνδεσμολογία των λογαριασμών: μέσω του Ε.Γ.Λ.Σ. ορίζεται, για όλους τους 

λογαριασμούς, ποιος ή ποιοι χρεώνονται όταν εκείνος πιστώνεται και ποιος ή 

ποιοι πιστώνονται όταν εκείνος χρεώνεται. 

• Ενιαίου τύπου οικονομικές καταστάσεις: το Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει, όπως είναι 

προφανές, ενιαίου τύπου ισολογισμούς, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης 

αλλά και πίνακες διάθεσης αποτελεσμάτων. Αρκεί να καθοριστεί η 

ομαδοποίηση των λογαριασμών και  η κατάλληλη ονοματολογία τους ως προς 

την εμφάνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

4.3 Καθιέρωση και εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ.   
 

Το Ε.ΓΛ.Σ. καθιερώθηκε με το ν.1041/1980 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 47, 48 και 

49. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, ορίστηκε η έννοια και ο σκοπός του και 

οριοθετήθηκαν τα πλαίσια στα οποία καθορίζεται το περιεχόμενο τόσο του Ε.Γ.Λ.Σ. 

όσο και των Κ.Λ.Σ. (κλαδικά λογιστικά σχέδια).  

Εδώ πρέπει να αναφερθούν, προς τέρψιν επεξηγήσεως, τα ακόλουθα. Το   Ε.Γ.Λ.Σ. 

αναφέρεται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και θέτει αρχές και 

ρυθμίσεις που είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν από όλες της επιχειρήσεις της χώρας. 

Διαθέτει τη γενικότητα και ελαστικότητα που χρειάζεται για να τυποποιηθεί η λογιστική 

διεργασία σε εθνική κλίμακα. Παρόλα αυτά, επιχειρήσεις ορισμένων κλάδων τόσο του 

ιδιωτικού (π.χ. τράπεζες) όσο και του δημόσιου τομέα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ.) διέπονται από 

τέτοια χαρακτηριστικά, που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων που δεν 

δύνανται να αντιμετωπιστούν δίχως τη «παραβίαση» του ΕΓ.Λ.Σ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις γίνεται χρήση των Κ.Λ.Σ., που έχουν ως βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., όμως 

περιλαμβάνουν διαφοροποιήσεις εκτεινόμενες από αλλαγές λογαριασμών ως και 
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αλλοίωση ολόκληρων ομάδων όταν τα κλαδικά προβλήματα δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν μέσω του υποδείγματος του Ε.Γ.Λ.Σ.  

Επανερχόμενοι στα περί καθιέρωσης του Ε.Γ.Λ.Σ. πρέπει να προσθέσουμε ότι με τη 

διάταξη του άρθρου 49, εξουσιοδοτήθηκαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας 

(Συντονισμού τότε), Οικονομικών και Εμπορίου να προτείνουν Προεδρικά Διατάγματα 

προς καθορισμό των περιεχομένων του Ε.Γ.Λ.Σ. και των Κ.Λ.Σ. Έχοντας ως βάση τις 

εξουσιοδοτήσεις του ν.1041/1980 εκδόθηκε το υπ’ αριθμό 1123/1980 Π.Δ. «περί 

ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου». Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, ορίστηκε το περιεχόμενο 

του Ε.Γ.Λ.Σ., καθορίστηκε ως ημερομηνία εκκίνησης της προαιρετικής εφαρμογής του η 

1η Ιανουαρίου 1982 και συμφωνήθηκε ότι τα έννομα αποτελέσματα από τη προαιρετική 

εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. επέρχονται μόνο όταν αυτή η εφαρμογή γνωστοποιηθεί 

εγγράφως στο Υπουργείο Εμπορίου και στην αρμόδια Οικονομική Εφορία. Το Π.Δ. 

1123/1980 τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 502/1984 και 186/1986.  

Αφότου, όμως, ακολούθησε η ουσιαστική τροποποίηση, ως προς τις οικονομικές 

καταστάσεις,  του δικαίου των ανώνυμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, οι 

συγκεκριμένης μορφής εταιρείες εφάρμοσαν το Ε.Γ.Λ.Σ. στα μέρη 1 – 4 που 

αποδίδονται στη γενική λογιστική, στους λογαριασμούς τάξεως και στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

Μέσω της καθιέρωσης, από το νόμο, της δομής και του περιεχομένου κάθε κατηγορίας 

και λογαριασμού του ισολογισμού και της δομής και του περιεχομένου κάθε κατηγορίας 

του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και του «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων», 

οι λογιστές οι οποίοι και δομούν αυτές τις καταστάσεις, αναγκάστηκαν να ανατρέχουν 

στο Ε.Γ.Λ.Σ. και να προβαίνουν προς προσαρμογή του περιεχομένου των 

λογαριασμών ισολογισμού και αποτελεσμάτων που τηρούσαν με το περιεχόμενο των 

λογαριασμών που προέβλεπε το Σχέδιο. Κατ’ αυτό τον έμμεσο τρόπο, κατέστη 

ουσιαστικά υποχρεωτική από τις ανώνυμες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης η 

εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. Τέλος, αξίζει αναφοράς το ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι πλήρως 

εναρμονισμένο με την 4η Οδηγία της ΕΟΚ, που με τη σειρά της καθορίζει τη δομή και 

το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 

4.4 Δομή του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Όσον αφορά τη δομή του Ε.Γ.Λ.Σ., αυτό διακρίνεται στην εισαγωγή και σε έξι τμήματα, 

τα οποία παρουσιάζονται ως εξής: 
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• Τμήμα Πρώτο: Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. – Διάρθρωση του Σχεδίου 

Λογαριασμών  

• Τμήμα Δεύτερο: Γενική Λογιστική 

• Τμήμα Τρίτο: Λογαριασμοί Τάξης 

• Τμήμα Τέταρτο: Οικονομικές καταστάσεις – Αριθμοδείκτες  

• Τμήμα Πέμπτο: Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης 

• Τμήμα Έκτο: Παράρτημα Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης – Περιλαμβάνει 

οδηγίες και υποδείξεις οι οποίες δεν είναι και δεν προβλέπεται να γίνουν 

υποχρεωτικής εφαρμογής (δεν περιλαμβάνει κανόνες δικαίου). 

 

 

4.5 Περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Σχετικά με το περιεχόμενο των επτά αυτών μερών, δηλαδή της εισαγωγής και των έξι 

επιμέρους τμημάτων, έχουμε τα ακόλουθα. 

• Εισαγωγή: Εδώ παρατίθεται  η έννοια της λογιστικής τυποποίησης, τα 

πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της, η έννοια των Γ.Λ.Σ. και των Κ.Λ.Σ., τα 

χαρακτηριστικά και το ιστορικό κατάρτισης του Ε.Γ.Λ.Σ. 

• Τμήμα Πρώτο: Περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. καθώς και το 

Σχέδιο λογαριασμών. 

• Τμήμα Δεύτερο: Περιλαμβάνει τη Γενική Λογιστική, δηλαδή εκείνη που έχει ως 

σκοπό τη παρακολούθηση των σχέσεων της επιχειρήσεως με τρίτους και τη 

παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων που έχει ως απόρροια τον 

υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος. Αν θέλουμε να προβούμε σε 

διεξοδικότερη διάκριση των σκοπών της Γενικής ή Χρηματοοικονομικής 

Λογιστικής, έχουμε να παραθέσουμε την παρακολούθηση των συναλλαγών του 

οργανισμού με άλλους, τη κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, τον 

υπολογισμό του συνολικού αποτελέσματος, τον εσωτερικό έλεγχο και τη 

συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Στο δεύτερο αυτό τμήμα 

περιλαμβάνονται τρία κεφάλαια και συγκεκριμένα: α) «Σχέδιο Λογαριασμών 

Γενικής Λογιστικής», β) «Λειτουργία και Συνδεσμολογία των Λογαριασμών της 

Γενικής Λογιστικής, με διευκρινήσεις ως προς την ορολογία και το περιεχόμενό 

τους», γ) «Πράξεις σε συνάλλαγμα και άλλα συναφή θέματα». 

• Τμήμα Τρίτο: Περιέχει τους λογαριασμούς τάξεως, οι οποίοι εμφανίζουν 

χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία. Περιλαμβάνει δύο κεφάλαια, το 

«Σχέδιο Λογαριασμών Τάξεως» και το «Λειτουργία και Συνδεσμολογία των 
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Λογαριασμών Τάξεως με διευκρινήσεις στην ορολογία και στο περιεχόμενό 

τους». 

• Τμήμα Τέταρτο: Περιέχει δύο κεφάλαια. Το «Οικονομικές Καταστάσεις», το 

οποίο περιλαμβάνει αρχές και κανόνες ως προς τη κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων, όπως και υποδείγματά τους και το «αριθμοδείκτες», στο οποίο 

γίνεται λόγος περί της έννοιας, της χρησιμότητας αλλά και άλλων ζητημάτων 

τους στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ.. 

• Τμήμα Πέμπτο: Αναφέρεται στην Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης, η οποία 

εφαρμόζεται στη βιομηχανία (εξ ου και η ονοματολογία της και ως Βιομηχανική 

Λογιστική). Αντικείμενο δράσης της αποτελεί α) η κατάταξη, καταχώρηση, 

κατανομή, συγκέντρωση και αναφορά των πραγματοποιημένων και 

προβλεπόμενων εξόδων, β) ο προσδιορισμός του πραγματικού και 

προκαθορισμένου κόστους κατά τμήματα, λειτουργίες, δραστηριότητες, 

περιοχές, περιόδους κ.α., γ) η εμφάνιση και ερμηνεία των κοστολογικών 

δεδομένων και δ) η σύγκριση των πραγματικών και πρότυπων δαπανών. 

Αποσκοπεί στον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους 

παραγωγής, τη παρακολούθηση των αποθεμάτων και το καθορισμό των 

αναλυτικών αποτελεσμάτων. Το πέμπτο αυτό τμήμα διακρίνεται σε δύο 

κεφάλαια. Το πρώτο χαρακτηρίζεται από τις αρχές λογισμού του κόστους, τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό των βασικών κατηγοριών του και τη περιγραφή της 

κοστολογικής οργάνωσης των οικονομικών μονάδων. Το δεύτερο περιγράφει το 

σύστημα της αυτόνομης λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης 

του Γαλλικού Γ.Λ.Σ., όπως αυτό τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε από την 

Ομάδα Εργασίας. 

• Τμήμα Έκτο: Σε αυτό περιέχεται το προσάρτημα της Αναλυτικής Λογιστικής 

Εκμετάλλευσης. Διακρίνονται τρία κεφάλαια, τα οποία παρουσιάζονται ως 

ακολούθως : α) Το κεφάλαιο «Πρόγραμμα Δράσεως», το οποίο περιέχει το 

πρόγραμμα δράσεως των οικονομικών οργανισμών ως προς το τρίπτυχο 

σχεδιασμός – προγραμματισμός – προϋπολογισμός. Περιλαμβάνεται 

συμπληρωματικά και μοντέλο εφαρμογής τέτοιου προγράμματος. β) Το 

«Πρότυπη Κοστολόγηση» που περικλείει την έννοια και τους σκοπούς και τη 

διαδικασία εφαρμογής ενός συστήματος πρότυπης κοστολόγησης και γ) Το  

«Προϋπολογιστικός Έλεγχος» που περιλαμβάνει την έννοια και τους σκοπούς 

του προϋπολογιστικού ελέγχου καθώς και την εφαρμογή ή του από τις 

επιχειρήσεις. 
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4.6 Βασικά Γνωρίσματα του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Σε αυτό το σημείο, θα παραθέσουμε ονομαστικά τα βασικά γνωρίσματα που    

χαρακτηρίζουν το Ε.Γ.Λ.Σ. ως ακολούθως. 

• Γενικότητα εφαρμογής: Σύμφωνα με αυτή, το Ε.Γ.Λ.Σ. δύναται να εφαρμοστεί 

από όλες τις οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα. 

• Σημαντική ελαστικότητα και προσαρμοστικότητα: Το Ε.ΓΛ.Σ. εμφανίζει μεγάλου 

βαθμού ελαστικότητα και δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης, μέσα στα βασικά 

βέβαια πλαίσια, εκ μέρους των οικονομικών μονάδων του δικού τους Σχεδίου 

Λογαριασμών. Στα βασικά πάλι πλαίσια, οι οργανισμοί μπορούν να 

εφαρμόζουν ελεύθερα λογιστικά συστήματα και τρόπους λογιστικής εργασίας. 

Ακόμη, το Ε.Γ.Λ.Σ. διακρίνεται για τη προσαρμογή του σε όλα τα είδη 

λογιστικών συστημάτων και μεθόδων.   

• Επαρκή πληρότητα: Εδώ, το Ε.ΓΛ.Σ. δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς λογιστικές 

διαδικασίες και χαρακτηρίζεται από πληροφοριακή πληρότητα, παρέχοντας 

στοιχεία που εξυπηρετούν τόσο τις οικονομικές μονάδες που το ακολουθούν, 

όσο και τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες. 

• Επαρκή σαφήνεια: το συγκεκριμένο γνώρισμα προσδίδεται, καθώς τόσο το 

εννοιολογικό περιεχόμενο των λογαριασμών χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και 

πληρότητα προς αποφυγή παρερμηνειών, όσο και οι διατάξεις της 

συλλειτουργίας και συνδεσμολογίας των λογαριασμών καθώς και εκείνες που 

αφορούν εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης ειδικών περιπτώσεων.   

• Ταχύτητα συγκεντρώσεως των πληροφοριακών στοιχείων: Κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., 

είναι ταχύτατη και εύκολη η συγκέντρωση πληροφοριών, η αποτελεσματικότερη 

διαχείριση, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η κατάρτιση 

αριθμοδεικτών κ.α. 

 

 

4.7 Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. διέπεται από τρεις βασικές αρχές, σε ότι αφορά τη δομή και τη λειτουργία 

των λογαριασμών. Οι αρχές αυτές, παρουσιάζονται ακολούθως.  
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4.7.1 Η αρχή της αυτονομίας 
 

Υφίσταται κατανομή των λογαριασμών σε τρία τμήματα, καθένα από τα οποία 

λειτουργεί σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι οι 

λογαριασμοί συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους. Τα τρία αυτά τμήματα 

διακρίνονται ως ακολούθως: 

• Η Γενική Λογιστική (Ομάδες 1 – 8): Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής 

(αναπτύσσονται στις ομάδες 1 εώς και 8) λειτουργούν σε ανεξάρτητο κύκλωμα. 

Χρεώνονται και πιστώνονται μόνο μεταξύ τους, ενώ απαγορεύεται η χρέωση ή 

πίστωση αυτών με πίστωση ή χρέωση λογαριασμών των ομάδων 9 και 10. 

• Η Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης (Ομάδα 9): Οι λογαριασμοί της 

Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης (αναπτύσσονται στην ομάδα 9) 

συνδέονται και λειτουργούν μεταξύ τους σε ξεχωριστό κύκλωμα λογαριασμών, 

ανεξάρτητο από εκείνο της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως. 

Απαγορεύεται, λοιπόν, η χρέωση ή πίστωση λογαριασμού της ομάδας 9 με 

πίστωση ή χρέωση λογαριασμού των ομάδων 1 – 8 και 10. Πρέπει να 

αναφέρουμε ότι εδώ παρατηρείται επεξεργασία των στοιχείων των ομάδων 2, 6, 

7, 8 (λογαριασμοί 81 – 85) της γενικής λογιστικής. Τα υπόλοιπα αυτών των 

λογαριασμών δεν επεξεργάζονται, ως το καταρτισμό του λογαριασμού γενικής 

εκμετάλλευσης, μέσω λογιστικών εγγραφών, κάτι το οποίο αποτελεί το κύριο 

λόγο αυτονομίας της Αναλυτικής Λογιστικής.  
Όσον αφορά την αυτονομία της Αναλυτικής Λογιστικής εκμετάλλευσης, δύναται 

να εξασφαλιστεί με τη χρήση διάμεσων – αντικριζόμενων λογαριασμών του 

Ε.Γ.Λ.Σ ενώ οφείλεται να παρατεθούν και οι λόγοι για τους οποίους αυτή 

κρίνεται απαραίτητη. Πρώτον, είναι σκόπιμο πολλές φορές να τηρείται μυστική 

η «Λογιστική Κόστους», κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση ιδιαίτερων 

βιβλίων που τηρούνται από ιδιαίτερη υπηρεσία. Δεύτερον, ο ρυθμός των 

εγγράφων στους δύο τομείς της Λογιστικής δεν συμβαδίζει, καθώς συνήθως 

γίνεται εμφανής ετεροχρονισμός τόσο στα αποθέματα όσο και στις 

υποχρεώσεις. Μπορεί να υστερήσει η καταχώρηση ενός εξόδου στη Γενική 

Λογιστική, ποσό όμως που επειδή πρέπει να κοστολογηθεί, καταχωρείται 

προϋπολογιστικά στην Αναλυτική Λογιστική. Κατ’ αυτό τον τρόπο, μπορεί να 

μην έχει συμπεριληφθεί στην Αναλυτική Λογιστική έξοδο που καταχωρήθηκε 

στη Γενική Λογιστική. 

• Λογαριασμοί Τάξεως (Ομάδα 10): Οι λογαριασμοί τάξεως χρεώνονται και 

πιστώνονται μόνο μεταξύ τους και όχι με αντίστοιχη πίστωση και χρέωση 
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λογαριασμών των ομάδων 1 – 9. Λειτουργούν, λοιπόν, σε ανεξάρτητο λογιστικό 

κύκλωμα. 

 

 

4.7.2 Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, των εξόδων και 
των εσόδων. 
 

Με βάση τη συγκεκριμένη αρχή, οι αγορές, τα έξοδα και έσοδα καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς αποθεμάτων, εσόδων, εξόδων και έκτακτων και ανόργανων 

αποτελεσμάτων, οι οποίοι, ως προς το άνοιγμα και τη λειτουργία τους, θέτουν ως 

κριτήριο  το είδος και όχι το προορισμό για τον οποίο γίνονται οι αγορές των 

αποθεμάτων, τα έσοδα και τα έξοδα. Δηλαδή, οι λογαριασμοί αυτοί δέχονται χρεώσεις, 

πιστώσεις και αντιλογισμούς, στη διάρκεια όμως της χρήσης δεν γίνονται επιτρεπτές 

μεταφορές σε άλλους λογαριασμούς των κονδυλίων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτούς 

με σκοπό τη κοστολόγηση ή την ομαδοποίησή τους. 

Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η αρχή αυτή δεν παραβιάζεται όταν γίνεται εφαρμογή 

της ευχέρειας που παρέχει το Σχέδιο Λογαριασμών ως προς τη λογιστική 

παρακολούθηση των λογαριασμών και κατά προορισμό. Για διευκρινιστικούς λόγους, 

το Σχέδιο λογαριασμών επεξηγείται μέσω της παρουσίασής του στη συνέχεια. 

 

 

4.7.3 Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με 
λογιστικές εγγραφές. 
 

Όσον αφορά το λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης, υφίσταται κατάρτισή του μέσω 

λογιστικών εγγραφών (εσωλογιστικά). Αυτό συμβαίνει μέσω της μεταφοράς σε αυτόν, 

στη χρέωση, της αξίας των αποθεμάτων και των οργανικών εξόδων κατ’ είδος εκτός 

από τα μη ενσωματωμένα στο λειτουργικό κόστος έξοδα, και στη πίστωση, της αξίας 

των αποθεμάτων λήξεως και των οργανικών εσόδων κατ’ είδος. 
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4.8 Πίνακας διάρθρωσης του Σχεδίου Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Ως Σχέδιο Λογαριασμών ορίζουμε το πίνακα που περιλαμβάνει τους  λογαριασμούς 

που τηρούνται από το λογιστήριο μίας οικονομικής μονάδας, συστηματικά 

ομαδοποιημένοι και τοποθετημένοι. Προς αποφυγή σύγχυσης, επισημαίνεται ότι το 

Σ.Λ. αποτελεί τμήμα μόνο του Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν εξομοιώνεται  με αυτό. Στο πίνακα που 

παρατίθεται, εμφανίζονται κατ’ ομάδα, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί καθώς και οι 

όμιλοι λογαριασμών.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Λογαριασμοί Ενεργητικού Λογαριασμοί Παθητικού 
Πάγιο 

Ενεργητικό 
Αποθέματα Απαιτήσεις & 

Διαθέσιμα 
Καθαρή Θέση 
Προβλέψεις 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις 

10-Εδαφικές  
     Εκτάσεις  
 
11-Κτίρια,    
     Εγκ/σεις  
     Κτιρίων,  
     Τεχνικά    
     Έργα 
 
12-Μηχαν/τα,    
     Τεχνικές    
     Εγκ/σεις,    
     Λοιπός  
     Μηχ/γικός  
     Εξοπλισμός  
   
13-Μεταφορικά   
      Μέσα 
 
 
 
14-Έπιπλα & 
      Λοιπός Εξ.  
 
 
 
15-Ακινητ/σεις     
      υπό    
      Εκτέλεση & 
      Προκατ/λές 
      Κτήσεως   
      Παγ. Στοιχ. 
 
16-Ασώματες  
     Ακινητ/σεις 
     & Έξοδα 
     Πολυετούς 
     Απόσβεσης  
 
17-…………….. 
 
18-Συμμετοχές    
     & Λοιπές  
     Μακρ/σμες 
     Απαιτήσεις 
 
19-Πάγιο    
      Ενεργ/κό 
      Υπ/των ή      
      άλλων     
      Κέντρων 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

20-Εμπορ/ματα 
 
 
21-Προϊόντα   
     Έτοιμα &   
      Ημιτελή 
 
 
 
22-Υποπροϊόντα 
      & Υπολείμ/τα 
 
 
 
 
 
23-Παραγωγή σε  
      Εξέλιξη     
      (Προϊόντα σε 
      Κατεργασία) 
 
24-Πρώτες και 
      Βοηθ/κές      
      ύλες, Υλικά      
      Συσκευασίας 
 
25-Αναλώσιμα  
      Υλικά 
 
 
 
 
 
26-Ανταλλακτικά 
      Πάγιων Στοιχ. 
 
 
 
 
27-……………….. 
 
28-Είδη     
      Συσκευασίας 
 
 
 
29-Αποθέματα 
      Υποκατ/των ή 
       άλλων    
       Κέντρών  
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

30-Πελάτες  
 
 
31-Γραμμάτεια 
      Εισπρακτέα 
 
 
 
 
32-Παραγγελίες  
      Στο Εξωτ/κό 
 
 
 
 
 
33-Χρεώστες 
      Διάφορο 
 
 
 
34-Χρεόγραφα 
 
 
 
 
35-Λ/σμοί 
      Διαχείρισης 
      Προκατ/λών 
      & Πιστ/σεων 
 
 
 
36-Μεταβατικοί 
      Λ/σμοί 
      Ενεργητικού 
 
 
 
37-………………. 
 
38-Χρηματικά 
      Διαθέσιμα 
 
 
 
39-Απαιτήσεις & 
      Διαθέσιμα  
      Υποκατ/των   
       ή άλλων 
       Κέντρων 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

40-Κεφάλαιο 
 
 
41-Αποθεματικά, 
      Διαφορές   
      Αναπρ/μογής,     
      Επιχορ/σεις     
      Επενδύσεων 
 
42-Αποτελέσματα είς  
      Νέο  
 
 
 
 
 
43-Ποσά για αύξηση 
      Κεφαλαίου 
 
 
 
44-Προβλέψεις 
 
 
 
 
45-Μακρ/θεσμες 
      Υποχρεώσεις 
 
 
 
 
 
46-…………………… 
 
 
 
 
 
47……………………. 
 
48-Λογαριασμοί 
      Συνδέσμου με 
      Υποκαταστήματα 
 
 
49-Προβλέψεις  
      Μακρ/θεσμων 
      Υποχρεώσεων  
       Υποκ/των ή  
       άλλων Κέντρων  

Όμιλος 
Λογαριασμών 

 
 
 

50-Προμηθευτές  
 
 
51-Γραμμάτεια 
      Πληρωτέα 
 
 
 
 
52-Τράπεζες Λ/σμοί 
       Βραχυπρ/μων 
       Υποχρεώσεων 
 
 
 
 
53-Πιστωτές 
      Διάφοροι 
 
 
 
54-Υποχρεώσεις από 
       Φόρους-Τέλη 
 
 
 
55-Ασφαλιστικοί 
      Οργανισμοί 
 
 
 
 
 
56-Μεταβατικοί 
      Λ/σμοί 
      Παθητικού 
 
 
 
57-…………………. 
 
58-Λογαριασμοί 
      Περιοδικής 
      Κατανομής 
 
 
59-Βραχ/σμες 
     Υποχρεώσεις 
     Υποκ/των ή 
     άλλων Κέντρων   
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 
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ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Λ/ΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
Οργανικά 
έξοδα κατά 

είδος 

Οργανικά 
έσοδα κατά 

είδος 

 
Λ/ΣΜΟΙ 

ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ 
(Λ/σμοί κατά 
περιορισμό) 

 
 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΤΑΞΕΩΣ 

60-Αμοιβές &  
     Έξοδα  
      Προσωπικού 
 
61-Αμοιβές &  
     Έξοδα Τρίτων 
 
 
 
62-Παροχές 
      Τρίτων 
 
 
 
 
63-Φόροι-Τέλη 
 
 
 
64-Διάφορα Έξοδα 
 
 
 
 
65-Τόκοι &    
      Συναφή Έξοδα 
 
 
66-Αποσβέσεις   
      Πάγιων    
      Στοιχείων  
      Ενσωματ/νες  
      στο    
      Λειτουργικό     
      Κόστος 
 
67-………………… 
 
 
 
68-Προβλέψεις 
      Εκμετάλλευσης 
 
 
69-Οργανικά  
     Έξοδα κατά  
      είδος Υπ/των ή 
      άλλων     
      Κέντρων 
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

70-Πωλήσεις 
      Εμπορ/των 
 
 
71-Πωλήσεις 
      Προϊόντων 
      Έτοιμων & 
      Ημιτελών 
 
72-Πωλήσεις 
      Λοιπών  
      Αποθεμάτων & 
      Άχρηστου υλικ. 
 
 
73-Πωλήσεις  
      Υπηρεσιών 
 
 
74-Επιχορηγήσεις 
      & Διάφορα      
      Έσοδα  
       Πωλήσεων 
 
75-Έσοδα    
      Παρεπόμενων 
      Ασχολιών 
 
76-Έσοδα 
      Κεφαλαίων 
 
 
 
 
 
 
77…………………. 
 
 
 
78-Ιδιοπαραγωγή  
      Παγίων &  
      Τεκμαρτά Έσ. 
 
79-Οργαν. Έσοδα 
      Κατ’ είδος  
      Υποκ/των ή   
      άλλων   
      Κέντρων 
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

80-Γενική  
     Εκμετάλλευση 
 
 
81-Έκτακτα & 
      Ανόργανα  
      Αποτελέσματα 
 
 
82-Έξοδα & έσοδα 
      Προηγούμενων 
      Χρήσεων 
 
 
 
83-Προβλέψεις για 
     Έκτακτους 
      Κινδύνους 
 
84-Έσοδα από  
      Προβλέψεις 
      Προηγούμενων 
      Χρήσεων 
 
85-Αποσβ. Παγίων 
      Μη Ενσωμ/νες 
      Στο Λειτ. Κόστ. 
 
86-Αποτελέσματα 
      Χρήσης  
 
 
 
 
 
 
87…………………. 
 
 
 
88-Αποτελέσματα 
      Προς Διάθεση 
 
 
89-Ισολογισμός 
 
 
 
 
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

90-Διάμεσοι 
      Αντικρυζόμενοι 
      Λ/σμοί 
 
91-Ανακατάταξη 
      Εξόδων,     
      Αγορών &  
      Εσόδων 
 
92-Κέντρα(Θέσεις) 
      Κόστους 
 
 
 
 
93-Κόστος  
      Παραγωγής 
 
 
94-Αποθέματα 
 
 
 
 
95-Αποκλίσεις από 
      Το Πρότυπο    
      Κόστος 
 
96-Έσοδα-Μικτά  
      Αναλυτικά   
      Αποτελέσματα 
 
 
 
 
 
97-Διαφορές    
      Ενσ/τωσης. & 
      Καταλογισμού 
 
98-Αναλυτικά  
      Αποτελέσματα 
 
 
99-Εσωτερικές  
      Διασυνδέσεις  
 
 
 
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 

00 
 
 
 
01-Αλλότρια 
      Περιουσιακά 
      Στοιχεία 
 
 
02-Χρεωστικοί  
      Λ/σμοί 
      Εγγυήσεων &   
      Εμπράγματων 
      Ασφαλειών 
 
03-Απαιτήσεις από 
      Αμφοτ/ρείς 
      Συμβάσεις 
 
04-Διάφοροι 
      Λ/σμοί 
      Πληροφοριών 
      Χρεωστικοί 
 
05-Δικαιούχοι    
      Αλλότριων 
      Περ/κών Στοιχ. 
 
06-Πιστωτικοί    
      Λ/σμοί Εγγ. & 
      Εμπράγματων    
      Ασφαλειών 
 
 
 
 
07-Υποχρεώσεις   
     από Αμφοτ/ρείς 
     Συμβάσεις 
 
08-Διάφορ. Λ/σμοι 
      Πληροφοριών 
      Πιστωτικοί 
 
09-Λ/σμοί Τάξεως  
      Υποκ/των ή  
       Άλλων      
       Κέντρων 
 
 

Όμιλος 
Λογαριασμών 
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4.9 Εταιρείες που υποχρεούνται να τηρούν το Ε.Γ.Λ.Σ. 
 

Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμη η αναφορά των εταιρειών που οφείλουν να 

εφαρμόσουν το Ε.Γ.Λ.Σ. και είναι οι εξής: 

• Ανώνυμες εταιρείες, με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

• Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ή μέρος αυτού έχει 

αναληφθεί μέσω δημόσιας εγγραφής. 

• Ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες κατά 

μετοχές εταιρείες κατά το άρθρο 42 α του ν.2190/1920 και οι κοινοπραξίες 

αυτών. 

• Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτικών μισθώσεων, 

διαχείρισης αμοιβαίων αλλά και ενώσεις συνεταιριστικών οργανώσεων. 

• Συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες υποχρεούνται στη κατάρτιση ισολογισμού. 

• Εταιρείες που υπάγονται, με βάση το νόμο, στον έλεγχο των Ορκωτών 

Λογιστών. 

 

   

4.10 Τρόπος καταχώρησης στα βιβλία της κοινοπραξίας  
 

Σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στο Ε.Γ.Λ.Σ. περί των κοινοπραξιών, πρέπει να λεχθεί 

ότι για το προσδιορισμό των καθαρών κερδών της κοινοπραξίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 31και 32 του νόμου 2238/1994, πρέπει στα τηρούμενα από τη 

κοινοπραξία βιβλία να καταχωρούνται όλα τα ακαθάριστα έσοδα αυτής και όλες οι 

δαπάνες, είτε αυτές πραγματοποιούνται από τη κοινοπραξία, είτε από τα μέλη για 

λογαριασμό της. Το βιβλίο εσόδων – εξόδων, που πρέπει να τηρεί η κοινοπραξία 

τεχνικών έργων, έχει χωριστές στήλες στις οποίες καταχωρούνται, με βάση τη 

χρονολογία εκδόσεως ή λήψεως, τα ακαθάριστα έσοδα της μετρητοίς και επί πιστώσει 

από πωλήσεις αγαθών, παροχές υπηρεσιών και λοιπά καθώς και οι δαπάνες τις 

μετρητοίς και επί πιστώσει για την αγορά εμπορευμάτων, την αποδοχή υπηρεσιών και 

λοιπά έξοδα. Σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων προβαίνουμε στη 

καταχώρηση των αγορασμένων αγαθών προς πάγια εκμετάλλευση καθώς και των 

καταθέσεων και αναλήψεων κεφαλαίων, των χορηγούμενων δανείων και των 

εισπράξεων ή καταβολών για την εξόφλησή τους. 
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4.11 Λογιστική παρακολούθηση των δαπανών των μελών της 
κοινοπραξίας 
 

Στη δεύτερη παράγραφο του κεφαλαίου, περί Ε.Γ.Λ.Σ., που αφορά τις κοινοπραξίες, 

πρέπει να αναφέρουμε ότι όσες δαπάνες πραγματοποιούνται από τα μέλη της 

κοινοπραξίας, για λογαριασμό της, καταχωρούνται στα βιβλία της με πίστωση του 

μέλους που πράττει τη δαπάνη. Επιπροσθέτως, η κατανομή των συγκεκριμένων 

δαπανών στα μέλη καθορίζεται μέσω συμφωνίας μεταξύ των κοινοπρακτούντων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 
 

ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 
5.1 Γενικά  
 

Η εξέλιξη της λογιστικής σε κάθε χώρα, κατά το παρελθόν, ήταν διαφορετική κυρίως 

λόγω των διαφορετικών οικονομικών, πολιτικών και νομικών καταστάσεων που 

κυριαρχούσαν.  

Με τη πάροδο όμως των ετών, οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών, ανά 

την υφήλιο, έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μία άνευ προηγουμένου 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας και της απελευθέρωσης του 

εμπορίου. Η παγκοσμιοποίηση αυτή, όμως, έχει δημιουργήσει τέτοιους οικονομικούς 

και επιχειρηματικούς δεσμούς που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών 

έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα δεδομένα αυτά κατέστησαν επιβεβλημένη την εφαρμογή 

διεθνών αποδεκτών αρχών και κανόνων λογιστικής, που να διασφαλίζουν υψηλής 

ποιότητας οικονομική πληροφόρηση η οποία να είναι συγκρίσιμη και κατανοητή, 

ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής της. Το σύνολο αυτών των αρχών και κανόνων 

είναι γνωστό ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards – 

I.A.S.) ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial 

Reporting Standards – I.F.R.S.). Πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τα Δ.Λ.Π. που 

βρίσκονται σε ισχύ, υπάρχουν και Δ.Λ.Π. και Διερμηνείες τους που βρίσκονται σε 

στάδιο ανάπτυξης με σκοπό τη ρύθμιση θεμάτων που δεν ικανοποιούνταν μέχρι τώρα. 

Με τον όρο, λοιπόν, των «Διεθνών Λογιστικών Προτύπων» ορίζεται το σύνολο γενικά 

αποδεκτών λογιστικών αρχών και κανόνων, η καθιέρωση και εφαρμογή των οποίων 

δύναται να οδηγήσει σε ομοιόμορφα καταρτισμένες οικονομικές καταστάσεις, με 

αποτέλεσμα την αξιοπιστία και συγκρισιμότητά τους σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

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

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Committee – I.A.S.C.) ήταν υπεύθυνη για την έκδοση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 
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Συστάθηκε το 1973 ύστερα από συμφωνία των επαγγελματικών λογιστικών 

οργανισμών των κρατών της Αυστραλίας, της Αγγλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, της Γαλλίας, του Μεξικού, του Καναδά, της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας. 

Προς εκπλήρωση των υπηρεσιών της, υπήρχαν δεκατρία μέλη μερικής απασχόλησης 

με ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Πληροφοριακά μπορούμε να αναφέρουμε ότι 

πρώτος κατείχε το αξίωμα του προέδρου της ο Sir Henry Benson.  

Οι σκοποί της επιτροπής, με βάση το καταστατικό της, που εγκρίθηκε το 1992 είναι οι 

ακόλουθοι: 

• Η δημιουργία και δημοσίευση Λογιστικών Προτύπων, παγκόσμιας αποδοχής, 

ως προς τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό την οικονομική 

πληροφόρηση για λήψη οικονομικών αποφάσεων. 

• Η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των προτύπων. 

• Η προώθηση της χρήσης και εφαρμογής των προτύπων. 

• Η σύγκλιση των Διεθνών με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). 

Όσον αφορά τη δομή της, όπως αυτή καταρτίστηκε το έτος 2000, περιλαμβάνει τους 

Επιτρόπους (trustees), το Συμβούλιο (board), το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων 

(S.A.C.) και τη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (S.I.C.). 

Το  Μάρτιο του 2001, η I.A.S.C.  αναδιοργανώθηκε, ως προς τον τρόπο λειτουργίας 

της, έχοντας ενστερνιστεί τις προτάσεις μελέτης με το τίτλο «Προτάσεις για τη δόμηση 

της I.A.S.C. για το μέλλον». Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης αναδιοργάνωσης, ήταν να 

συσταθεί ως οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα το Delaware των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

 

 

5.3 Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) 
 

Τον Απρίλιο του έτους 2001, η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.C.) μετονομάστηκε σε Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board - I.A.S.B.), κατ’ αντιστοιχία με το Αμερικάνικο Συμβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (Financial Accounting Standards Board – F.A.S.B.). 

Πληροφοριακά, το F.A.S.B. αποτελεί το όργανο κατάρτισης των λογιστικών προτύπων 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Πρέπει να τονιστεί ότι παρά το γεγονός ότι  οι 

Η.Π.Α. αποτελούν ένα ιδρυτικό μέλος της κίνησης για τη κατάρτιση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, η πλειοψηφία των εταιρειών της χώρας κάνουν χρήση των 

αμερικάνικων προτύπων (Generally Accepted Accounting Principles – G.A.A.P.).   
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Επανερχόμενοι στο I.A.S.B., τονίζεται ότι εκτός από την  αποδοχή των προτύπων που 

είχαν καταρτιστεί από την I.A.S.C., εξέδωσε και νέα πρότυπα με την ονομασία Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting 

Standards – I.F.R.S.), ώστε να διακρίνονται από τα προηγούμενα (Δ.Λ.Π.). Κατά  

επέκταση υφίστανται πια σε ισχύ δύο κατηγορίες διεθνών προτύπων.  

Όσον αφορά τη σύστασή του, το I.A.S.B. αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, δώδεκα 

πλήρους και δύο μερικής απασχόλησης. 

 

 

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

Η συγκεκριμένη επιτροπή απαριθμεί, περίπου, περί τα πενήντα μέλη, τα οποία 

προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές επιλογές και επαγγελματικούς χώρους και 

διορίζονται στην επιτροπή για χρονικό διάστημα τριών ετών. Συνεδριάζει τρεις φορές 

το έτος με σκοπό τη παροχή συμβουλών προς το I.A.S.B., σχετικά με τα τρέχοντα έργα 

και τη πληροφόρησή του για τις επιπτώσεις των προτύπων ως προς τους χρήστες. 

 
 

5.5 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.)  
 

Η I.F.R.I.C. αποτελείται από δώδεκα μέλη, με τριετή θητεία, τα οποία διορίζονται από 

τους επιτρόπους. Πραγματοποιείται μία συνεδρίαση κάθε δίμηνο, με σκοπό την 

ερμηνεία των προτύπων και τη παροχή πληροφοριών – οδηγιών για θέματα που δεν 

καλύπτονται από τα εκδοθέντα πρότυπα. Για την έγκριση Διερμηνείας πρέπει να μην 

καταψηφιστεί από περισσότερα των τριών μελών (κάθε μέλος εκφράζεται μέσω μίας 

ψήφου).  

 

 

5.6 Διαδικασία Έκδοσης των Προτύπων 
 

Η διαδικασίας έκδοσης των Δ.Λ.Π. αποτελεί, όπως προαναφέραμε, αποκλειστικό 

προνόμιο του Συμβουλίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Αναλυτικότερα, όταν το I.A.S.C. αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα κάποιου θέματος 

επιλέγοντάς το προς μελέτη, ορίζει επιτροπή στην οποία προεδρεύει μέλος του 

Συμβουλίου και λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι λογιστικών και άλλων οργανισμών 
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(σχετιζόμενων με τα Δ.Λ.Π.). Εργασία της επιτροπής αποτελεί η έκδοση σχεδίου επί 

του συγκεκριμένου θέματος. 

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται, προς έγκριση, στο I.A.S.C. και απαιτείται η αποδοχή του 

από τα 2/3 των μελών, ενώ ζητείται και η γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στη 

συνέχεια δίνεται προς σχολιασμό στους ενδιαφερόμενους, δηλαδή στα λογιστικά 

σώματα, στις κυβερνήσεις, στα χρηματιστήρια, σε κρατικούς φορείς κ.α.. Αφήνεται σε 

αυτούς για μέγιστο διάστημα περί των τριών μηνών προς εξαγωγή σχολίων που 

λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψη από το I.A.S.C., μέχρις ότου δύνανται να οδηγήσουν σε 

διορθωτικές αλλαγές του σχεδίου. 

Το τελικό σε μορφή σχέδιο τίθεται στη κρίση του I.A.S.C. και εφόσον λάβει την έγκριση 

από τα 3/4 των μελών του, ανακηρύσσετε σε λογιστικό πρότυπο, το οποίο εφαρμόζεται 

από την ημερομηνία, η οποία αναφέρεται στο σχέδιο αυτό.    

 Όσον αφορά τη γλώσσα έκδοσης του προτύπου, αυτή είναι η αγγλική με δυνατότητα 

μετάφρασής του σε εθνική γλώσσα από τα λογιστικά σώματα που ενδιαφέρονται, με 

την έγκριση πάντα της I.A.S.C.. Η ονομασία του λογιστικού αυτού σώματος αναφέρεται 

στη μετάφραση του προτύπου.  

Επιπροσθέτως και σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ορισμένες περιπτώσεις , η 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. ή των Δ.Π.Χ.Π. που εκδίδονται από το I.A.S.C καθίσταται 

υποχρεωτική  προς εφαρμογή, ενώ σε άλλες δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της Ε.Ε. να 

χαρακτηρίσουν ως υποχρεωτική ή όχι την εφαρμογή τους. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε και την ύπαρξη των Διερμηνειών ως 

συμπληρωματικές ή επεξηγηματικές των προτύπων. 

 

 

5.7  Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στη τήρηση των Δ.Λ.Π. 
 

Στην υποχρεωτική τήρηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, από την 1/01/2005 

όπως έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόκεινται οι ανώνυμες εταιρείες των οποίων 

οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 

αγορά. Απόρροια αποτελεί και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από τις μητρικές εταιρείες, ως 

προς τη κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Όταν τώρα, η μητρική εταιρεία υποχρεωτικά συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις 

μέσω των Δ.Λ.Π., τότε και οι θυγατρικές της εταιρείες υποχρεούνται στην εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες αφορούν 

ποσοστό μικρότερο του 5% των ενοποιημένων μεγεθών του ομίλου (κύκλος εργασιών, 

ενεργητικό, αποτελέσματα) ύστερα και από την αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών 
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της μειοψηφίας. Κι αυτές, όμως, υποχρεούνται στη τήρηση των προτύπων όταν 

υφίστανται σκοποί ενοποίησης. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι για τις ανώνυμες και τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης που βρίσκονται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς, η εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π. κρίνεται προαιρετική. Κι αυτό διότι θα πρέπει να υφίσταται απόφαση από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων ως προς την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. για πέντε 

συνεχόμενες, υποχρεωτικά, χρήσεις. 

 

 

5.8 Υποχρεώσεις των Ελληνικών Εταιρειών που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 
 

Όταν μία εταιρεία επιλέξει την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

αυτομάτως επωμίζεται μία σειρά υποχρεώσεων. Μέσω της τήρησης αυτών, που 

παρουσιάζονται παρακάτω, της δίνεται η δυνατότητα χρήσης των διεθνών προτύπων. 

• Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης: Ο πίνακας αυτός 

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και εμφανίζονται σε αυτόν, μέσω τριών 

στηλών, για καθένα πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό, σε χρέωση ή 

πίστωση α) η αξία από λογιστική βάση (βιβλία), β) η αξία από φορολογική βάση 

(φορολογία) καθώς και γ) η διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής 

βάσης.   

• Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων: Στο μητρώο αυτό 

προβαίνουν προς καταχώρηση τα πάγια τα οποία διαφοροποιούνται, λόγω της 

εφαρμογής των Δ.Λ.Π., σε ότι αφορά τη τιμή κτήσης ή τις αποσβέσεις. 

Αναλυτικότερα, αναφερόμαστε στη φορολογική αξία, τη φορολογική 

αναπόσβεστη αξία, και τις φορολογικές αποσβέσεις παγίων τα οποία 

διαφοροποιούνται. Το Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

ενσωματώνεται στο κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων , 

ενημερώνεται κατά τον ίδιο χρόνο με αυτό (ως το κλείσιμο του ισολογισμού) και 

είναι αθεώρητο. 

Υφίστανται ακόμη τρεις πίνακες, όπως ονοματίζονται ακολούθως, οι οποίοι 

καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού και συμπληρώνονται με 

δεδομένα λογαριασμών τήρησης μέσω της διπλογραφικής μεθόδου. 

• Πίνακας Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης  

• Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Φορολογικών Αποθεματικών 

• Πίνακας Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεμάτων 
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5.8.1 Μέθοδοι Διπλογραφικής Λογιστικής Παρακολούθησης  
 

Προς αρτιότερη πληροφόρηση, κρίνεται ουσιαστική η παράθεση των δύο μεθόδων 

διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης. 

• Κύριο και Συμπληρωματικό Λογιστικό Σύστημα: Εδώ τηρούνται δύο συστήματα, 

το κύριο και το συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα. Σε ότι αφορά το κύριο 

λογιστικό σύστημα, υφίσταται λογιστικοποίηση των συναλλαγών μέσω των 

Δ.Λ.Π., ενώ σε ότι αφορά το συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα υφίσταται 

λογιστικοποίηση των συναλλαγών με βάση τις αρχές της φορολογικής 

νομοθεσίας, γίνεται χρήση ίδιου σχεδίου λογαριασμών με εκείνο του κύριου 

συστήματος και χρήση χωριστού Καθολικού και Ημερολογίου. 

Είναι σημαντικό να προσθέσουμε ότι το άθροισμα των ισοζυγίων των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών του κύριου και συμπληρωματικού συστήματος, καθιστά το ισοζύγιο 

πρωτοβάθμιων λογαριασμών σε φορολογική βάση που υφίσταται στο Πίνακα 

Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης. Τα εναπομείναντα του ισοζυγίου του 

κύριου λογιστικού συστήματος εισέρχονται στο συμπληρωματικό σύστημα και στη 

συνέχεια συντάσσονται ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο 

πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. 

• Αυτοτελή Λογιστικά Συστήματα (2): Κατ’ αυτό το τρόπο, τηρούνται παράλληλα 

δύο συστήματα, το κύριο και το βοηθητικό λογιστικό σύστημα. Σε ότι αφορά το 

κύριο λογιστικό σύστημα, υφίσταται λογιστικοποίηση των συναλλαγών μέσω 

των Δ.Λ.Π., ενώ σύμφωνα με το παράλληλο σύστημα, οι συναλλαγές 

λογιστικοποιούνται μέσω της φορολογικής νομοθεσίας, υπάρχει χρήση ίδιου 

σχεδίου λογαριασμών με εκείνο του κύριου συστήματος και χρήση χωριστού 

Καθολικού και Ημερολογίου. 

Οφείλουμε να προσθέσουμε ότι η διαφορά των υπολοίπων των πρωτοβάθμιων 

λογαριασμών των ισοζυγίων του κύριου και βοηθητικού συστήματος αποτελεί τη 

διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης που εμφανίζεται στο Πίνακα Συμφωνίας 

Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης. Εδώ μέσω του βοηθητικού συστήματος συντάσσεται 

ισολογισμός, πίνακας φορολογικών αποτελεσμάτων χρήσης και πίνακας διάθεσης 

αποτελεσμάτων. 
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5.9 Δυσκολίες από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα 
 

Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, παρά τα θετικά αποτελέσματα που 

επιφέρει, είναι λογικό ως κάτι το νεοεμφανιζόμενο να σχετίζεται και με πολλές 

δυσκολίες για κάθε ελληνική εταιρεία ανάλογα βέβαια με τα χαρακτηριστικά και τον 

τρόπο οργάνωσής της. 

Αρχικά, πρέπει να αναφέρουμε τη δυσκολία ως προς τη κατάρτιση των φορολογικών 

πινάκων λόγω της στασιμότητας των προγραμμάτων λογιστικής και γενικότερα των 

πληροφοριακών συστημάτων στη χώρα μας. 

Ύστερα, οφείλουν πια τα διευθυντικά στελέχη να προβούν σε αλλαγή ως προς τη 

φιλοσοφία διοίκησης, περιλαμβάνοντας στα καθήκοντά τους και αποφάσεις ως προς τη 

λογιστική πολιτική της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές των εταιρειών θα πρέπει 

να αντιμετωπίσουν θέματα αποφάσεων και κριτικής σκέψης βοηθώντας ενεργά ως 

προς τη διαμόρφωση της λογιστικής πολιτικής. 

Σημαντική δυσκολία που εμφανίζεται από την εμφάνιση – εφαρμογή των Δ.Λ.Π., 

αποτελεί η αποδέσμευση από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Κλαδικά 

Σχέδια. Κι αυτό γιατί, για αρκετά έτη, οι εταιρείες στη χώρα μας είχαν προσαρμόσει το 

«τρόπο σκέψης» και κατ’ επέκταση τη λειτουργία τους, βάσει των κανόνων του 

Ε.Γ.Λ.Σ.. 

Έπειτα, η μετάβαση στα Δ.Λ.Π. επιφέρει προσωρινά επιπλέον έξοδα που σχετίζονται 

με την επιμόρφωση των στελεχών όσο και με τη πρόσληψη ειδικευμένου στα πρότυπα 

προσωπικού. Ακόμα, υφίστανται έξοδα για τη προσαρμογή των προγραμμάτων 

μηχανοργάνωσης στα νέα αυτά πρότυπα. Πρέπει, βέβαια, να τονίσουμε ότι τα έξοδα 

αφορούν αποκλειστικά την αρχική περίοδο εφαρμογής των Δ.Λ.Π. από τις εταιρείες. 

 

 

5.10 Μέτρα αποτελεσματικής εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 
 

Όπως αναφέραμε στη προηγούμενη παράγραφο, η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. ακολουθείται 

από μία πληθώρα προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η 

λήψη ορισμένων μέτρων με σκοπό την όσο το δυνατόν λιγότερο ανώδυνη αλλά και 

πραγματικά αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προτύπων.  Τα μέτρα αυτά 

παρουσιάζονται ως ακολούθως. 

• Έγκαιρη ενημέρωση των εταιρειών και των μηχανισμών ελέγχου: Μέσω αυτής 

δύναται να αποτραπεί η συνεχής προσαρμογή σε νεοεμφανιζόμενα δεδομένα, 

μειώνοντας με αυτό τον τρόπο απρόβλεπτα κόστη. 
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• Επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρείας: Η ενέργεια αυτή κρίνεται 

απολύτως απαραίτητη καθώς μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι 

προκλήσεις που δημιουργούνται από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.. Άλλωστε τα 

στελέχη αποτελούν ουσιαστικά την επιχείρηση και μόνο με τη πλήρη γνώση 

τους περί των προτύπων αυτών υφίσταται η δυνατότητα λειτουργίας και 

ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας εφεξής. 

• Αναβάθμιση της μηχανογραφικής υποδομής: Για την αποτελεσματική εφαρμογή 

των Δ.Λ.Π. κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση πληροφοριών που δεν 

δίνονται από τα υπάρχοντα, στις περισσότερες ελληνικές εταιρείες, 

μηχανογραφικά συστήματα. Κατ’ επέκταση, απαιτούνται σύγχρονα 

αναλυτικότερα προγράμματα με σκοπό τη παροχή συγκεκριμένης μορφής 

δεδομένων. 

• Συνεργασία με εξωτερικό προσωπικό: Εδώ γίνεται αναφορά σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι θα πιστοποιούν την εγκυρότητα και συμμόρφωση των 

πληροφοριών ως προς τα νέα πρότυπα. 

• Τροποποίηση του Κ.Β.Σ. και των φορολογικών νόμων: Μπορεί να οδηγήσει 

στην ελάττωση των φορολογικών αντικινήτρων που εμφανίζονται από την 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. 

 

 

5.11 Θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 
 

Σε αυτή τη παράγραφο θα παρουσιαστούν τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν 

από την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.. Γενικότερα, οι θετικές αυτές επιδράσεις αφορούν τόσο 

την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τις επιχειρήσεις αλλά και 

τους επενδυτές. Βέβαια, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, ο βαθμός της επίδρασης 

ποικίλει αναλόγως με τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο οργάνωσης της κάθε μίας.  Ως 

οφέλη, λοιπόν, κρίνονται τα παρακάτω. 

• Ομοιομορφία οικονομικών καταστάσεων: Κατ’ αυτό το τρόπο δύναται η 

συγκρισιμότητα της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τις 

ελληνικές εταιρείες, μέσω της ομοιομορφίας των καταστάσεων, καθίστανται 

περισσότερο αξιόπιστες και ελκυστικές για τους ξένους επενδυτές καθώς 

μπορούν να συγκριθούν πια με αντίστοιχες του εξωτερικού. Σύμφωνα με αυτό, 

γίνεται εφικτό το «άνοιγμα» προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.      

• Παροχή αξιόπιστων πληροφοριών: Μέσω των Δ.Λ.Π. παρέχονται έγκαιρα 

αξιόπιστες πληροφορίες, τόσο προς τη διοίκηση της εταιρείας, όσο και προς 
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τους ενδιαφερόμενους για την εταιρεία, όπως τους επενδυτές και τις ελεγκτικές 

αρχές. Δίνεται η δυνατότητα, λοιπόν, στους επενδυτές για έγκυρη εκτίμηση της 

επιχειρησιακής απόδοσης.  

• Αποτελεσματικότερη λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς: Το κλίμα 

εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί από το μέρος των επενδυτών, οδηγεί σε  

ανάπτυξη της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. 

• Αυστηρότερες λογιστικές διαδικασίες: Τα Δ.Λ.Π. χαρακτηρίζονται από 

αυστηρότερες λογιστικές διαδικασίες σε σχέση με το Ε.Γ.Λ.Σ., σε ότι αφορά τη 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων. 

• Αναβάθμιση του ελέγχου των επιχειρήσεων και ανεξαρτησία των ελεγκτών από 

αυτές: Σύμφωνα με αυτό, υφίσταται εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης και κατά 

επέκταση των επενδυτών έναντι των ελεγκτικών μηχανισμών, με απώτερο 

αποτέλεσμα τη συμβολή στην αξιοπιστία των εταιρειών ( για πιο ολοκληρωμένη 

άποψη πρέπει, βέβαια, να αναφερθεί η σπουδαιότητα του ανθρώπινου 

παράγοντα ως προς το θέμα της αξιοπιστίας των ελέγχων). 

• Υπολογισμός κερδών της επιχείρησης προερχομένων μόνο από τη βασική της 

δραστηριότητα: Με βάση αυτό, παρέχεται μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης 

στους επενδυτές ως προς την επιχείρηση. Εμποδίζεται, κατ’ αυτό τον τρόπο, η 

προσπάθεια παραπλάνησης έναντι των ενδιαφερομένων για την επιχείρηση. 

 

 

 

 

.      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  31 
«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» 

(IAS 31: “Interests in Joint Ventures”) 
 
Το Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες», με βάση αναθεώρηση του έτους 2003, 

αντικατέστησε το ως τότε Δ.Λ.Π. 31 με τίτλο «Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για τα 

Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες». Η εφαρμογή του αφορά ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2005. Η νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι υφίσταται μία διερμηνεία που αφορά το Δ.Λ.Π. 31 και 

συγκεκριμένα η Μ.Ε.Δ. 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες – μη 

νομισματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες» , η οποία και παρουσιάζεται στο 

τελευταίο μέρος του κεφαλαίου. 

Για επεξηγηματικούς λόγους, αναφέρεται ότι η παρουσίαση του προτύπου γίνεται και 

με διαχωρισμό και αρίθμηση ανά παραγράφους κατά τον τρόπο που καθορίστηκε από 

το I.A.S.B., κάτι το οποίο εξηγεί και τη περαιτέρω αρίθμηση πλην των τίτλων.  

 

 

6.1 Πεδίο Εφαρμογής   
 

1. Το Δ.Λ.Π. 31 εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των δικαιωμάτων σε 

κοινοπραξίες και την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων 

και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των κοινοπρακτούντων και 

των επενδυτών, ανεξαρτήτως των δομών ή των μορφών με τις οποίες διεξάγονται οι 

δραστηριότητες της κοινοπραξίας. 

 

 

6.2 Ορισμοί  
 
2. Στο συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι, με τις έννοιες που 

καθορίζονται, ορισμοί. 
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• Κοινοπραξία:  Είναι ένας συμβατικός διακανονισμός, σύμφωνα με τον οποίο 

δύο ή περισσότερα μέρη προβαίνουν στην ανάληψη μίας οικονομικής 

δραστηριότητας που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. 

• Έλεγχος:  Είναι το δικαίωμα κατεύθυνσης της οικονομικής και επιχειρηματικής 

πολιτικής μίας οικονομικής δραστηριότητας, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη 

από αυτή. 

• Από κοινού έλεγχος:  Αποτελεί τη συμβατικώς συμφωνηθείσα κατανομή του 

ελέγχου σε μία οικονομική δραστηριότητα. 

• Ουσιώδης επιρροή:  Αποτελεί το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της 

οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής μίας οικονομικής δραστηριότητας, όχι 

όμως και τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο σε αυτές τις πολιτικές. 

• Κοινοπρακτών:  Είναι ένα μέλος στη κοινοπραξία, το οποίο έχει από κοινού 

έλεγχο σε αυτή. 

• Επενδυτής (σε κοινοπραξία):  Είναι το μέλος της κοινοπραξίας, το οποίο δεν 

έχει από κοινού έλεγχο σε αυτή. 

• Αναλογική ενοποίηση:  Αποτελεί τη λογιστική μέθοδο, με βάση την οποία το 

μερίδιο του κοινοπρακτούντος σε κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μίας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας, ενοποιείται, στη βάση «γραμμή προς γραμμή»,  με όμοια στοιχεία στις  

οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος ή εμφανίζεται με ιδιαίτερα 

κονδύλια στις καταστάσεις αυτές. 

• Μέθοδος καθαρής θέσης:  Αποτελεί τη λογιστική μέθοδο, με βάση την οποία το 

δικαίωμα σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα καταχωρείται 

αρχικά στο κόστος κτήσεως και προσαρμόζεται μετέπειτα για τη, μετά την 

απόκτηση, μεταβολή του μεριδίου του κοινοπρακτούντος στη καθαρή θέση της 

από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδος. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων 

αντικατοπτρίζει το μερίδιο του κοινοπρακτούντος στα αποτελέσματα των 

εργασιών της από κοινού ελεγχόμενης αυτής οικονομικής μονάδος. 

   

 

6.3 Μορφές Κοινοπραξιών 
 
3. Όσον αφορά τις μορφές και δομές των κοινοπραξιών, υφίσταται πληθώρα από 

αυτές. Το Δ.Λ.Π. 31 εντοπίζει, όμως, τρεις ουσιαστικές μορφές, οι οποίες 

αναφέρονται ονομαστικά τώρα και αναλύονται στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

• Από κοινού ελεγχόμενες εργασίες. 
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• Από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία. 

• Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες.  

Και οι τρεις αυτές μορφές διακατέχονται από τα δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά των 

κοινοπραξιών. 

• Δύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες δεσμεύονται μέσω συμβατικού 

διακανονισμού. 

• Ο συμβατικός διακανονισμός επιβάλλει τον από κοινού έλεγχο. 

 
 

6.4 Συμβατικός διακανονισμός 
 
4. Σχετικά με το θέμα του συμβατικού διακανονισμού, τονίζεται ότι αποτελεί και το 

αντικείμενο διάκρισης των δικαιωμάτων που περιέχουν τον από κοινού έλεγχο, από τις 

επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες όπου η επιρροή του επενδυτή καθίσταται ουσιώδης. 

Πρέπει να τονιστεί ότι, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 31, δραστηριότητες που δεν 

χαρακτηρίζονται από συμβατικό διακανονισμό δεν αποτελούν κοινοπραξίες. 

5. Ο συμβατικός διακανονισμός καλύπτει, γραπτώς, τα εξής θέματα: 

• Τη δραστηριότητα, την υποχρέωση και τη διάρκεια της κοινοπραξίας ως προς 

τη σύνταξη εκθέσεων. 

• Τη συμμετοχή των κοινοπρακτούντων μερών στο κεφάλαιο. 

• Τη διαδικασία διανομής των προϊόντων, εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας 

ως προς τους κοινοπρακτούντες. 

• Το διορισμό του Δ.Σ. της κοινοπραξίας και τα δικαιώματα ψήφου των μελών 

του. Εναλλακτικά δύναται να υφίσταται άλλο, ισοδύναμο βέβαια του Δ.Σ., 

ανώτατο διοικητικό όργανο της κοινοπραξίας. 

6.  Εδώ αναφέρεται ότι η επιβολή του από κοινού ελέγχου της κοινοπραξίας, σύμφωνα 

με το συμβατικό διακανονισμό, αποκλείει τη δυνατότητα ελέγχου της από έναν από 

τους  κοινοπρακτούντες. Καθορίζονται, ακόμη, τόσο οι αποφάσεις για τις οποίες 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των κοινοπρακτούντων, όσο και εκείνες για τις 

οποίες απαιτείται η πλειοψηφία και μόνο. 

7. Σύμφωνα με το συμβατικό διακανονισμό, ένα μέλος της κοινοπραξίας ορίζεται ως 

διευθυντής ή αλλιώς διαχειριστής της κοινοπραξίας. Ενεργεί σύμφωνα με την 

επιχειρηματική πολιτική που έχει συμφωνηθεί από τους κοινοπρακτούντες και του έχει 

ανατεθεί. Σε περίπτωση που του δίνεται το δικαίωμα να κατευθύνει την επιχειρηματική 

πολιτική και κατ’ επέκταση να ελέγχει τη κοινοπρακτική δραστηριότητα, τότε δεν 

υφίσταται κοινοπραξία αλλά θυγατρική του διαχειριστή. 
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6.5 Αναλυτική Παρουσίαση των μορφών της Κοινοπραξίας   
 
 
6.5.1 Από κοινού ελεγχόμενες εργασίες 
 
8. Όσον αφορά τις εργασίες μερικών κοινοπραξιών, χαρακτηρίζονται όχι από την 

ίδρυση μίας εταιρείας ή μίας οικονομικής μονάδας ξεχωριστής από αυτές των 

κοινοπρακτούντων αλλά από τη χρησιμοποίηση περιουσιακών και άλλων πόρων που 

ανήκουν σε αυτούς. Ο κάθε κοινοπρακτών έχει τα δικά του έξοδα και υποχρεώσεις, 

κάνοντας συνάμα χρήση των δικών του ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

και διατήρηση των δικών του αποθεμάτων. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με 

βάση τη κοινοπρακτική συμφωνία ορίζεται ο τρόπος κατανομής των εσόδων και των 

εξόδων ως προς τους κοινοπρακτούντες. 

9. Εδώ παραθέτουμε μία συχνά εμφανιζόμενη περίπτωση κοινής ελεγχόμενης 

επιχείρησης κατά την οποία δύο ή περισσότεροι κοινοπρακτούντες συνδυάζουν τους 

πόρους και τις ενέργειές τους για τη κατασκευή , προβολή και διανομή ενός προϊόντος. 

Τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας αναλαμβάνονται από το κάθε μέλος της 

κοινοπραξίας, τα έσοδα (από τις πωλήσεις) και έξοδα (κόστη ως προς το προϊόν) του 

οποίου ορίζονται βάσει της κοινοπρακτικής συμφωνίας.  

10. Όσον αφορά τα δικαιώματα του κοινοπρακτούντος στις από κοινού ελεγχόμενες 

εργασίες, είναι απαραίτητη η καταχώρηση, στις οικονομικές του καταστάσεις και κατά 

συνέπεια στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις, των περιουσιακών στοιχείων 

που ελέγχει και των υποχρεώσεών του καθώς και των δαπανών του και των μεριδίων 

του από τα έσοδα πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών που προέρχονται από τη 

κοινοπραξία.  

11. Λόγω τώρα του ότι τα έσοδα , τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις καταχωρούνται, όπως προαναφέραμε, στις οικονομικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντως και κατά συνέπεια στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις, 

δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ενοποιήσεως ή προσαρμογής των 

στοιχείων αυτών κατά τη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

12. Εδώ προστίθεται το ότι μπορούν οι κοινοπρακτούντες να συντάσσουν 

απολογιστικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες δύναται να εκτιμηθεί η απόδοση 

της κοινοπραξίας. Κι αυτό παρότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία για τη 

κοινοπραξία. 
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6.5.2 Από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία 
 

13. Ένα πλήθος κοινοπραξιών χαρακτηρίζεται από το κοινό έλεγχο και συνήθως την 

από κοινού κυριότητα ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων, που διατίθενται 

προς πλήρωση των σκοπών της κοινοπραξίας, εκ μέρους των κοινοπρακτούντων. Ο 

κάθε κοινοπρακτών δύναται να λαμβάνει μέρος του προϊόντος των στοιχείων αυτών και 

να καταθέτει βέβαια μέρος των δαπανών, με βάση τη κοινοπρακτική συμφωνία. 

14. Βέβαια, αυτή η μορφή των κοινοπραξιών δεν απαιτεί την ίδρυση μίας εταιρείας, 

ξεχωριστής από εκείνες των μελών της. Ο κάθε κοινοπράκτων ελέγχει το, ανάλογο με 

το μερίδιό του ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, οικονομικό του όφελος.  

15. Ως παραδείγματα κοινοπραξιών που χαρακτηρίζονται από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναφερθούν δραστηριότητες που αφορούν τις 

εξορυκτικές βιομηχανίες πετρελαίου, αερίου και μεταλλευμάτων καθώς και περιπτώσεις 

κατά τις οποίες ένα ακίνητο καθίσταται αντικείμενο ελέγχου από δύο επιχειρήσεις, η 

κάθε μία εκ των οποίων εισπράττει μερίδιο ενοικίων και καταθέτει μερίδιο δαπανών.   

16. Όσον αφορά τα δικαιώματα του κοινοπρακτούντος σε από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία, είναι απαραίτητη η καταχώρηση, στις οικονομικές του 

καταστάσεις και κατά συνέπεια στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις: 

• του μεριδίου του στα από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία, 

κατατασσόμενα σύμφωνα με το είδος των στοιχείων και όχι ως μία συμμετοχική 

επένδυση.  

• των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, όσο και του μεριδίου του επί των 

υποχρεώσεων που ανέλαβαν από κοινού όλοι οι κοινοπρακτούντες. 

• του μεριδίου που του αντιστοιχεί από τα  έσοδα που αποκτήθηκαν από το 

προϊόν της κοινοπραξίας. 

• των εξόδων του σε σχέση με τα δικαιώματά του στη κοινοπρακτική σχέση.  

17. Εξαιτίας του ότι τα έσοδα , τα έξοδα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

καταχωρούνται, όπως προαναφέρθηκε, στις οικονομικές καταστάσεις του 

κοινοπρακτούντος και κατά συνέπεια στις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις, 

δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ως προς την ενοποίηση ή τη προσαρμογή 

των στοιχείων αυτών, κατά τη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

18. Σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα λογιστικά βιβλία της κοινοπραξίας, δύναται να 

περιορίζονται για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από κοινού τους 

κοινοπρακτούντες και ως αποτέλεσμα να βαρύνουν τους ιδίους, κατ’ αναλογία βέβαια 

με τα μερίδιά τους. Μπορεί να μη συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις περί της 
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κοινοπραξίας, παρότι εμφανίζονται συχνά απολογιστικές καταστάσεις περί της 

εκτίμησης της απόδοσής της. 

 

 

6.5.3 Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες 
 

19. Η από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα αποτελεί κοινοπραξία, κατά την 

οποία προϋποθέτεται η ίδρυση μίας ανώνυμης ή προσωπικής ή άλλης μορφής 

εταιρείας. Η επιχείρηση αυτή, στην οποία ο κάθε κοινοπράκτων κατέχει συμμετοχικά 

δικαιώματα, λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες επιχειρήσεις. Μοναδική διαφορά 

αποτελεί το ότι υφίσταται συμβατικός διακανονισμός μεταξύ των κοινοπρακτούντων, 

που προβλέπει κοινό έλεγχο ως προς την οικονομική της δραστηριότητα.   

20. Η από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία της 

κοινοπραξίας, πραγματοποιώντας τα έσοδα και αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και 

τις δαπάνες. Συνάπτει συμβάσεις στο όνομά της, ενώ κάθε κοινοπράκτων λαμβάνει 

μερίδιο εκ των αποτελεσμάτων της.  

21. Παράδειγμα τέτοιου είδους κοινοπρακτικής σχέσης αποτελεί η περίπτωση κατά την 

οποία δύο επιχειρήσεις προβαίνουν σε συνδυασμό των δραστηριοτήτων τους, σε 

συγκεκριμένο κλάδο, μεταβιβάζοντας τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις τους σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. Ένα ακόμη 

παράδειγμα αποτελεί και η περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση ξεκινά τη 

δραστηριοποίησή της σε άλλη χώρα συνεργαζόμενη με το ίδιο το κράτος ή κάποια 

υπηρεσία της χώρας εκείνης . Κατ’ αυτό τον τρόπο υφίσταται εγκαθίδρυση διακριτής 

οικονομικής μονάδας, ο έλεγχος της οποίας αναλαμβάνεται από κοινού από την 

επιχείρηση και το κράτος ή την υπηρεσία.  

22. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλές από τις κοινού ελεγχόμενες οικονομικές 

μονάδες ουσιαστικά χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της ομοιότητας σε σχέση με 

κοινοπραξίες που αναφέρονται ως «από κοινού ελεγχόμενες εργασίες» ή «από κοινού 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Παραδείγματος χάριν, μπορεί εκ μέρους των 

κοινοπρακτούντων να μεταβιβαστεί ένα από κοινού ελεγχόμενο περιουσιακό στοιχείο, 

όπως ένας αγωγός πετρελαίου, σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα για 

φορολογικούς ή άλλους λόγους. Ακόμη πρέπει να παρατεθεί ότι  ορισμένες από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές εργασίες προϋποθέτουν τη σύσταση μίας από κοινού 

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας προς διεκπεραίωση ειδικών δραστηριοτήτων, όπως 

ο σχεδιασμός, η διανομή, οι μετά της πώλησης του προϊόντος υπηρεσίες κ.α. 
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23. Η από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα τηρεί τα δικά της βιβλία και καταρτίζει 

τις οικονομικές της καταστάσεις, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις και τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

24. Όσον αφορά τις συνεισφορές του κάθε κοινοπρακτούντα στην από κοινού 

ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, αυτές περιέχονται στα λογιστικά βιβλία του 

κοινοπρακτούντος, παρουσιαζόμενα στις δικές του οικονομικές καταστάσεις με τη 

μορφή συμμετοχικής επένδυσης στην από κοινού ελεγχόμενη μονάδα.  

 

 

6.6. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κοινοπρακτούντος 
 
 
6.6.1 Αναλογική ενοποίηση - Βασική μέθοδος 
 

25. Σε ότι αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του, ο κοινοπράκτων 

παρουσιάζει το δικαίωμά του στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, βάσει 

ενός από τους δύο τύπους με τους οποίους παρουσιάζεται η αναλογική ενοποίηση. 

26. Σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, κάθε κοινοπράκτων ελέγχει το 

μερίδιό του σε ότι αφορά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Η συγκεκριμένη ουσία και 

οικονομική πραγματικότητα αντικατοπτρίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του κοινοπρακτούντος, κατά την εμφάνιση του δικαιώματός του στα 

περιουσιακά στοιχεία, στα έσοδα και έξοδα και στις υποχρεώσεις της ελεγχόμενης 

αυτής μονάδας, κάνοντας χρήση ενός από τους δύο τύπους, μέσω των οποίων 

παρουσιάζεται η αναλογική ενοποίηση. Αυτός ο αντικατοπτρισμός, μέσω των 

ενοποιημένων καταστάσεων, διακατέχεται από ουσία και όχι της συγκεκριμένης δομής 

ή τύπου της κοινοπραξίας. 

27. Για σαφέστερη επεξήγηση, πρέπει να λεχθεί ότι σύμφωνα με την εφαρμογή της 

αναλογικής ενοποίησης, στον ενοποιημένο ισολογισμό του κοινοπρακτούντος 

παρουσιάζεται το μερίδιο του συγκεκριμένου σε ότι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, τα 

οποία από κοινού ελέγχει, και τις από κοινού ευθύνης υποχρεώσεις. Στον ενοποιημένο, 

τώρα, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης του μέλους της κοινοπραξίας 

περιλαμβάνεται το μερίδιό του στα έσοδα και τα έξοδα της κοινής μονάδας. 

Επιπροσθέτως, μπορεί να καταστεί γνωστό ότι αρκετές από τις διαδικασίες ως προς 

την εφαρμογή της αναλογικής ενοποίησης είναι όμοιες με τις διαδικασίες ενοποίησης 

των επενδύσεων σε θυγατρικές, κάτι το οποίο αποτελεί αντικείμενο του Δ.Λ.Π. 27 

«ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

επιχειρήσεις».  
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28. Εδώ θα παρατεθούν οι δύο τύποι παρουσίασης της αναλογικής ενοποίησης, ως 

εξής. 

• Ο κοινοπράκτων δύναται να ενσωματώνει το μερίδιό του (στα περιουσιακά 

στοιχεία, τα έσοδα, τα έξοδα  και τις υποχρεώσεις της από κοινού ελεγχόμενης 

οικονομικής μονάδας), στα όμοια στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων σε βάση «γραμμή προς γραμμή». Ως παράδειγμα, αναφέρεται ότι 

μπορεί να ενσωματώσει το μερίδιό του ως προς τα αποθέματα της κοινής 

μονάδας με τα αποθέματα του ενοποιημένου ομίλου. 

• Εδώ, ο κοινοπράκτων μπορεί να συμπεριλάβει ιδιαίτερες σειρές κονδυλίων στις 

ενοποιημένες καταστάσεις του, σε ότι αφορά το μερίδιό του στα περιουσιακά 

στοιχεία, στα έσοδα, στα έξοδα και στις υποχρεώσεις της κοινής μονάδας. Ως 

παράδειγμα, αναφέρεται η δυνατότητα να φανεί το μερίδιο του 

κοινοπρακτούντος  στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της από κοινού 

ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας χωριστά, ως μέρος των κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων του ενοποιημένου ομίλου.  

Είναι σημαντικό, βέβαια, να τονιστεί ότι και οι δύο τύποι παρουσίασης είναι αποδεκτοί 

για το Δ.Λ.Π. 31 και οδηγούν στη παρουσίαση ίδιων ποσών ως προς τα καθαρά έσοδα 

και τη κάθε κύρια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, εσόδων, εξόδων και  

υποχρεώσεων. 

29. Βέβαια, οποιοσδήποτε τύπος παρουσίασης της αναλογικής ενοποίησης κι αν 

επιλεχθεί, δεν πρέπει να υφίσταται συμψηφισμός περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων με την αφαίρεση άλλων υποχρεώσεων ή περιουσιακών στοιχείων, 

όπως και εσόδων και εξόδων με την αφαίρεση άλλων εξόδων και εσόδων, με εξαίρεση 

βέβαια τη περίπτωση όπου υπάρχει νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού. 

30. Είναι απαραίτητο ο κοινοπράκτων να διακόπτει τη χρήση της αναλογικής 

ενοποίησης από την ημερομηνία στην οποία παύει να ασκεί κοινό έλεγχο στην από 

κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

31. Ως παράδειγμα διακοπής της αναλογικής ενοποίησης έχουμε τη περίπτωση όπου ο 

κοινοπρακτών διαθέτει το δικαίωμά του ή όταν υφίστανται τέτοιοι εξωτερικοί 

περιορισμοί ως προς την από κοινού ελεγχόμενη μονάδα, οι οποίοι εμποδίζουν την 

επίτευξη των σκοπών της. 

 
6.6.2 Μέθοδος Καθαρής Θέσης - Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος  
 
32. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να απεικονίζονται τα 

δικαιώματα του  κοινοπρακτούντος στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, 

κάνοντας χρήση της μεθόδου καθαρής θέσης. 
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33. Η μέθοδος της καθαρής θέσης υποστηρίζεται, ως προς τη χρήση της, από τα 

άτομα που θεωρούν ότι δεν αρμόζει η ενοποίηση των πλήρως ελεγχόμενων στοιχείων 

με τα από κοινού ελεγχόμενα στοιχεία και που πιστεύουν ότι οι κοινοπρακτούντες 

ασκούν περισσότερο επιρροή ουσίας από κοινό έλεγχο, σε μία από κοινού ελεγχόμενη 

μονάδα. 

Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το Δ.Λ.Π. 31 συνιστά τη χρήση της αναλογικής ενοποίησης, 

η οποία εκφράζει πληρέστερα την οικονομική πραγματικότητα του δικαιώματος του 

κοινοπρακτούντος σε από κοινού ελεγχόμενη μονάδα, που αποτελεί έλεγχο ως προς 

το μερίδιό του επί των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών. Επιτρέπει, όμως, τη χρήση 

της μεθόδου καθαρής θέσης εναλλακτικά, κατά την απεικόνιση των δικαιωμάτων σε 

από κοινού ελεγχόμενες μονάδες. 

34. Κρίνεται απαραίτητο ο κοινοπρακτών να προβαίνει στη διακοπή της συγκρκριμένης 

μεθόδου, κατά την ημερομηνία στην οποία δεν μπορεί να έχει κοινό έλεγχο ή 

ουσιαστική επιρροή στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

 

6.6.3 Εξαιρέσεις (ως προς τις δύο μεθόδους) 
 
35. Ο κοινοπρακτών οφείλει, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 25 «Λογιστική επενδύσεων», να 

λογιστικοποιεί σαν να ήταν επενδύσεις τα παρακάτω δικαιώματα. 

• Δικαίωμα σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, του οποίου η 

απόκτηση και κατοχή γίνεται αποκλειστικά εν όψει μελλοντικής του διάθεσης. 

• Δικαίωμα σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, η οποία λειτουργεί 

υπό μακροχρόνιους περιορισμούς σχετικά με τη δυνατότητα μεταβίβασης 

κεφαλαίων στον κοινοπρακτούντα. 

36. Υφίστανται δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συνίσταται η χρήση κάποιας από 

τις δύο προαναφερθείσες μεθόδους. Όταν το δικαίωμα σε μία κοινού ελέγχου μονάδα 

αποκτάται και κατέχεται μόνο για τη μελλοντική του διάθεση και στη περίπτωση που 

υπάρχουν περιορισμοί που καθιστούν δυσκολότερη τη δυνατότητα μεταβίβασης 

κεφαλαίων στο κοινοπρακτούντα. 

37. Η λογιστικοποίηση του δικαιώματος του κοινοπρακτούντα «λαμβάνει χώρα» από 

την ημερομηνία που μία από κοινού ελεγχόμενη μονάδα γίνεται θυγατρική του μέλους 

της κοινοπραξίας. Εδώ γίνεται χρήση του Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές».  
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6.7 Ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος 
 
38. Σε μία κοινοπραξία, ο επενδυτής που δεν ασκεί από κοινού έλεγχο, απεικονίζει τα 

δικαιώματά του με βάση το Δ.Λ.Π. 25 «Λογιστική Επενδύσεων»,. Εάν τώρα, έχει 

ουσιώδη επιρροή στη κοινοπραξία, η απεικόνιση γίνεται με το Δ.Λ.Π. 28 «Λογιστική 

Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις».  

39. Λόγω του ότι σε πλήθος χωρών, παρουσιάζονται από τον κοινοπρακτούντα 

ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ως προς τη κάλυψη ποικιλίας αναγκών, 

εμφανίζονται διάφορες πρακτικές απεικόνισης. Το παρατιθέμενο Δ.Λ.Π. δεν φανερώνει 

καμία προτίμηση ως προς αυτές.  

 

 

6.8 Συναλλαγές μεταξύ κοινοπραξίας και κοινοπρακτούντος 
 
40. Σε περίπτωση που ο κοινοπράκτων προβεί σε αγορά περιουσιακών στοιχείων από 

κοινοπραξία, δεν καταχωρεί το μερίδιό του στα κέρδη της κοινοπραξίας από τη 

συναλλαγή, ώσπου να μεταπωλήσει τα στοιχεία αυτά σε ένα χαρακτηρισμένο από 

ανεξαρτησία μέρος. Κατά τον ίδιο τρόπο που καταχωρεί το μερίδιό του στα κέρδη, το 

καταχωρεί και στις ζημίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου οι ζημίες 

αντιπροσωπεύουν μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των κυκλοφορούντων 

ή ζημία απομείωσης οπότε και πρέπει να καταχωρείται αμέσως.  

41. Εδώ τονίζεται ότι ως προς την εκτίμηση για το αν η συναλλαγή μεταξύ 

κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας αποτελεί απόδειξη της απομείωσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου, ο κοινοπράκτων ορίζει το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού 

στοιχείου με το Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». 

 

 

6.9 Παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες στις οικονομικές 
καταστάσεις του επενδυτή 
 
42. Εδώ αναφέρεται ακριβώς ότι και στη παράγραφο 38, περί καταχώρησης του 

δικαιώματος στη κοινοπραξία. 
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6.10 Περί Διαχειριστή κοινοπραξίας 
 
43. Εδώ αναφέρεται ότι οι υπεύθυνοι διαχειριστές ή διευθυντές της κοινοπραξίας 

οφείλουν να προβαίνουν σε λογιστικοποίηση της κάθε αμοιβής με βάση το Δ.Λ.Π. 18 

«Έσοδα».  

44. Ένας ή και περισσότεροι κοινοπρακτούντες δύνανται να λειτουργούν ως 

διαχειριστές ή διευθυντές της κοινοπραξίας, με διευθυντικές βέβαια αμοιβές που 

λογιστικοποιούνται ως δαπάνες. 

 

 

6.11 Γνωστοποιήσεις 
 

45. Με βάση το Δ.Λ.Π.10 «Ενδεχόμενα και γεγονότα που συμβαίνουν μετά την 

ημερομηνία του ισολογισμού», ο κοινοπράκτων πρέπει να καθιστά γνωστό το ποσό 

των ακόλουθων ενδεχόμενων υποχρεώσεων. 

• Ενδεχόμενη υποχρέωση του κοινοπρακτούντος σε σχέση με τα δικαιώματα σε 

κοινοπραξίες, καθώς και το μερίδιό του σε ενδεχόμενη υποχρέωση που 

υφίσταται από κοινού με άλλους κοινοπρακτούντες. 

• Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το γεγονός ότι ο κοινοπρακτών 

«βαρύνεται» για τις υποχρεώσεις άλλων μελών της κοινοπραξίας. 

• Το μερίδιο του κοινοπρακτούντος από ενδεχόμενες υποχρεώσεις των ίδιων των 

κοινοπραξιών. 

46. Σύμφωνα τώρα με το Δ.Λ.Π. 5 «Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με 

τις οικονομικές καταστάσεις», ο κοινοπράκτων πρέπει να καθιστά γνωστό το ποσό των 

παρακάτω δεσμεύσεων, σχετικά με τα δικαιώματά του σε κοινοπραξία, διακριτά από 

άλλες δεσμεύσεις.  

• Κεφαλαιακή δέσμευση του κοινοπρακτούντος σχετικά με τα δικαιώματά του σε 

κοινοπραξία και το μερίδιό του στις κεφαλαιακές, από κοινού με άλλους 

κοινοπρακτούντες, δεσμεύσεις. 

• Το μερίδιό του σε κεφαλαιακές δεσμεύσεις των ίδιων των κοινοπραξιών.  

47. Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι ο κοινοπράκτων οφείλει στη γνωστοποίηση της 

κατάστασης και περιγραφής των δικαιωμάτων σε σημαντικές κοινοπραξίες. Ακόμη 

πρέπει να γίνει γνωστή η αναλογία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που κατέχει στις 

από κοινού ελεγχόμενες μονάδες. Κατ’ επέκταση, πρέπει να γνωστοποιηθούν τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, που σχετίζονται με τα δικαιώματα του 
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κοινοπρακτούντος σε κοινοπραξίες, οποιαδήποτε και να είναι η μέθοδος παρουσίασης 

των δικαιωμάτων. 

48. Όσον αφορά το κοινοπρακτούντα που δεν έχει θυγατρικές και κατά συνέπεια δεν 

καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οφείλει να κάνει γνωστές τις 

πληροφορίες που θέτονται από τις παραγράφους 45, 46 και 47.  

49. Ενδείκνυται, λοιπόν, ο κοινοπράκτων να παρέχει τις ίδιες, σχετικά με τα 

δικαιώματα, πληροφορίες που παρέχουν και όσοι εκδίδουν τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις.   
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6.12 Διερμηνεία ΜΕΔ – 13 

« Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες – μη νομισματικές 
συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». 
 
Για τη σημαντικότητα των διερμηνειών παραθέτετε ότι σύμφωνα με τη παράγραφο 11 

του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν πρέπει να ακολουθούν τα Δ.Λ.Π. εκτός αν συμμορφώνονται με όλες 

τις διατάξεις κάθε Προτύπου και κάθε εφαρμοστέας διερμηνείας που εκδίδεται από τη 

ΜΕΔ. Οι διερμηνείες, πρέπει να τονιστεί ότι δεν προορίζονται για εφαρμογή σε 

επουσιώδη θέματα. 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διερμηνεία, θα παρουσιαστεί κατά παραγράφους, κατά 

τον ίδιο τρόπο που ακολουθήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

 

 

6.12.1 Θέμα 
 
1. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π.31 και συγκεκριμένα τη παράγραφο 48 γίνεται αναφορά στις 

εισφορές και πωλήσεις μεταξύ μέλους της κοινοπραξίας και της κοινοπραξίας κατά το 

ακόλουθο: «Όταν ένα μέλος της κοινοπραξίας συνεισφέρει ή πουλάει περιουσιακά 

στοιχεία κατά μία κοινοπρακτική πράξη, η αναγνώριση οποιασδήποτε αναλογίας 

κέρδους ή ζημίας από τη συναλλαγή θα αντικατοπτρίζει την ουσία της συναλλαγής». 

Ακόμη, αναφέρεται από τη παράγραφο 24 ότι «από κοινού ελεγχόμενη οντότητα είναι 

μία κοινοπραξία, η οποία προϋποθέτει την ίδρυση μίας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή 

άλλης οντότητας στην οποία κάθε μέλος έχει συμμετοχή». Ως προς την αναγνώριση 

κερδών ή ζημιών που προέρχονται από εισφορές μη χρηματικών περιουσιακών 

στοιχείων σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες, δεν υφίσταται 

συγκεκριμένη οδηγία. 

2. Ως συνεισφορές, σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, νοούνται οι 

μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων εκ μέρους των κοινοπρακτούντων ως 

αντάλλαγμα στα ίδια κεφάλαια της από κοινού ελεγχόμενης μονάδας. Οι συνεισφορές 

έχουν διάφορες μορφές και μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα εκ μέρους 

των κοινοπρακτούντων κατά τη σύσταση της ελεγχόμενης αυτής μονάδας ή 

μεταγενέστερα. Όσον αφορά τώρα την αντιπαροχή που δίνεται στους 

κοινοπρακτούντες, για τη συνεισφορά τους, δύναται να έχει τη μορφή μετρητών ή 

άλλης αντιπαροχής που δεν χαρακτηρίζεται από σχέση εξάρτησης με τις μελλοντικές 
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ταμειακές ροές της από την ελεγχόμενη από κοινού μονάδα (περίπτωση πρόσθετης 

αντιπαροχής). 

3. Tα εξεταζόμενα, εδώ, θέματα είναι τα εξής:  

• Πότε πρέπει ο κοινοπράκτων να καταχωρεί, στη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων, τη σχετική αναλογία κερδών ή ζημιών από μία συνεισφορά μη 

νομισματικού περιουσιακού στοιχείου σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική 

μονάδα, ως αντάλλαγμα του δικαιώματος στα ίδια κεφάλαια της μονάδας αυτής. 

• Με ποιο τρόπο πρέπει να πραγματοποιείται η λογιστικοποίηση της πρόσθετης 

αντιπαροχής εκ μέρους του κοινοπρακτούντος. 

• Με ποιο τρόπο το μη πραγματοποιηθέν κέρδος ή ζημία πρέπει να εμφανίζεται 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

4. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η παρατιθέμενη διερμηνεία αναφέρεται στο λογιστικό 

χειρισμό του κοινοπρακτούντος, ως προς τις μη νομισματικές συνεισφορές σε από 

κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, με αντάλλαγμα το δικαίωμα στα ίδια κεφάλαια 

της μονάδας αυτής, που λογιστικοποιείται βάση της αναλογικής ενοποίησης ή της 

μεθόδου καθαρής θέσης. 

 

 

6.12.2 Ομόφωνη αποδοχή 
 
5. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 39 του Δ.Λ.Π. 31, περί μη νομισματικών 

συνεισφορών σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα με αντάλλαγμα το 

δικαίωμα στα ίδια κεφάλαιά της, πρέπει να καταχωρείται στη κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων για τη περίοδο, εκ μέρους του μέλους της κοινοπραξίας, η αναλογία 

του κέρδους ή της ζημίας των δικαιωμάτων των ιδίων κεφαλαίων των άλλων μελών με 

εξαίρεση: 

• Όταν οι ουσιαστικές ωφέλειες και κίνδυνοι της ιδιοκτησίας των 

συνεισφερόμενων μη νομισματικών περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν 

μεταβιβαστεί στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

• Όταν δεν δύναται η αξιόπιστη αποτίμηση του εκ μη νομισματικής συνεισφοράς 

κέρδους ή ζημίας. 

• Τη περίπτωση όπου τα μη νομισματικά στοιχεία είναι όμοια με εκείνα άλλων 

κοινοπρακτούντων. Ως προς το χαρακτηρισμό της ομοιότητας, απαιτείται 

ύπαρξη όμοιας φύσης, όμοιας εύλογης αξίας και όμοιας χρήσης σε ίδιο κλάδο 

δραστηριότητας. Ευκόλως εννοούμενο είναι το γεγονός ότι μία συνεισφορά 

εμφανίζει πληρότητα ως προς τον έλεγχο ομοιότητας μόνο όταν τα σημαντικά, 
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τουλάχιστον, περιουσιακά στοιχεία της ομοιάζουν με εκείνα των οποίων η 

συνεισφορά πραγματοποιήθηκε από άλλους κοινοπρακτούντες. 

Εδώ, πρέπει να τονιστεί ότι κατά την εφαρμογή έστω μίας εκ των εξαιρέσεων, το 

ενδεχόμενο κέρδος ή ζημία δεν θα νοείται ως πραγματοποιηθέν και κατ’ επέκταση δεν 

θα καταχωρείται στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός κι αν εφαρμόζεται 

η παράγραφος 6. 

6. Στη περίπτωση, τώρα, που επιπρόσθετα με τη λήψη ενός δικαιώματος στα ίδια 

κεφάλαια  της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, ένα μέλος της 

κοινοπραξίας λάβει νομισματικά ή μη περιουσιακά στοιχεία ανόμοια προς εκείνα που 

συνείσφερε, είναι απαραίτητη η καταχώρηση εκ μέρους του της κατάλληλης αναλογίας 

κέρδους ή ζημίας της συναλλαγής στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

7. Ως προς τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες από μη νομισματικά περιουσιακά 

στοιχεία που εισφέρθηκαν στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, είναι 

απαραίτητη η απαλειφή τους έναντι των σχετικών στοιχείων με βάση τη μέθοδο 

αναλογικής ενοποίησης ή έναντι της επένδυσης με βάση τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης. Επισημαίνεται ότι αυτά τα κέρδη ή οι ζημίες δεν εμφανίζονται ως αναβαλλόμενα 

στον ενοποιημένο ισολογισμό του κοινοπρακτούντος. 

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι ως μήνας ομόφωνης αποδοχής υφίσταται ο Ιούνιος του 

1998, ενώ η ισχύ της διερμηνείας αφορά ετήσιες οικονομικές περιόδους που ξεκινούν 

κατά ή μετά τον Ιανουάριο του 1999. Η εφαρμογή νωρίτερα ενθαρρύνεται ενώ οι 

μεταβολές των λογιστικών αρχών θα λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη παράγραφο 

46 του Δ.Λ.Π. 8. 

8. Μπορεί ακόμη να προστεθεί ότι οι σχετικές με τη λογιστική αντιμετώπιση των 

συναλλαγών με μη χρηματικές εισφορές, που ορίζονται στη παράγραφο 5, 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται μελλοντικά κατά τις μελλοντικές συναλλαγές. 

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι θα εφαρμόζονται και οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 

«Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» στη Διερμηνεία αυτή, για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν κατά ή μετά τον Ιανουάριο του 2005.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται πρακτικά, μέσω πραγματικών οικονομικών 

καταστάσεων, ο λογιστικός χειρισμός των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και η 

παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και δαπανών της 

κοινοπραξίας. Σύμφωνα με αυτό, διαφαίνονται τα αποτελέσματα που επιφέρει η 

εφαρμογή του  Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 31.  

Πιο συγκεκριμένα, έχει επιλεχθεί ο κλάδος των κατασκευών στον οποίο υφίστανται 

πολλά και σημαντικά κοινοπρακτικά έργα. Παρατίθενται, λοιπόν, οι οικονομικές 

καταστάσεις δύο κατασκευαστικών εταιρειών, της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία 

Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών 

Επιχειρήσεων) και της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. Α.Ε., οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από τη σύναψη πλήθους κοινοπραξιών. Αναλυτικότερα, 

παρουσιάζονται, μετά σχολιασμού, τόσο οι οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιρειών, 

όσο και οι οικονομικές καταστάσεις των κοινοπραξιών στις οποίες έχουν προβεί. Είναι 

γνωστό βέβαια ότι  τα στοιχεία των καταστάσεων των κοινοπραξιών έχουν ενοποιηθεί 

στις οικονομικές καταστάσεις των δύο εταιρειών. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

καταστάσεις αφορούν το έτος 2005, κατά το οποίο ξεκινά και η εφαρμογή του 

αναθεωρημένου Δ.Λ.Π 31, καθώς και τα έτη 2006 και 2007 (μέρος του έτους για το 

συγκεκριμένο). 

 

 

7.1 Περίπτωση Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 
 
7.1.1 Εταιρικά Χαρακτηριστικά 
 

Η Α.Ε.Γ.Ε.Κ. (Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, 

Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων), τηρεί μία πορεία πενήντα και πλέον ετών στο 

κλάδο των κατασκευών, αποτελώντας μία από τις ισχυρότερες παρουσίες, 

χαρακτηριζόμενη από πληθώρα δραστηριοτήτων. Σε ότι αφορά τη παρούσα 

κατάσταση στην εταιρεία, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και με έδρα το 

Μαρούσι Αττικής Α.Ε.Γ.Ε.Κ. συγχώνευσε, μετά απορροφήσεως, τις κατασκευαστικές 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ. Το νέο σχήμα του ομίλου περιλαμβάνει τη μητρική εταιρεία, η 

οποία είναι και κάτοχος του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, καθώς και ένα 
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πλήθος εξειδικευμένων εταιρειών, όπως οι ακόλουθες: ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε., 

ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε., ΔΙΡΚΗ Α.Ε., ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε., ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Ε., AEGEK ROM SRL, AEGEF GRUP SRL, POLISRARK Α.Ε.    

Κύριο αντικείμενο εργασίας του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. αποτελεί ο τομέας των δημοσίων 

έργων (αυτοκινητόδρομοι, κτιριακά, έργα μετρό, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, έργα 

διαχείρισης υδάτινων πόρων, αρδευτικά έργα κ.α.). Ενδεικτικά, αξίζει να αναφέρουμε 

ότι με βάση στοιχεία του έτους 2006 , ο Όμιλος έχει εκτελέσει 809 χλμ οδοποιίας, 196 

γέφυρες, 123 σήραγγες, 14 φράγματα καθώς και πλήθος έργων εκ των 

προαναφερόμενων αντικειμένων. 

Αυτή τη χρονική περίοδο, ο Όμιλος εκτελεί ένα ευρύ πλήθος έργων σε όλη τη χώρα, 

όπως: 

• Η μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης από την 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., μέσω κοινοπραξίας της οποίας έχει τεθεί επικεφαλής η 

Α.Ε.Γ.Ε.Κ.. Το έργο αυτό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο που έχει δημοπρατηθεί 

στην Ελλάδα, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, με 

προϋπολογισμό €930.710.000. 

•  Οι τρεις σταθμοί του Μετρό της Αθήνας και συγκεκριμένα της γραμμής 3 στο 

Χολαργό, στο Νομισματοκοπείο και στην Αγ. Παρασκευή, με προϋπολογισμό 

€75.000.000. 

• Η κατασκευή της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα το κομμάτι της σήραγγας 

Δρίσκου, με προϋπολογισμό €192.000.000. 

• Η κατασκευή του στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424 Γ.Σ.Ν.Θ.), 

κοινοπρακτικά με άλλες εταιρείες, με προϋπολογισμό €163.000.000. 

• Η κατασκευή του υδροηλεκτρικού έργου στο φράγμα Ιλαρίωνα Κοζάνης, με 

προϋπολογιστικό μέγεθος €102.000.000. 

• Η παράκαμψη των Καμένων Βούρλων, με προϋπολογισμό €90.000.000. 

• Η μελέτη και κατασκευή του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στη Πλατεία 

Καρύλου της Νέας Σμύρνης, με προϋπολογισμό €11.000.000 

• Η κατασκευή της σήραγγας Παχτουρίου, με προϋπολογισμό €21.000.000. 

• Το φράγμα Γαδουρά στη Ρόδο μετά έργων αγωγών μεταφοράς και 

διυλιστηρίων, προϋπολογισμού €54.000.000 

• Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του λιμένα Αστακού, η οποία αφορά τη 

κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού λιμανιού στην Ελλάδα και της πρώτης 

ιδιωτικής βιομηχανικής ζώνης στην Αιτωλοακαρνανία. 

• Η κατασκευή της γέφυρας Αράχθου – Εγνατίας Οδού, με προϋπολογισμό 

€66.000.000.  
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Ακόμη, κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει ο Όμιλος Α.Ε.Γ.Ε.Κ. ανέλαβε το 

αυτοχρηματοδοτούμενο έργο «Μαλιακός – Κλειδί» που περιλαμβάνει τις διαδικασίες  

μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του οδικού άξονα από Ράχες ως 

Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ, με συμμετοχή 10%. Στα νέα τμήματα, τα οποία 

έχουν συνολικό μήκος 25 χλμ, θα κατασκευαστούν οι διπλές σήραγγες Τεμπών και 

Πλαταμώνος με μήκος 11χλμ, τρεις μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες, 

βέβαια, παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο τμήμα σχεδιάζεται ανακατασκευή και βελτίωση 

του οδικού άξονα. Κατά το μήκος, τώρα, του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 

τέσσερις ανισόπεδοι κόμβοι καθώς και η κατασκευή και εκμετάλλευση πέντε νέων 

θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Η συνολική επένδυση αγγίζει το 

€1.240.000.000. 

Σε ότι αφορά το σύνολο των υπογεγραμμένων συμβάσεων που αναλογεί στον όμιλο 

για τα εξελισσόμενα έργα, αφαιρούμενων των αυτοχρηματοδοτούμενων, ανέρχεται στο 

ποσό των €3.000.000.000 με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ξεπερνά τα €700.000.000. 

Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι από τα χαρακτηριστικά του Ομίλου πηγάζει η 

δυνατότητα ανάληψης σημαντικών έργων για λογαριασμό πελατών όπως η ΔΕΗ, το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΔΕΠΑ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η Ο.Α. Α.Ε., το Γ.Ε.Σ. και το Υ.Ε.Ν., 

καθώς και ξένων φορέων όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το 

Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος της Κύπρου.  

Τέλος, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. αποτελείται από 1900 

σχεδόν άτομα, τα οποία σε σημαντικό ποσοστό είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, διπλωματούχοι 

του Ε.Μ.Π. και γενικότερα απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πάρα πολύ μικρό 

ποσοστό προσωρινών υπαλλήλων. 

 

 

7.1.2 Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και καταστάσεις κοινοπραξιών για το 
έτος 2005 – Παρατηρήσεις  
 
Αρχικά παρουσιάζονται, συνοπτικά και μέσω της χρήσης των Δ.Λ.Π., οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. για το έτος 2005.  

Εμφανίζεται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση 

μεταβολών της καθαρής θέσης χρήσης καθώς και η κατάσταση ταμειακών ροών. 

Ακολουθούν απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία περί της ετήσιας κατάστασης του 

Ομίλου. 

Επιπροσθέτως, διαφαίνονται οι επωνυμίες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και βεβαίως οι επωνυμίες των 
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κοινοπραξιών, στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος. Σε ότι αφορά τις κοινοπραξίες, οι 

οποίες αποτελούν και το αντικείμενο της εργασίας, δηλώνονται οι μέθοδοι ενοποίησης 

της συμμετοχής της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. σε αυτές, ως προς τις οικονομικές της καταστάσεις. Για 

το συγκεκριμένο, πρέπει να τονιστεί ότι εδώ πραγματοποιήθηκε μεταβολή της μεθόδου 

ενοποίησης από τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε αυτή της ολικής ενοποίησης. 

Προς κατανόηση της μεθόδου ολικής ενοποίησης, πρέπει να αναφερθεί ότι στον 

ενοποιημένο ισολογισμό του Ομίλου δεν μεταφέρεται μόνο το ποσοστό επί της 

κοινοπραξίας όπως συμβαίνει στην αναλογική ενοποίηση, αλλά το 100% (ολικό 

ποσοστό) της κοινοπραξίας, με τα ποσοστά των άλλων μελών της κοινοπραξίας να  

εμφανίζονται και στο λογαριασμό «δικαιώματα μειοψηφίας», εκτός του ότι 

συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν 100%. 

Στο τέλος της παραγράφου παρατίθενται παρατηρήσεις επί των στοιχείων όλων αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων και τον τρόπο ενοποίησης των κοινοπρακτικών 

δικαιωμάτων του Ομίλου στις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις. 
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Όπως γίνεται κατανοητό από τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος 

Α.Ε.Γ.Ε.Κ. έχει συμμετοχή σε επτά κοινοπραξίες. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζονται 

παρακάτω και ξεχωριστά, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της κάθε κοινοπραξίας, 

στοιχεία των οποίων έχουν ενοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και 

συγκεκριμένα τόσο στον ισολογισμό όσο και στα αποτελέσματα χρήσης με τρόπο 

βέβαια, σύμφωνο με την επιλεγμένη μέθοδο ενοποίησης.  
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Αρχικά παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 

και ΜΕΤΩΝ προς υλοποίηση έργου στον Ιλαρίωνα. Συγκεκριμένα εμφανίζεται ο 

ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης 

αποτελεσμάτων ως ακολούθως:  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καταστάσεις της κοινοπραξίας μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και 

ΜΕΤΩΝ περί του έργου λιμένα Αστακού, ως εξής: 

 

 

 
 



 70

Έπειτα, παρατίθεται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο 

πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και ΕΥΚΛΕΙΔΗ 

για τη παράκαμψη της περιοχής των Καμένων Βούρλων. 
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Στη συνέχεια των παρατιθέμενων οικονομικών καταστάσεων των κοινοπραξιών του 

Ομίλου, παρατίθενται εκείνες της κοινοπραξίας με την Ευκλείδης για την υλοποίηση 

έργου της σήραγγας Παχτουρίου. 
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Ακολουθούν οι οικονομικές καταστάσεις της κοινοπρακτικής δραστηριότητας μεταξύ 

Α.Ε.Γ.Ε.Κ., ΕΚΤΕΡ και ΜΕΤΩΝ για την υλοποίηση έργου του σταθμού Μετρό στο Φιξ 

(Αθήνα – Λεωφόρος Συγγρού). 
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Ακόμη, ακολουθεί ο ισολογισμός της κοινοπραξίας του Ομίλου με την εταιρεία  ΜΕΤΩΝ 

για το φράγμα Γαδουρά στη Ρόδο. 
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Ως τελευταία, τώρα, κοινοπραξία του έτους για τον Όμιλο Α.Ε.Γ.Ε.Κ. φέρεται εκείνη με 

τις ανώνυμες εταιρείες ΜΕΤΩΝ, ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ και ΤΕΚΑ, της οποίας ο ισολογισμός 

εμφανίζεται ως ακολούθως: 
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Παρατηρήσεις 

 
Μέσω των παραπάνω παρατιθέμενων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. αλλά και των οικονομικών καταστάσεων των επτά 

(7) κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε μπορούμε να διακρίνουμε κάποια σημαντικά 

στοιχεία που σχετίζονται με την ενοποίηση των κοινοπρακτικών συμμετοχών  στις 

ενοποιημένες καταστάσεις. Για το λόγο αυτό θα παραθέσουμε κάποια στοιχεία 

ξεχωριστά για τη κάθε κοινοπραξία ως εξής: 

• Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΕΤΩΝ (1): έχει ως σκοπό την υλοποίηση έργου ΥΕΗ στον 

Ιλαρίωνα. Η συμμετοχή της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. στη συγκεκριμένη κοινοπραξία ανέρχεται 

στο ποσοστό του 70%. Το ποσό των αγορών που αφορούν την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και 

συνδέονται με αυτή τη κοινοπραξία αφορά €1870, ενώ των πωλήσεων 

€542930. Οι υποχρεώσεις φτάνουν τα €2230, ενώ οι απαιτήσεις τα €5841300. 

Εδώ παρατηρείται μεταβολή της μεθόδου ενοποίησης ως προς τις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου από τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης σε αυτή της Ολικής 

ενοποίησης, η οποία και χρησιμοποιείται. 

• Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΕΤΩΝ (2): τη συγκεκριμένη την έχουν συνάψει για έργο στο 

λιμένα του Αστακού. Η συμμετοχή της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. αφορά το 55% της 

κοινοπρακτικής αυτής δραστηριότητας. Οι αγορές για την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. αφορούν 

€600, ενώ οι πωλήσεις €858350. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 

€24030, ενώ οι απαιτήσεις σε €7875940. Και εδώ υφίσταται μεταβολή της 

μεθόδου ενοποίησης από αυτή της Καθαρής Θέσης σε αυτή της Ολικής 

μεθόδου ενοποίησης, που άλλωστε χρησιμοποιείται. 

• Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (1): έχει συναφθεί για την υλοποίηση της 

παράκαμψης της περιοχής των Καμένων Βούρλων. Η Α.Ε.Γ.Ε.Κ συμμετέχει 

κατά το 50%. Οι αγορές που την αφορούν είναι μηδενικές, ενώ οι πωλήσεις 

φτάνουν στα €23730. Οι υποχρεώσεις για τον Όμιλο ανέχονται στα €576430, 

ενώ οι απαιτήσεις στα €100340. Όπως και στα παραπάνω κοινοπρακτικά έργα, 

έτσι και εδώ εφαρμόζεται η μέθοδος της Ολικής ενοποίησης η οποία έχει 

αντικαταστήσει εκείνη της Καθαρής Θέσης. 

•  Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ (2): σκοπός της είναι η υλοποίηση του έργου επί 

της σήραγγας Παχτουρίου, με τη συμμετοχή της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. σε αυτή να 

βρίσκεται στο ποσοστό του 50%. Οι αγορές για τον Όμιλο είναι μηδενικές, ενώ 

οι πωλήσεις φτάνουν τα €53500 με τις υποχρεώσεις του να είναι μηδενικές και 

τις απαιτήσεις να ανέρχονται στα €4861730. Και εδώ εφαρμόζεται η 

αντικαθιστούσα τη μέθοδο Καθαρής Θέσης, μέθοδος Ολικής ενοποίησης. 
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• Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ – ΜΕΤΩΝ: συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση έργου 

του σταθμού Μετρό στη περιοχή Φίξ, με την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. να συμμετάσχει σε αυτή 

με ποσοστό 33.4%. Οι αγορές που αφορούν τον Όμιλο ανέρχονται στα €2080 

ενώ οι πωλήσεις στα €9990, με τις υποχρεώσεις του να βρίσκονται στα €23120 

και τις απαιτήσεις στα €6364070. Και σε αυτή τη περίπτωση ισχύει ότι και στις 

παραπάνω, περί αντικατάστασης, με τελική μέθοδο εφαρμογής εκείνη της 

Ολικής ενοποίησης. 

• Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ.: σκοπός της η υλοποίηση έργου που αφορά το 

φράγμα Γαδουρά στη Ρόδο, με τον Όμιλο Α.Ε.Γ.Ε.Κ. να συμμετέχει με ποσοστό 

50% σε αυτή. Οι αγορές για την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. βρίσκονται στα €110, ενώ οι 

πωλήσεις στα €16730, με τις υποχρεώσεις να φτάνουν στα €2373820 και τις 

απαιτήσεις στα €900470. Είναι μία ακόμη κοινοπραξία στην οποία 

χρησιμοποιείται η μέθοδο της Ολικής ενοποίησης, μετά την αντικατάσταση 

εκείνης της Καθαρής Θέσης. 

• Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ – ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΕΚΑ: η συγκεκριμένη συστάθηκε με σκοπό 

υλοποίηση έργου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στο αεροδρόμιο 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Εδώ υφίσταται η μοναδική περίπτωση κοινοπραξίας στην 

οποία εφαρμόζεται η μέθοδος της Αναλογικής ενοποίησης. 

 

 

7.1.3 Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και καταστάσεις κοινοπραξιών για το 
έτος 2006 – Παρατηρήσεις 
 
Εδώ, υφίσταται παράθεση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για το έτος 2006.  

Παρουσιάζεται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση 

μεταβολών καθαρής θέσης και η κατάσταση ταμειακών ροών, ενώ ακολουθούν τα 

απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες περί της χρήσης. 

Σε ότι αφορά τη παρουσίαση των κοινοπραξιών στις παρακάτω συνοπτικές 

ενοποιημένες καταστάσεις, γίνεται αναφορά μόνο σε εκείνες που ενοποιούνται βάση 

της μεθόδου αναλογικής ενοποίησης. Οι λοιπές κοινοπραξίες, οι οποίες και 

ενοποιούνται με εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, δεν εμφανίζονται σε αυτές 

λόγω του μεγάλου πλήθους τους.  

Πρέπει να προστεθεί ότι σημαντικό γεγονός για το συγκεκριμένο έτος, το οποίο και 

μειώνει τον αριθμό των κοινοπραξιών για τον Όμιλο, αποτελεί η συγχώνευση μετά 

απορροφήσεως των ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από την Α.Ε.Γ.Ε.Κ..  
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επωνυμίες όλων των κοινοπραξιών στις οποίες 

συμμετέχει ο Όμιλος για το 2006, μετά του ποσοστού του Ομίλου σε αυτές και  της 

μεθόδου ενοποίησης. 

Έπειτα, παρατίθενται, χάριν συντομίας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τριών (3) εκ 

των κοινοπραξιών, οι οποίες ενοποιούνται με την αναλογική μέθοδο και εμφανίζονται 

στις συνοπτικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και τριών (3) εκ των 

κοινοπραξιών στις οποίες εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Στο τέλος 

γίνονται παρατηρήσεις και σχολιασμοί σχετικά με την ενοποίηση των κοινοπραξιών για 

το έτος καθώς και τη σύγκριση των δύο ετών σε θέματα που αφορούν τις κοινοπραξίες 

και τη συμμετοχή τους στις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
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Οι κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει ο Όμιλος Α.Ε.Γ.Ε.Κ. είναι οι ακόλουθες εξήντα 
τέσσερις (64): 
  
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Κ/Ξ Θεμελιοδομή – Α.Ε.Γ.Ε.Κ (Παραδείσια-Τσακώνα) Καθαρής Θέσης  
Κ/Ξ Θεμελιοδομή – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. (Πάτρα– Αθήνα–
Θεσ/νίκη–Εύζωνοι) 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – SELI (Μετρό Θεσσαλονίκης) Αναλογική 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ – SELI (Δυτ. Τμήμα Μετρό 
Θεσσαλονίκης) 

Αναλογική 

Κ/Ξ Πολ. Έργων Πολ. Μηχ/κών Μετρό Θεσσαλονίκης Αναλογική 
Κ/Ξ Κατασκευής έργου Βέροιας Λευκόπετρας Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Πολύμυλου Α1 Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Polis Park Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Πλατανόβρυσης Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Παράκαμψη Λάρισας Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Παντεχνική – Ευκλείδης – ΑΛΤΕ – Θεσσαλική Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Μετρό Φίξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. - ΕΚΤΕΡ Αναλογική 
Κ/Ξ Μετρό Ελληνικό Αναλογική 
Κ/Ξ Μετρό Δάφνη - Ηλιούπολη Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Μετρό Αθήνας Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ – Κυρομίτη Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Θεμελιοδομή – Ευκλείδης – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. ¨Θεσσαλική 
ΑΤΕ¨ 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ ΚΕ 880 Ευήνου Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ J&P AVAX – ΤΕΡΝΑ – Ευκλείδης Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ GRITAV – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΕΤΕΠ – ΜΕΤΩΝ – ΒΕΝΤ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Έμπεδος – Ευκλείδης Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΕΚΤΕΡ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Ευκλείδης – ΜΕΤΩΝ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Ευκλείδης – ΚΑΣΤΩΡ – Γεωργιόπουλος – Τασίνης 
– Καφετζής 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Ευκλείδης – ΚΑΣΤΩΡ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Ευκλείδης – Γεωργιόπουλος – Τασίνης – Καφετζής Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Ευκλείδης – Α.ΕΓ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – Θεμελιοδομή – Παντεχνική – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. (Ν. Φάληρο) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Ασφαλτικά Έργα Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ALRINE – ATTIKAT ATE – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΤΕΡΝΑ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΑΛΤΕ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Κατασκευής Πετρελαιαγωγού Θεσ/νίκης Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Θέμελη Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΤΕΡΝΑ – Μηχανική Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΤΕΡΝΑ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Τεχν. Έργα Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – SELI Αναλογική 
Κ/Ξ AEGEK ROM SRL Καθαρής Θέσης 
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Κ/Ξ ΜΕΤΩΝ – Νεοτεχνική – ΤΕΚΑ  Αναλογική 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΟΧΛΟΣ – Ευρωπαϊκή Τεχνική – 
ΕΚΤΕΡ 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΕΤΩΝ – JAEGER – SELI Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ – ΜΕΤΩΝ (Α) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΕΤΩΝ (Β) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Impregilo – SELI Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Impregilo – Ansaldo TSF – SELI – 
Ansaldobreda 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Hidrogkadnja Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευρωπαϊκή Τεχνική (ΥΕΝ) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ – ΕΛΙΚΑ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ – Έμπεδος (Σκοτινά-
Λιτόχωρο) 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ – Έμπεδος 
(Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) 

Καθαρής Θέσης 

Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευκλείδης (Τέμπη) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευκλείδης (Α) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευκλείδης (Β) Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Cybarco – Ιακώβου Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΒΙΟΤΕΡ – ΑΚΤΩΡ – ΕΚΤΕΡ Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΑΚΤΩΡ – SELI Καθαρής Θέσης 
Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ.- ΑΚΤΩΡ Καθαρής Θέσης 
 
 
Από όλες αυτές, θα παρουσιάσουμε, όπως προαναφέραμε, τις οικονομικές 
καταστάσεις  μόνο έξι (6) εκ των παραπάνω κοινοπραξιών, στις οποίες οι ενοποιήσεις 
των συμμετοχών του Ομίλου στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
πραγματοποιούνται με την αναλογική μέθοδο για τις πρώτες τρεις (3) και με τη μέθοδο 
καθαρής θέσης για τις τρεις (3) επόμενες.  
Σύμφωνα με αυτό, εμφανίζονται πρώτα ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 
και ΕΚΤΕΡ για την υλοποίηση του έργου του Μετρό στο Φίξ (εδώ το ποσοστό 
συμμετοχής του Ομίλου βρίσκεται στο ποσοστό του 66,7%), ως ακολούθως:  
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Έπειτα παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις της κοινοπραξίας μεταξύ ΑΚΤΩΡ, 
Α.Ε.Γ.Ε.Κ., J&P ΑΒΑΞ και SELI για το έργο του Μετρό στη περιοχή του Ελληνικού, 
όπου το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. φτάνει το 35%. 
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Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η 
μεταβολή της καθαρής θέσης και η κατάσταση ταμειακών ροών της κοινοπραξίας 
μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ., Νεοτεχνικής και ΤΕΚΑ. Σε αυτή, η συμμετοχή του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 
συγκεντρώνει το ποσοστό του 50%. 
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Ως προς τις κοινοπραξίες με μέθοδο ενοποίησης εκείνη της καθαρής θέσης, 
παρατίθενται αρχικά οι οικονομικές καταστάσεις, και συγκεκριμένα ο ισολογισμός, η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της 
κοινοπραξίας μεταξύ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και ΜΕΤΩΝ για την υλοποίηση της γραμμής Μετρό 
Δάφνης – Ηλιούπολης. 
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Ακολουθεί ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας 
διάθεσης αποτελεσμάτων της κοινοπραξίας μεταξύ ΑΤΤΙΚΑΤ, Παντεχνικής, J&P ΑΒΑΞ, 
ΕΜΠΕΔΟΣ, Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και ΑΛΤΕ, περί της υλοποίησης του τμήματος Α1 στη περιοχή 
Πολύμυλος. 
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Ως τελευταία, δειγματικά παρατιθέμενη εκ των εξήντα τεσσάρων (64) , κοινοπραξία 
εμφανίζεται εκείνη μεταξύ ΑΚΤΩΡ, Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και ΑΛΤΕ για την υλοποίηση έργου στο 
τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της Κακιάς Σκάλας στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.  
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Παρατηρήσεις 

 

Σε ότι αφορά παρατηρήσεις, πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω της συγχώνευσης, με 

απορρόφηση, των ανώνυμων εταιρειών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ από τον Όμιλο 

Α.Ε.Γ.Ε.Κ., περιλαμβάνονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το 

έτος 2006, τα οικονομικά στοιχεία των δύο εταιρειών. Κατ’ επέκταση, για το 2006, 

υφίσταται η λύση πέντε (5) εκ των επτά (7) κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε ο 

Όμιλος για το 2005. Πιο συγκεκριμένα, των εξής κοινοπραξιών: α) Α.Ε.Γ.Ε.Κ.- ΜΕΤΩΝ 

για το έργο ΥΗΕ στον Ιλαρίωνα, β) Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΜΕΤΩΝ για την υλοποίηση έργου στο 

λιμένα Αστακού, γ) ΜΕΤΩΝ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. για το έργο στο φράγμα Γαδουρά στη Ρόδο, 

δ) Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευκλείδης περί της υλοποίησης της παράκαμψης των Καμένων 

Βούρλων και ε) Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Ευκλείδης για το έργο της σήραγγας Παχτουρίου, με τα 

οικονομικά τους στοιχεία, όπως προαναφέρθηκε, να μεταφέρονται στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

Κατά το έτος 2006, γίνεται ιδιαίτερα εμφανής η αύξηση της συμμετοχής του Ομίλου 

Α.Ε.Γ.Ε.Κ. σε κοινοπρακτικά έργα. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μεγάλη αύξηση των 

κοινοπραξιών, καθώς από τις επτά (7) του 2005 παρατηρούνται εξήντα τέσσερις (64) 

για το 2006, με τις κοινοπραξίες Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ περί του σταθμού Μετρό στο Φίξ 

και ΜΕΤΩΝ – ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΕΚΑ περί του αεροδρομίου «Μακεδονία», οι οποίες 

παρατηρούνται το 2005, να συνεχίζονται και για το 2006. Σημειώνεται ότι η 

κοινοπραξία Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ αποτελεί μετονομασία της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – ΕΚΤΕΡ – 

ΜΕΤΩΝ. 

Ως προς τη βασική, για τη διπλωματική εργασία, παράμετρο της μεθόδου ενοποίησης 

των κοινοπρακτικών συμμετοχών του Ομίλου στις ενοποιημένες του οικονομικές 

καταστάσεις, τονίζεται ότι από το σύνολο των εξήντα τεσσάρων (64) κοινοπραξιών, 

στις πενήντα επτά (57) ακολουθείται η μέθοδος της καθαρής θέσης ενώ στις υπόλοιπες 

επτά (7), οι οποίες αποτελούν τις μόνες που εμφανίζονται στις συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις, εφαρμόζεται η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης. 

Προς υπενθύμιση, σύμφωνα με τη μέθοδο καθαρής θέσης, η επένδυση στη 

κοινοπραξία αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρμόζεται ανάλογα 

με τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαιά της, ενώ για την αναλογική μέθοδο παρατηρείται 

μεταφορά του, πηγάζοντος εκ της κοινοπραξίας, μεριδίου του Ομίλου σε ότι αφορά τα 

περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα στα αντίστοιχα στοιχεία 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, προς σύναψη των ενοποιημένων. 
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7.1.4 Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και καταστάσεις κοινοπραξιών για το 
έτος 2007 – Παρατηρήσεις 
 
Σε ότι αφορά το 2007, παρατίθενται οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του έτους (1η Ιανουαρίου εώς 31η Μαρτίου). Αυτό γιατί  

δεν έχουν, ακόμη, δημοσιευθεί οι ετήσιες ή έστω οι μεγαλύτερες της τρίμηνης διάρκειας 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ.. 

Παρουσιάζονται, λοιπόν, οι ιδίου τύπου οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, 

αποτελέσματα χρήσης, μεταβολές καθαρής θέσης και ταμειακές ροές) με των δύο 

προηγούμενων ετών, διαφορετικού χρονικού διαστήματος όπως προαναφέρθηκε, και 

στη συνέχεια αναγνωρίζονται οι κοινοπραξίες για το τρίμηνο αυτό, μετά της μεθόδου 

ενοποίησης.  

Ως προς τις κοινοπραξίες, όπως και στο έτος 2007, παρατηρείται αναγραφή στις 

συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις (εδώ πρόκειται για τρίμηνες) μόνο εκείνων που 

ενοποιήθηκαν μέσω της αναλογικής μεθόδου, ενώ για τις υπόλοιπες χρησιμοποιήθηκε 

εκείνη της καθαρής θέσης.  

Μετά τις τρίμηνες καταστάσεις, υφίστανται λίγες παρατηρήσεις, λόγω της μη ύπαρξης 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το 2007, κάτι το οποίο θα επέτρεπε και τη 

σύγκριση, σε ότι αφορά τις κοινοπραξίες του Ομίλου, με το έτος 2006.  
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Παρατηρήσεις 

 

Οι κοινοπραξίες, για τις οποίες όμως δεν έχουμε στοιχεία παρά μόνο περί της μεθόδου 

ενοποίησης του μεριδίου, εξ αυτών,  του Ομίλου στις ενοποιημένες καταστάσεις, είναι 

περισσότερες των πέντε (5), για τις οποίες μας δίνονται κάποια στοιχεία μέσω των 

συνοπτικών τρίμηνων ενοποιημένων καταστάσεων. 

Οι πέντε (5) αυτές κοινοπραξίες, και συγκεκριμένα η Κ/Ξ Μετρό Θεσσαλονίκης με 

ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. 28,76%, η Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – Impregilo – 

SELI με συμμετοχή 42,5%, η Κ/Ξ Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – SELI με 90% για τον Όμιλο, η Κ/Ξ SELI 

– Α.Ε.Γ.Ε.Κ. με 40% και η Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ – Α.Ε.Γ.Ε.Κ. – J&P ΑΒΑΞ – SELI για την 

υλοποίηση έργου στο Μετρό περιοχής Ελληνικού με ποσοστό συμμετοχής 35% για τον 

Όμιλο παρουσιάζονται και στις συνοπτικές ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις του 

2006. Μάλιστα, τα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου Α.Ε.Γ.Ε.Κ. στις κοινοπραξίες 

αυτές είναι ίδια για το έτος 2006 και για το πρώτο τρίμηνο του 2007. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ, ουσιαστικά, δεν υπάρχουν στοιχεία για τις υπόλοιπες 

κοινοπραξίες, είναι γνωστό ότι  οι συμμετοχές της Α.Ε.Γ.Ε.Κ. σε αυτές, ενοποιούνται 

στις παραπάνω τρίμηνες ενοποιημένες καταστάσεις με εφαρμογή της μεθόδου 

καθαρής θέσης. Μόνο οι ονομαστικά προαναφερόμενες ενοποιούνται μέσω της 

αναλογικής μεθόδου.  

Εκ των ελάχιστων πληροφοριών που υφίστανται περί των κοινοπραξιών της περιόδου, 

αυτό που έχει ενδιαφέρον, καθώς φανερώνει μεταβολή από το 2006 είναι το γεγονός 

ότι οι κοινοπραξίες μεταξύ των ανωνύμων Α.Ε.Γ.Ε.Κ., Νεοτεχνικής και ΤΕΚΑ και μεταξύ 

των Α.Ε.Γ.Ε.Κ. και  ΕΚΤΕΡ (Έργο Μετρό Φιξ), οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται και 

στις συνοπτικές  ετήσιες ενοποιημένες καταστάσεις για το 2006, δεν ενοποιούνται πια, 

αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου του 2007, μέσω της αναλογικής μεθόδου, 

αλλά μέσω αυτής της καθαρής θέσης. Κι αυτό λόγω της ολοκληρωτικής κάλυψης του 

συμβατικού αντικειμένου των έργων που εκτελούν. 
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7.2 Περίπτωση ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. Α.Ε. 
 
7.2.1 Εταιρικά χαρακτηριστικά  
 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε., αποτελεί το προϊόν της σημαντικής 

επιλογής των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ώστε να αντιμετωπίσουν από κοινού τη πρόκληση 

των νέων μεγάλων έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και της μελέτης του 

επιχειρηματικού προσανατολισμού των εταιρειών του Ομίλου, ο οποίος και επέτρεπε 

τη καλύτερη εκμετάλλευση και κατανομή του δυναμικού και της εμπειρίας του. 

Όσον αφορά τη συγκρότηση του Ομίλου, ξεκίνησε το έτος 1998 και ολοκληρώθηκε το 

έτος 2002, μέσω της απορρόφησης των κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και Τ.Ε.Β. Α.Ε. από την ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και της 

συγχώνευσης των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και Τ.Ε.Β. Α.Ε. 

Κατ’ αυτό το τρόπο προέκυψε η μητρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε. (η οποία αποτελεί εταιρεία συμμετοχών) καθώς και η νέα 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (κατασκευαστική εταιρεία).  

Κατά το Δεκέμβριο του 2005, πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ Α.Ε. από το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και η απόκτηση του 100% του μετοχικού της 

κεφαλαίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε.. Συνάμα, «έλαβε χώρα» η 

μεταβίβαση εκ μέρους της ΑΚΤΩΡ προς την παρουσιαζόμενη σε αυτό το  κομμάτι της 

εργασίας εταιρεία , όλων των μη κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, 

περιλαμβανομένων  των συμμετοχών της σε έργα παραχώρησης και διατηρώντας το 

κατασκευαστικό  αντικείμενο και τις συναφείς με αυτό δραστηριότητες, με παράδειγμα 

τα Μεταλλεία και τα Λατομεία. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. καθίσταται μία ανώνυμη 

εταιρεία συμμετοχών με μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε τέσσερις στρατηγικούς τομείς. 

Συγκεκριμένα στις Κατασκευές, στις Παραχωρήσεις, στην Ενέργεια από Ανανεώσιμες 

Πηγές (ΑΠΕ) και στο Περιβάλλον και στην Ανάπτυξη Ακινήτων. Βέβαια, δεν δύναται να 

παραληφθεί ότι ο κατασκευαστικός τομέας υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας 

δραστηριοποίησης του Ομίλου, με τον οποίο οι υπόλοιπες δραστηριότητες εμφανίζουν 

σημαντικές συνεργίες. Ακόμη, υφίστανται, εκ μέρους του Ομίλου, μειοψηφικές 

συμμετοχές σε μεσο-βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ταχεία 

ανάπτυξη και χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης αξίας για τους μετόχους. Τέτοιου είδους 

επενδύσεις αποτελούν τα Μεταλλεία και τα Καζίνο.  

Στη συνέχεια, είναι σημαντική, ως προς τη κατανόηση της αξίας και του κύρους του 

Ομίλου, η παράθεση των κυριότερων επιτευγμάτων του ανά τομέα δραστηριότητας. 
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Αρχικά,  στο κατασκευαστικό τομέα, η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ η οποία έχει 

αναλάβει την όλη δραστηριότητα του Ομίλου σε αυτόν, αποτελεί τη κορυφαία 

κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα, χαρακτηριζόμενη από ψηλή κερδοφορία και 

σταθερή ετήσια παραγωγή χρηματικών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Σε ότι 

αφορά το διεθνές επίπεδο, οι προσπάθειες εδραίωσης και μετατροπής της εταιρείας 

σταδιακά σε "regional player"  αποδίδουν ήδη μέσω της ανάληψης έργων στα 

Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. 

Έπειτα, στο τομέα των παραχωρήσεων, ο Όμιλος, με τη συμμετοχή του στα έργα της  

Αττικής Οδού και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου,   εμφανίζεται με ηγετική θέση μεταξύ 

των εγχώριων ανταγωνιστών. Συμμετέχει, συγχρόνως, και στις αντίστοιχες εταιρείες 

λειτουργίας, κάτι το οποίο του προσδίδει εμπειρία στο τμήμα διαχείρισης έργων τέτοιου 

τύπου. Έχει, ακόμη, εξασφαλίσει σημαντικό ποσοστό ως μερίδιο από την αγορά νέων 

συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη πραγματοποίηση της σύμβασης παραχώρησης 

της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης από φορέα στον οποίο μετέχει ως leader, 

τη πραγματοποίηση της  σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – 

Τρίπολης – Καλαμάτας από φορέα στον οποίο πάλι μετέχει ως leader, καθώς και της 

σύμβασης παραχώρησης τόσο του αυτοκινητοδρόμου Μαλιακού – Κλειδί όσο και του 

αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνας – Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου – Τσακώνας. 

Επιπροσθέτως, συμμετέχει και σε άλλα έργα παραχώρησης (χώροι στάθμευσης, 

μαρίνες κ.α). Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι όλες οι συμμετοχές σε έργα 

παραχώρησης πραγματοποιούνται από την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. 

Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα στον ενεργειακό (ΑΠΕ) και περιβαλλοντικό τομέα, ο 

όμιλος χαρακτηρίζεται από δεσπόζουσα θέση στην Ελλάδα και στη Κύπρο σε θέματα 

που σχετίζονται με ανακύκλωση απορριμμάτων, κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ και 

επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η εξαγορά της 

γερμανικής εταιρείας HERHOF από τη θυγατρική ΗΛΕΚΤΩΡ, μέσω της οποίας ο 

Όμιλος έχει πρόσβαση σε παγκοσμίως μοναδική τεχνολογία ως προς την ανακύκλωση 

αστικών και εμπορικών απορριμμάτων, κάτι το οποίο τον εισάγει σε διεθνή χώρο με  

σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές.  

Σήμερα, ο Όμιλος κατέχει αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 30 MW, καθώς και μονάδες 

παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 28.5 MW. 

Η θυγατρική ΗΛΕΚΤΩΡ αποτελεί εταιρεία περιβαλλοντικών εφαρμογών με μεγάλη 

εμπειρία και τεχνογνωσία ως προς την ανάπτυξη και διαχείριση ΧΥΤΑ, την 

ανακύκλωση απορριμμάτων, επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων και ως προς τη 

παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Έχει υλοποιήσει 

σημαντικό αριθμό ενεργειακών έργων σε Ελλάδα και Κύπρο, με συμμετοχή και στη 
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λειτουργία τους. Επίσης, σημαντικό για το κύρος της εταιρείας έργο αποτελεί η  

εκτέλεση με μεγάλη επιτυχία της διαχείρισης απορριμμάτων για τον ΑΘΗΝΑ 2004. 

Στο τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων, αξιοσημείωτο καθίσταται το γεγονός ότι η 

συνολική εμπορική αξία των ακινήτων του Ομίλου κυμαίνεται περί των €107.000.000. 

Τα τελευταία πέντε έτη, ολοκληρώθηκαν δύο εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα σε 

Αθήνα και Πάτρα και ένα πρωτοποριακό οικιστικό συγκρότημα στη Παλλήνη, ενώ 

προχωρά ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη δύο μεγάλων ακινήτων στις περιοχές της 

Κάντζας και του Γυαλού. 

Εκτός από τις επενδύσεις στους κύριους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, 

πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις και σε άλλους κλάδους, με παράδειγμα το Καζίνο της 

Πάρνηθας το οποίο, μάλιστα, εμφανίζει πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από το κόστος 

επένδυσης,  καθώς και τα Μεταλλεία της Χαλκιδικής. 

Όσον αφορά, τώρα, την οργανωτική δομή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 

Τ.Ε.Β. Α.Ε. , βασίζεται στην έννοια της Επιχειρηματικής Μονάδας. Κάθε Επιχειρηματική 

Μονάδα απασχολείται σε ένα συγκεκριμένο τομέα δράσης του Ομίλου, χαρακτηρίζεται 

από αυτοτελή οργάνωση, παραγωγή εσόδων και αξιολογείται τακτικά από τη Διοίκηση 

του Ομίλου.  

Οφείλουμε, βεβαίως, να αναφέρουμε ότι οι Επιχειρηματικές Μονάδες οι οποίες 

αντιστοιχούν στους στρατηγικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου, είναι σήμερα οι 

ακόλουθες: 

• Κατασκευή 

• Παραχωρήσεις 

• Ενέργεια (από ανανεώσιμες πηγές – ΑΠΕ) και Περιβάλλον 

• Ανάπτυξη Ακινήτων 

Κάθε μία από αυτές τις Επιχειρηματικές Μονάδες ελέγχει τις θυγατρικές εταιρείες του 

Ομίλου, των οποίων το αντικείμενο λειτουργίας εμπίπτει στις δραστηριότητές της. Για 

το λόγο αυτό παρατίθενται παρακάτω οι θυγατρικές εταιρείες, μέσω των Μονάδων στις 

οποίες «ανήκουν». 
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7.2.2 Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β Α.Ε. και 
καταστάσεις κοινοπραξιών για το έτος 2005 – Παρατηρήσεις 
 

Σε αυτή τη παράγραφο παρατίθενται, αρχικά, οι ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε.  για το, κομβικό για 

το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π.31, έτος του 2005.  

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και 

η κατάσταση ταμειακών ροών του Ομίλου, με στοιχεία που υποδεικνύουν τη μεταβολή 

σχετικά με το έτος 2004, ως ακολούθως: 
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Στη συνέχεια, και έχοντας πάντα ως σκοπό τη κατανόηση της επίδρασης του Δ.Λ.Π. 31 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, γίνεται παρουσίαση των κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει ο Όμιλος για το συγκεκριμένο έτος και οι οποίες, μάλιστα, έχουν 

ενοποιηθεί στις παραπάνω καταστάσεις. Οι κοινοπραξίες για το 2005 φτάνουν τις 55 

σε αριθμό για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε., με τη παράθεση της 

επωνυμίας τους, του ποσοστού συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές και των ανεξέλεγκτων 

φορολογικών χρήσεων να «λαμβάνει χώρα» μέσω του επόμενου πίνακα. Σημειώνεται 

ότι όλες αυτές ενοποιούνται μέσω της αναλογικής μεθόδου. 
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Παρατηρήσεις 

 

Η αυξημένη δραστηριότητα του Ομίλου ως προς τους τέσσερις κύριους στρατηγικούς 

τομείς, και συγκεκριμένα τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις, την ενέργεια και 

περιβάλλον καθώς και την ανάπτυξη ακινήτων γίνεται ιδιαιτέρως εμφανής και για το 

έτος 2005, κάτι στο οποίο συνηγορεί και το σημαντικό πλήθος των κοινοπραξιών στις 

οποίες συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, διακρίνονται πενήντα πέντε (55), σημαντικού επενδυτικού μεγέθους, 

κοινοπρακτικές δραστηριότητες με ποικίλα ποσοστά συμμετοχής εκ μέρους του 

Ομίλου. Μεταξύ αυτών, διακρίνονται και κάποιες, των οποίων μέλη αποτελούν  και 

ξένες εταιρείες. 

Γίνεται κατανοητό, μέσω της μελέτης των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων του Ομίλου και των καταστάσεων της κάθε μίας κοινοπραξίας, ότι οι 

επενδύσεις – συμμετοχές του Ομίλου σε όλες αυτές τις  κοινοπραξίες, ενοποιούνται με 

την αναλογική μέθοδο. Δηλαδή, ο Όμιλος συνενώνει το μερίδιό του επί των στοιχείων 

του ενεργητικού και  παθητικού, καθώς και επί των εσόδων, των εξόδων και των 

ταμειακών ροών της κάθε κοινοπραξίας με τα αντίστοιχα του Ομίλου, προς 

διαμόρφωση των ενοποιημένων καταστάσεών του. Βέβαια, μοναδική εξαίρεση ως 

προς τη μέθοδο εφαρμογής σχετικά με την ενοποίηση, αποτελούν οι συμμετοχές σε 

κοινοπραξίες που βρίσκονται σε αδράνεια κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής 

των Δ.Π.Χ.Π., και οι οποίες ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Πρέπει να προστεθεί ότι ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο επί των κερδών ή των ζημιών 

από πωλήσεις από τον ίδιο προς τις κοινοπραξίες, που αναλογεί στα υπόλοιπα μέλη 

της κοινοπραξίας. Δεν αναγνωρίζει το μερίδιο επί των κερδών ή ζημιών των 

κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις κοινοπραξίες, μέχρι τα 

στοιχεία τα οποία αγοράσθηκαν, να πουληθούν σε κάποιο τρίτο μέρος. Όσον αφορά τη 

ζημία που προκύπτει από τέτοιου είδους συναλλαγή, αναγνωρίζεται όταν καταδεικνύει 

μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού ή απομείωση. 

Ακόμη, αξίζει αναφοράς το ότι οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν 

τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 

συμμερίζεται ο Όμιλος.  

Στον ισολογισμό, τώρα, του Ομίλου, οι κοινοπραξίες αποτιμώνται στο κόστος μειωμένο 

κατά την απομείωση.  

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα ποσά που αντιπροσωπεύουν το μερίδιο επί του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Ομίλου ως προς τις κοινοπραξίες και τα οποία 
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ενοποιήθηκαν μέσω της αναλογικής μεθόδου με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό του. 

 

 

 31 – Δεκ - 05 31 – Δεκ - 04 
Απαιτήσεις   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.611 4.213 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 258.010 250.381 

Σύνολο 259.621 254.594 
Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.086 9.143 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 253.167 244.308 

Σύνολο 258.253 253.451 
Καθαρή Θέση 1.368 1.143 

Έσοδα 200.654 316.253 
Έξοδα (158.760) (286.967) 

Κέρδη/Ζημίες(μετά από φόρους) 41.894 29.285 
 

 

(Διευκρινίζεται ότι τα ποσά αφορούν χιλιάδες ευρώ). 

 

 

7.2.3 Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β Α.Ε. και 
καταστάσεις κοινοπραξιών για το έτος 2006 – Παρατηρήσεις 
 

Εδώ παρουσιάζονται, αρχικά, οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. για το έτος 2006. Παρατίθεται ο ισολογισμός, η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και η κατάσταση ταμειακών ροών του  Ομίλου. 

Στη συνέχεια, ονοματίζονται οι κοινοπραξίες με τα ποσοστά εκ των οποίων συμμετέχει 

ο Όμιλος μετά της αναγνώρισης, βεβαίως, της μεθόδου ενοποίησής τους στις 

ενοποιημένες καταστάσεις του 2006. 

Στο τελευταίο μέρος της παραγράφου διατυπώνονται παρατηρήσεις σχετικά με τις 

κοινοπραξίες και τον τρόπο ενοποίησής τους, και μέσω της σύγκρισης με εκείνες του 

έτους 2006 φαίνεται η εξελικτική πορεία του Ομίλου στο θέμα αυτό.  

Ξεκινώντας, λοιπόν, από τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, 

διαφαίνονται τα παρακάτω:   

 

 

 

 

 



 104

 

 
 

 

 



 105

 

 
 

 



 106

 

 
 

 

 



 107

Ως προς την αναγνώριση των κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει ο Όμιλος για το έτος 

2006, ακολουθεί ο πίνακας, στον οποίο τις ονομασίες τους πλαισιώνει το ποσοστό 

συμμετοχής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. Α.Ε., και οι ανεξέλεγκτες 

φορολογικές χρήσεις. Σημειώνεται ότι όλες αυτές ενοποιούνται μέσω της αναλογικής 

μεθόδου. 
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Παρατηρήσεις 

 

Μέσω της παράθεσης των στοιχείων περί των ετών 2005 και 2006, διακρίνεται αύξηση 

των κοινοπραξιών κατά τον αριθμό των είκοσι (20). Συγκεκριμένα, από τα πενήντα 

πέντε (55) κοινοπρακτικά έργα για το έτος 2005, εμφανίζονται εβδομήντα πέντε (75) το 

2006. Μάλιστα, η συντριπτική πλειοψηφία των κοινοπραξιών του 2005, συνεχίζονται, 

κατά τα ίδια ποσοστά συμμετοχής για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Τ.Ε.Β. Α.Ε., και 

για το επόμενο έτος, κάτι που αποδεικνύει την αυξανόμενη δραστηριότητα του Ομίλου 

στους κλάδους επικέντρωσής του. 

Πληροφοριακά, βέβαια, πρέπει να προστεθεί το ότι ο Όμιλος έχει μόνο έμμεση 

συμμετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες, μέσω της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και των θυγατρικών 

αυτής, καθώς και μέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.. 

Σαφώς ουσιαστικότατο στοιχείο αποτελεί το ότι οι επενδύσεις του Ομίλου σε 

κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το 

2006, βάση της μεθόδου αναλογικής ενοποίησης. Με εξαίρεση, βέβαια, όπως και στο 

2005, εκείνων των κοινοπραξιών που βρίσκονται σε αδράνεια κατά την ημερομηνία 

πρώτης εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Π., οι οποίες και ενοποιούνται μέσω της μεθόδου 

καθαρής θέσης. 

Ως προς την αναγνώριση ή όχι, από τον Όμιλο, μεριδίων επί των αγορών και των 

πωλήσεων του Ομίλου, που αφορούν τις κοινοπραξίες, παραμένουν τα ισχύοντα για το 

2005. Υφίσταται, ακόμη, η τροποποίηση των λογιστικών αρχών προς τέρψιν  

ομοιομορφίας με αυτών του Ομίλου, καθώς και η αποτίμηση των κοινοπραξιών στο 

κόστος μείον την απομείωση, στον ισολογισμό της μητρικής εταιρείας. 

Στο σημείο αυτό, παρατίθενται τα ποσά που αφορούν το μερίδιο επί του ενεργητικού 

και των υποχρεώσεων του Ομίλου ως προς τις κοινοπραξίες αλλά και εταιρείες που 

ενοποιήθηκαν μέσω της αναλογικής μεθόδου με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό του. 

 31 – Δεκ – 06 31 – Δεκ - 05 
Απαιτήσεις   

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.482 1.611 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 319.476 258.010 

Σύνολο 322.958 259.621 
Υποχρεώσεις   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 59.726 5.086 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 260.797 253.167 

Σύνολο 320.523 258.253 
Καθαρή Θέση 2.435 1.368 

Έσοδα 221.410 200.654 
Έξοδα (207.914) (158.760) 

Κέρδη/Ζημίες(μετά από φόρους) 13.496 41.894 
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7.2.4 Οικονομικές καταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β Α.Ε. και 
καταστάσεις κοινοπραξιών για το έτος 2007 – Παρατηρήσεις 
 

Εδώ, λόγω έλλειψης στοιχείων για όλο το έτος 2007, παρουσιάζονται οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για τη περίοδο 1η Ιανουαρίου 2007 – 30η Ιουνίου 2007. 

Έπειτα, παρατίθενται, ονομαστικά και με το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε αυτές, 

οι κοινοπραξίες για το έτος με αναφορά και στη μέθοδο ενοποίησής τους. 

Δεν παραλείπονται, βέβαια, και οι απαραίτητες παρατηρήσεις επί αυτών των 

κοινοπραξιών. 
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Οι κοινοπραξίες του  Ομίλου, που αφορούν το πρώτο μισό του έτους 2007, 

συμπεριλαμβάνονται στο παρακάτω πίνακα,  μετά του ποσοστού συμμετοχής της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β. και των ανεξέλεγκτων φορολογικών 

χρήσεων. Και για το έτος αυτό, έστω και για το πρώτο εξάμηνο, εφαρμόζεται η 

αναλογική μέθοδος ενοποίησης για όλες τις κοινοπραξίες. 
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Παρατηρήσεις 

 

Η αύξηση των κοινοπραξιών για τον Όμιλο συνεχίζεται και για το έτος 2007, όπως 

φαίνεται από τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου. Από εβδομήντα πέντε (75) 

κοινοπρακτικά έργα για το 2006, παρατηρούνται ενενήντα οκτώ (98) για το 2007, με 

μεγάλη πλειοψηφία των έργων του 2006 να συνεχίζονται για το επόμενο έτος, με ίδια 

ποσοστά συμμετοχής για τον Όμιλο. 

Και εδώ, ο Όμιλος έχει έμμεση συμμετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες, μέσω της 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και των θυγατρικών αυτής, καθώς και μέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.. 

Κατανοείται, μέσω του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, ότι το 

μερίδιο εκ των κοινοπραξιών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Β  Α.Ε. 

ενοποιείται, και για το 2007 (με στοιχεία του πρώτου εξαμήνου), με την εφαρμογή της 

αναλογικής μεθόδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
 
 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 9: «ΚΟΙΝΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ» 
(ED 9: “JOINT ARRANGEMENTS”) 

 

Εδώ, παρουσιάζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του 

Προτύπου 31. Για την αντιμετώπισή τους, το I.A.S.B. εξέδωσε στις 13 Σεπτεμβρίου του 

2007 το Προσχέδιο 9, που «φέρει» το τίτλο «Κοινοί Διακανονισμοί», ο οποίος και 

προτείνεται να αντικαταστήσει τον όρο « Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». Ουσιαστικά, η 

συγκεκριμένη κίνηση, η οποία αποτελεί μέρος του βραχυπρόθεσμου σχεδίου ως προς 

την επίτευξη μείωσης των διαφορών μεταξύ I.F.R.S. και G.A.A.P., χαρακτηρίζεται ως  η 

πρώτη μεγάλη αναθεώρηση του Δ.Λ.Π. 31, από την έκδοσή του, το έτος 1990. Η 

περίοδος σχολιασμού του συγκεκριμένου Προσχεδίου λήγει στις 11 Ιανουαρίου του 

έτους 2008. 

 

    

8.1 Προβλήματα από την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 31 
 
Γενικά, η  εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 31 μπορεί να οδηγήσει σε αναγνώριση μη απολύτως 

ελεγχόμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στοιχείων του παθητικού τα οποία 

δεν αφορούν αναγνωρισμένες υποχρεώσεις.  

Ένας κοινοπράκτων, σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα, μοιράζεται 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της, μη ελέγχοντας τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις της κοινοπραξίας στο σύνολό τους, αλλά μετέχοντας σε αυτά σύμφωνα 

με το ύψος της επένδυσής του. Όταν, τώρα, το μέλος της κοινοπραξίας εφαρμόζει την 

αναλογική μέθοδο ενοποίησης, ως προς τη λογιστικοποίηση του μεριδίου του σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα, αναγνωρίζει ως περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις, μέρος το οποίο δεν ελέγχει και για το οποίο δεν υποχρεούται. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με τον, κατά το πλαίσιο, ορισμό των 

περιουσιακών στοιχείων και στοιχείων του παθητικού. Ως απόδειξη, παρατίθεται η 

παράγραφος 49 του πλαισίου, σύμφωνα με την οποία, ορίζονται τα περιουσιακά 

στοιχεία ως «ο πόρος που ελέγχεται από την οντότητα» και τα στοιχεία του παθητικού 

(υποχρεώσεις) ως «μία τρέχουσα υποχρέωση της οντότητας». Ότι, λοιπόν, 

αναγνωρίζεται, δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική παρουσίαση των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων της οικονομική οντότητας. 
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Σύμφωνα με αυτά, το I.A.S.B. αναγνώρισε ότι η αναλογική μέθοδος ενοποίησης δεν 

επιδεικνύει καταλληλότητα ως προς τη λογιστική των από κοινού ελεγχόμενων 

οικονομικών οντοτήτων. Η αναγνώριση του μεριδίου του κοινοπρακτούντα, ως προς τα 

περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού, δεν συνάδει με το πλαίσιο, το 

οποίο και ορίζει τα περιουσιακά στοιχεία από της άποψη του αποκλειστικού ελέγχου 

και τα στοιχεία του παθητικού από εκείνη των τρεχουσών υποχρεώσεων. Κάτι τέτοιο, 

έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση τμημάτων, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν τα 

περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία του παθητικού (υποχρεώσεις) της οικονομικής 

οντότητας. Δύναται, βέβαια, η αναλογική μέθοδος να οδηγήσει σε σχετικές, με τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, πληροφορίες, χωρίς όμως αυτό να προέρχεται από 

σωστή σχεδίαση αλλά από τυχαίες καταστάσεις. 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό, ότι μέσω της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 31, μπορεί μία 

οικονομική οντότητα να οδηγηθεί στη μη αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεών της.  

Όταν μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα, στην ουσία είναι παρόμοια με 

από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές δραστηριότητες και από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία, το μέλος της κοινοπραξίας ασκεί έλεγχο των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεούται σχετικά με τις δραστηριότητές της. Τα περιουσιακά, αυτά, 

στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις οφείλουν να αναγνωρίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις του μέλους της κοινοπραξίας, όμως, στη περίπτωση που το μέλος 

εφαρμόζει τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ως προς τη λογιστικοποίηση της από κοινού 

ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας, δεν αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία και τα 

στοιχεία του παθητικού, τα οποία ελέγχει. 

Η αναγνώριση μεριδίου, κατά τη χρήση της μεθόδου καθαρής θέσης, δεν κρίνεται 

κατάλληλη από το I.A.S.B., όταν τα μέλη κατέχουν συμβατικά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, τα οποία σχετίζονται με προσωπικά περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς 

και με στοιχεία του παθητικού της κοινοπραξίας.    

 

 

8.2 Πρόταση I.A.S.B.  
 

Προτού παρατεθεί η πρόταση της I.A.S.B. περί της ορθότερης αντιμετώπισης των 

προαναφερόμενων προβλημάτων, κρίνεται ουσιαστικό να αναφερθούν και οι 

αντικρουόμενες, με το I.A.S.B., απόψεις, ως προς τη καταλληλότητα του Προτύπου στα 

παραπάνω θέματα.  

Αρχικά, υφίστανται άτομα που θεωρούν ότι η αναλογική μέθοδος ενοποίησης είναι 

πρακτικός τρόπος παρουσίασης του μεριδίου των κοινοπρακτούντων, ειδικότερα όταν 
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οι κοινοπρακτικές δραστηριότητες αποτελούν ενιαίο μέρος των δραστηριοτήτων των 

κοινοπρακτούντων. Άποψή τους αποτελεί το ότι η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης 

παρέχει τις κατάλληλες, προς τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 

πληροφορίες, προσφέροντας μία ορθότερη παρουσίαση της διοίκησης της οικονομικής 

οντότητας και μία εξελιγμένη βάση περί των προβλέψεων της μελλοντικής 

ρευστότητας. 

Το I.A.S.B. μελέτησε τη συγκεκριμένη άποψη, καταλήγοντας όμως στο ότι δεν 

αντικρούεται η θεμελιώδης αντίφαση με το πλαίσιο. Κατά την άποψή του, είναι 

παραπλανητικό για τους χρήστες των καταστάσεων, εάν η οντότητα αναγνωρίζει μη 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία και όχι δικές της υποχρεώσεις, παρουσιάζοντάς τα 

μαζί με μέρη, τα οποία ελέγχει και για τα οποία υποχρεούται. 

Έπειτα, κάποιοι εξέφρασαν την άποψη ότι είναι άτοπο να λογιστικοποιείται μία εταιρεία 

και μία κοινοπραξία με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας χρήση της μεθόδου καθαρής θέσης, 

σημειώνοντας τη διαφορετικότητα του από κοινού ελέγχου και της ουσιώδους 

επιρροής. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ενώ το I.A.S.B., αναγνωρίζει τη 

διαφορετικότητα του από κοινού ελέγχου και της ουσιώδους επιρροής, η μέθοδος της 

καθαρής θέσης έχει εφαρμοστεί, σε όλη την υφήλιο και για πολλά έτη ως προς το 

λογιστικό χειρισμό των κοινοπραξιών. 

Ως προς τη πρόταση του I.A.S.B, αυτή ταυτίζεται με τον αποκλεισμό της μεθόδου 

αναλογικής ενοποίησης. Προτείνεται, λοιπόν, ότι το μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να 

αναγνωρίζει τα συμβατικά του δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως ανακύπτουν από το 

διακανονισμό. Σύμφωνα με αυτό, απαιτείται αλλαγή, ώστε τα Δ.Π.Χ.Π. να μην 

εστιάζουν  στη μορφή ενός διακανονισμού. 

Το I.A.S.B. προτείνει τη χρήση του όρου “Joint Arrangement” σε αντικατάσταση του 

“Interests in Joint Ventures”, για να περιγραφούν οι από κοινού δραστηριότητες, οι 

οποίες αποτελούν αντικείμενο των αξιώσεων των Δ.Π.Χ.Π.. Προτείνεται, ακόμη, οι 

«από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» και τα «από κοινού ελεγχόμενα 

περιουσιακά στοιχεία», να περιγράφονται ως «κοινές δραστηριότητες» και «κοινά 

περιουσιακά στοιχεία», κάτι το οποίο βασίζεται στο γενικότερο ορισμό και 

προβληματισμό περί των περιουσιακών στοιχείων και του επιπέδου ελέγχου, που 

ασκείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π.. 

Βέβαια, ο ορισμός “Joint Arrangement” απαιτεί τη λήψη αποφάσεων από όλα τα μέλη 

του διακανονισμού και όχι τον από κοινού έλεγχο. Η αλλαγή αυτή, προτείνεται από το 

I.A.S.B., λόγω του ότι ο έλεγχος ορίζεται στο Δ.Λ.Π. 27: «Ενοποιημένες και Ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις», στο οποίο και αναφέρονται περί οικονομικής και 

διαχειριστικής πολιτικής μίας οικονομικής οντότητας. 
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Πρέπει να τονιστεί, ότι ο ορισμός ενός περιουσιακού στοιχείου, με βάση το πλαίσιο, 

απαιτεί και μία οντότητα να το ελέγχει. Κατ’ επέκταση, η οντότητα αναγνωρίζει ως 

περιουσιακά στοιχεία μόνο εκείνα τα οποία ελέγχει. Εάν, τώρα, αυτή μοιράζεται ένα 

περιουσιακό στοιχείο, προβαίνει προς αναγνώριση μόνο των δικαιωμάτων του 

στοιχείου, των οποίων έχει τον έλεγχο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η οντότητα 

μοιράζεται μία υποχρέωση, αναγνωρίζει το μέρος της υποχρέωσης που της αναλογεί. 

Βέβαια, αυτά ισχύουν στις επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

περιλαμβάνουν λειτουργική ή χρηματοδοτική μίσθωση.   

    

 
8.3 Παράδειγμα Κοινών Διακανονισμών – Περίπτωση Κατασκευαστικών 
Δραστηριοτήτων  
 
Στο σημείο αυτό, εμφανίζεται ένα παράδειγμα προς πληρέστερη κατανόηση της 

περίπτωσης κοινού διακανονισμού.  

Χρήσιμο αποτελεί, πρωτίστως, το να τονιστεί ότι ένα μέλος καθορίζει το τύπο ενός 

κοινού διακανονισμού, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που 

ανακύπτουν από το συμβατικό διακανονισμό. Μία κοινή δραστηριότητα, ή ένας 

διακανονισμός κοινού περιουσιακού στοιχείου, εμπλέκει ένα μέλος, το οποίο έχει 

συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις για προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία και 

στοιχειά του παθητικού. 

Ως προς το παράδειγμα, αναφέρεται η ταυτισμένη με την υπόλοιπη εργασία, 

περίπτωση κοινών κατασκευαστικών δραστηριοτήτων.  

 

Παράδειγμα  

 

Δύο εταιρείες, οι Α και Β, σχηματίζουν την εταιρεία Γ, με σκοπό την υποβολή 

προσφοράς περί της κατασκευής ενός δημόσιου αυτοκινητοδρόμου ανάμεσα σε δύο 

πόλεις. Σημειώνεται ότι οι Α και Β χαρακτηρίζονται από κοινού έλεγχο των 

δραστηριοτήτων της Γ. Η εταιρεία Α θα κατασκευάσει τρείς (3) γέφυρες, οι οποίες και 

χρειάζονται ώστε να διασχίσουν ποτάμια κατά μήκος της διαδρομής και η εταιρεία Β θα 

κατασκευάσει όλα τα υπόλοιπα μέρη του αυτοκινητοδρόμου. Στη κατασκευαστική 

δραστηριότητα, κάθε μία από τις δύο εταιρείες χρησιμοποιεί το δικό της εξοπλισμό και 

προσωπικό. 
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Ανάλυση    

 

Ο διακανονισμός αποτελεί κοινή δραστηριότητα, που έχει σχηματιστεί με σκοπό την 

υποβολή προσφοράς για την υπογραφή συμβολαίου, για το οποίο τα μέλη δεν 

δύνανται να υποβάλλουν προσφορά ατομικά. Και οι δύο εταιρείες, Α και Β, διατηρούν 

το δικαίωμα ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την 

εκτέλεση των απαιτήσεων του συμβολαίου και είναι υπεύθυνες για τις υποχρεώσεις. 

Πραγματοποιούν, βέβαια, τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς την εταιρεία Γ, μέσω 

της παροχής υπηρεσιών. 

Οι Α και Β αναγνωρίζουν, στις οικονομικές καταστάσεις τους, τις εγκαταστάσεις τους, 

τον εξοπλισμό τους, τα περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας και το μερίδιό τους 

στις υποχρεώσεις, που ανακύπτουν από το κοινό διακανονισμό. Επιπροσθέτως, 

αναγνωρίζουν τα, σχετικά με τη παροχή κατασκευαστικών υπηρεσιών στη Γ, έσοδα και 

τα έξοδα.  

Άξιο αναφοράς, αποτελεί και το ότι οι Α και Β έχουν μερίδιο στη Γ, το οποίο 

αναγνωρίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Εδώ είναι πιθανό να έχουν μηδενικά 

μερίδια στη Γ, καθώς η Γ δεν έχει άλλες δραστηριότητες πέραν της κατασκευής του 

αυτοκινητοδρόμου και της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τις 

ίδιες.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

 
 

9.1 Συμπερασματικές Σκέψεις 
 

Μελετώντας κανείς τη παρούσα διπλωματική εργασία, εξάγει το συμπέρασμα ότι η 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στη περίπτωση των κοινοπραξιών προσδίδει αντικειμενικότητα 

και αξιοπιστία, παρέχοντας συγκεκριμένο και καθολικά αποδεκτό τρόπο ως προς το 

λογιστικό τους χειρισμό. Κι αυτό διότι προ εφαρμογής των Δ.Λ.Π., η λογιστική 

αντιμετώπιση των κοινοπραξιών υπήρξε ασαφής, με διάφορα τεχνάσματα, εκ μέρους 

των κοινοπρακτούντων, να οδηγούν στην αποφυγή της προβλεπόμενης φορολογίας, 

με σκοπό το μη νόμιμο κέρδος. Κάτι τέτοιο, έβρισκε συχνή εφαρμογή και στη 

περίπτωση των κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες μελετώνται στην εργασία προς 

πρακτική κατανόηση της χρήσης των Προτύπων (Δ.Λ.Π. 31) στις κοινοπρακτικές 

δραστηριότητες. 

Ιδιαίτερης μνείας τυγχάνει το ότι στην εποχή μας, εμφανίζονται συχνότερα από ποτέ 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες όμιλοι ελληνικών εταιρειών συμμετέχουν σε κοινοπραξίες 

με ξένους ομίλους και εταιρείες για τη περάτωση έργων στο εξωτερικό. Στο 

κατασκευαστικό κλάδο, ως παράδειγμα, μεγάλες εταιρείες μετέχουν σε κοινοπραξίες 

έργων στα Βαλκάνια, στο Ντουμπάι, αλλά και στο μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο 

γενικότερα. Για την ένταξή τους σε αυτά τα έργα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτέλεσε 

η χρήση των Δ.Λ.Π., που προσδίδει αξιοπιστία και συγκρισιμότητα, παρέχοντας στους 

ξένους φορείς τη δυνατότητα καλύτερης μελέτης της οικονομικής κατάστασης των 

ελληνικών εταιρειών.    

 

 

9.2 Προτεινόμενα Θέματα Προς Μελέτη 

 
Καθίσταται εύκολα αντιληπτό, ότι μία διπλωματική εργασία δεν δύναται να καλύψει 

πλήρως όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τις κοινοπραξίες και την εφαρμογή, σε 

αυτές, των Δ.Λ.Π..  

Για το λόγο αυτό, αρκετά χρήσιμη μπορεί να αποδειχτεί μία περισσότερο εξειδικευμένη 

μελέτη - έρευνα, με μόνο σκοπό τη παρατήρηση διαφορών ως προς τα οικονομικά 
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αποτελέσματα, και κατ’ επέκταση διαφορών ως προς τα καθαρά κέρδη 

κοινοπρακτούντων εταιρειών από τη χρήση των Δ.Λ.Π. σε κοινοπραξίες διαφόρων 

κλάδων. Ουσιαστικά, θα αναλυθεί πλήθος οικονομικών καταστάσεων, κάτι το οποίο 

υφίσταται μέχρι κάποιο βαθμό στη παρούσα εργασία, προ και μετά της εφαρμογής των 

Δ.Λ.Π.. Η δυσκολία που παρατηρείται σε αυτό το εγχείρημα ως προς τη εξαγωγή 

ακριβών συμπερασμάτων, θα έχει βέβαια να κάνει, με την ασάφεια και τα τεχνάσματα 

που υφίστανται ως προς το λογιστικό χειρισμό των κοινοπραξιών προ Δ.Λ.Π. 

Έπειτα, μπορεί να μελετηθεί, μελλοντικά και μέσω αποτελεσμάτων, η αναμενόμενη 

εφαρμογή του Προσχεδίου 9, να διερευνηθεί ένα «κενό» που υφίσταται ως προς τους 

φέροντες  την ευθύνη της κοινοπραξίας, ή να υλοποιηθεί μία εργασία που να 

περιλαμβάνει κοινοπραξίες, με τη συμμετοχή ή μη ελληνικών εταιρειών, στο εξωτερικό. 

Άλλωστε, η έρευνα περί των Δ.Λ.Π. και των κοινοπραξιών, αποτελεί πρακτικό, και για 

πολλούς ενδιαφέρον, ζήτημα το οποίο θα υφίσταται και συνεχώς θα εξελίσσεται. 
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