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1. Οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες χορηγούν πληρο-
φορίες για τη διάθεση των κερδών βάσει των Ε.Λ.Π. 

Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, τις πληροφορίες σχετικά µε τη διάθεση

των κερδών, οι τρίτοι (µέτοχοι, εταίροι, τράπεζες, ∆ηµόσιο κ.α.) θα τις λαµβά-

νουν:

α) από το προσάρτηµα και β) από τη «Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης».

1.1. Πληροφορίες από το προσάρτηµα. 

Οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από τις διατάξεις του άρ-

θρου 29, του Ν. 4308/2014 να δηµοσιεύουν στο προσάρτηµα, εκτός των άλλων,

και τις εξής πληροφορίες: 
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Η διάθεση των κερδών των επιχειρησέων. Οι αλλαγές
βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
Γεωργίου Στ. Αληφαντή, ∆ιδάσκοντος στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Συµβούλου στην Εταιρεία ∆ικηγόρων POTAMITIS VEKRIS

Μέχρι 31.12.2014 οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης δηµο-

σιέυαν, µεταξύ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, και µια πρόσθετη οικονοµι-

κή κατάσταση µε τον τίτλο «κατάσταση της διάθεσης των κερδών των επιχειρήσεων»

η οποία αποτελούσε, βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920,  µια από τις βασι-

κές δηµοσιευόµενες οικονοµικές κατάστασεις των επιχειρήσεων αυτών. 

Από 1.1.2015, όπου καταργήθηκαν οι άνω διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 και

ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 περι Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η κα-

τάσταση διάθεσης κερδών δεν συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις τις

οποίες, οι ονότητες, οι οποίες υπάγονται στο νόµο 4308/2014, πρέπει να δηµοσι-

εύουν βάσει του άρθρου 16 του ίδιου νόµου. 
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α) Την προτεινόµενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών (άρθρο

29, παρ. 19, Ν. 4308/2014). Ως ενδεικτική απάντηση αναφέρεται η προτεινό-

µενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών. 

β) Το ποσό µερισµάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο (άρθρο 29, παρ. 20, Ν.

4308/2014). Ως ενδεικτική απάντηση αναφέρεται το ποσό µερισµάτων που

καταβλήθηκε στην περίοδο. 

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

(άρθρο 29, παρ. 21, Ν. 4308/2014)  Ως ενδεικτική απάντηση αναφέρεται ο λο-

γιστικός χειρισµός των ζηµιών της περιόδου, όταν συντρέχει περίπτωση. 

1.2. Πληροφορίες από το «Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης». 

Επίσης, οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από τις διατάξεις

του άρθρου 16, του Ν. 4308/2014 να καταρτίζουν και µια πρόσθετη οικονοµική

κατάσταση µε τίτλο «Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης». Την κατάσταση αυ-

τή δηµοσιεύουν σύµφωνα µε το άρθρο 43β του κωδ. Ν. 2190/1920. 

Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει όλους τους λογαριασµούς  της καθαρής θέσης,

ήτοι τους λογαριασµούς: 1) Κεφάλαιο, 2) Υπέρ το άρτιο, 3) Καταθέσεις µετόχων,

4) Ίδιοι τίτλοι, 5) ∆ιαφορές έυλογης αξίας, 6) Απόοθεµατικά νοµων και καταστατι-

κών, 7) Αφορολόγητα αποθιεµατικά, 8) Αποτελέσµατα εις νέον και το σύνολο

αυτών. 

Για κάθε ένα από τους άνω λογαριασµούς πρέπει να αναφέρει τις εξής πληροφο-

ρίες για τη κλειόµενη περίοδο πρώτης εφαρµογής των Ε.Λ.Π. π.χ. 2015  και την

προηγούµενη (ή συγκριτική) περίοδο π.χ. 2014: 

Υπόλοιπο ενάρξεως, πλέον ή µείον: α) Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και

διόρθωση λαθών (αφορά µόνο την απογραφή ενάρξεως του ισολογισµού µετά-

βασης π.χ. 1.1.2014) β) Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο γ) Εσωτερικές µετα-

φορές, δ) ∆ιανοµές στους φορείς – µερισµάτων ε) αποτελέσµατα περιόδου και στ)

υπόλοιπο λήξεως.  

Από την άνω κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης ο αναγνώστης των οικο-

νοµικών καταστάσεων (µέτοχος, τράπεζες, ∆ηµόσιο, κ.α.) µπορεί να πληροφο-

ρηθεί πως διατέθηκαν τα κέρδη της περιόδου (ή χρήσεως) καθώς και οποιαδήπο-

τε άλλη µεταβολή έγινε κατά τη διάρκεια της περιόδου σε κάθε ιδιαίτερο λογα-

ριασµό της καθαρής θέσης.

2. Ο φόρος εισοδήµατος επί των φορολογητέων κερδών
των επιχειρήσεων. - Η λογιστική βάσει των Ε.Λ.Π. 

Μέχρι 31.12.2014 ο φόρος εισοδήµατος επί των φορολογητέων κερδών καταχω-

ρείτο στο πίνακα διάθεσης κερδών. Από 1.1.2015, βάσει των Ε.Λ.Π. ο φόρος ει-

σοδήµατος επί των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων δεν καταχωρείται

στον πίνακά διάθεσης κερδών, αφού, η οικονοµική αυτή κατάσταση καταργήθη-

κε. Από 1.1.2015 ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο τέλος της περιόδου στο

λογαριασµό εξόδου «Φόρος εισοδήµατος – Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου»
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και, στη συνέχεια, όλα τα έσοδα και έξοδα της περιόδου συγκεντρώνονται στο

λογαριασµό «Αποτέλεσµα (κέρδη ή ζηµίες) περιόδου» όπου προσδιορίζεται το

«Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους» ή «Καθαρή ζηµία περιόδου (µετά

από φόρους» εµφανιζόµενο ιδιαιτέρως στη δηµοσιευόµενη «Κατάσταση αποτε-

λεσµάτων» ως εξής: Αποτέλεσµα προ φόρων………, µείον φόρος εισοδήµατος…

…….., αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους ……... 

Τρέχων φόρος (current tax) είναι το ποσό φόρου εισοδήµατος που οφείλεται ή

απαιτείται σε σχέση µε τα φορολογικά κέρδη ή ζηµιές µιας περιόδου, βάσει της

ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας (ορισµός από το παράρτηµα Α του Ν.

4308/2014). Η καταχώρηση γίνεται στο τέλος της κλειόµενης περιόδου, σύµφωνα

µε την «αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων» (Γ. Αληφαντή, «Λογιστικές Εργασίες

Τέλους Χρήσεως – Βάσει Ε.Λ.Π.», έκδοση ∆ιπλογραφία 13η, 2015 σελ. 425 κ.ε.,)

Επίσης, ο φόρος εισοδήµατος ο οποίος έχει προκύψει από έλεγχο απεικονίζεται

στο λογαριασµό εξόδου «Φόρος εισοδήµατος - ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου

προηγουµένων χρήσεων». Οι λοιποί φόροι, εκτός του φόρου εισοδήµατος, οι

οποίοι έχουν προκύψει από το φορολογικό έλεγχο καταχωρούνται στο λογαρια-

σµό εξόδου «Φόροι και τέλη – (πλην φόρου εισοδήµατος)», ενώ τα πρόστιµα, οι

προσαυξήσεις και οι ποινές καταχωρούνται, στο λογαριασµό εξόδου και ζηµιών

«Ασυνήθη έξοδα, ζηµίες και πρόστιµα». 

3. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο
πίνακα της προτεινόµενης διάθεσης κερδών. 

3.1. Καθαρά κέρδη περιόδου. 

Καθαρά κέρδη της ανώνυµης εταιρείας είναι τα προκύπτοντα µετά την αφαίρεση

εκ των πραγµατοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου πάσης ζηµίας,

των κατά νόµο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους (άρθρο 45, παρ.

1, κωδ. Ν. 2190/1920). Το «Καθαρό κέρδος περιόδου (µετά από φόρους)» της

ανώνυµης εταιρείας διατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 2

του κωδ. N. 2190/1920 (Γ. Αληφαντή, «Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως –

Βάσει Ε.Λ.Π.», τόµος Β, έκδοση ∆ιπλογραφία 13η, 2015 σελ. 411 κ.ε.).

Το άνω καθαρό κέρδος της περιόδου, πρέπει να µειωθεί µε το «Υπόλοιπο ζηµιών

εις νέο», το οποίο αφορά υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων περιόδων και το

οποίο  εµφανίζεται στην καθαρή θέση του παθητικού του ισολογισµού. Η µείωση

αυτή επιβάλλεται από το άρθρο 45 του κωδ. N. 2190/1920.

Το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσεως, πρέπει να µειωθεί µε τα εταιρικά βάρη (φό-

ρο εισοδήµατος, λοιπούς µη ενσωµατωµένους στο λειτουργικό κόστος φόρους)

τα οποία, όπως αναφέρουµε και ανωτέρω, από 1.1.2015 βαρύνουν την κατάστα-

ση αποτελεσµάτων. Το Υπουργείο Οικονοµικών γνωστοποίησε ότι, προκειµένου

να υπολογισθούν τα κέρδη που θα ληφθούν ως βάση υπολογισµού του τακτικού

αποθεµατικού, λαµβάνονται τα κέρδη που αποµένουν µετά την αφαίρεση κάθε

άλλου εταιρικού βάρους και συνεπώς και του φόρου εισοδήµατος (εγκύκλιος

Υπ. Οικονοµικών 1112918/πολ. 1248/1992, Λογιστής 1993, σελ. 108).
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Αντιθέτως, τα αποθεµατικά προς διάθεση και το υπόλοιπο κερδών εις νέο, δεν

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των κρατήσεων για τακτικό

αποθεµατικό και πρώτο µέρισµα, αφού από τα κέρδη αυτά είχε σχηµατισθεί στο

παρελθόν τακτικό αποθεµατικό και συγχρόνως είχε διανεµηθεί από αυτά στους

µετόχους το νόµιµο µέρισµα.

Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται µε βάση το εισόδηµα, όπως το τέλος επιτη-

δεύµατος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήµατος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχω-

ρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσµάτων (Σ.ΛΟ.Τ. 1153/2016).

3.2. Τακτικό αποθεµατικό. 

Το άρθρο 44, του κωδ. Ν. 2190/1920 αναφέρει ότι «ετησίως αφαιρείται το εικο-
στόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατι-
κού. Η προς σχηµατισµόν αποθεµατικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική,
άµα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθε-
µατικόν τούτο χρησιµοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανοµής
µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζη-
µιών».

Το Σ.ΛΟ.Τ., µε το υπ΄αρίθµ. έγγραφο 823/2016, γνωµοδότησε ότι όταν το ήδη

σχηµατισµένο τακτικό αποθεµατικό σε µια χρήση δεν υπερβαίνει το ελάχιστο όριο

που ορίζει ο νόµος και είναι, µάλλον, βέβαιο ότι η Γενική Συνέλευση θα προβεί

στο σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού συγκεκριµένου ποσού, δεδοµένου ότι

αυτό είναι υποχρεωτικό εκ του νόµου, η εταιρεία µπορεί να προβαίνει στο σχηµα-

τισµό και λογιστική απεικόνιση του τακτικού αποθεµατικού µε το εν λόγω ποσό

στο τέλος της κλειόµενης χρήσης και όχι µε την έγκρισή του από γενική συνέλευ-

ση της επόµενης χρήσης.

Κατά τη γνώµη µας, για να υπάρχει καλύτερη αποτύπωση του κέρδους της χρή-

σεως στην «κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης» πρέπει ο σχηµατισµός

του τακτικού αποθεµατικού να γίνεται µετά την έγκριση της διάθεσης κερδών από

την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή εταίρων. 

3.3. Νόµιµο µέρισµα. 

Οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 δεν έφεραν τροποποιήσεις στις διατάξεις του εµπο-

ρικού νόµου για τη διανοµή µερίσµατος στους µετόχους οπότε, εξακολουθεί να

ισχύει η διάταξη του  άρθρου 45 (παρ. 2, περ. β) του κωδ. N. 2190/1920, η οποία

αναφέρει ότι από τα καθαρά κέρδη της χρήσεως κρατείται, εκτός του τακτικού

αποθεµατικού, και το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος που

προβλέπεται από το άρθρο 3 του A.N. 148/1967. 

Από 1.1.2015, βάσει των υποδειγµάτων των οικονοµικών καταστάσεων του Ν.

4308/2014 (Ε.Λ.Π.), το µέρισµα εµφανίζεται ως υποχρέωση µε µείωση των «κερ-

δών εις νέον» κατά το χρόνο έγκρισής των καθαρών κερδών της χρήσεως από

την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του A.N. 148/1967 οι ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται

να διανέµουν σε µετρητά κάθε έτος στους µετόχους ποσοστό 35% επί των καθα-

ρών κερδών, µετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και των κερδών εκ
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πωλήσεως µετοχών θυγατρικής ανώνυµης εταιρείας οι οποίες κατέχονται από τη

µητρική πέραν της δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν ποσοστό συµµετοχής στο κε-

φάλαιο της θυγατρικής µεγαλύτερο του 20% (άρθρο 3, παρ. 1, A.N. 148/1967

όπως τροποποιηµένο µε το άρθρο 25 του N. 2789/2000 ισχύει). Επίσης, δεν λαµ-

βάνεται υπόψη το καθαρό κέρδος που αποµένει από την αποτίµηση των χρηµα-

τοπιστωτικών µέσων στην εύλογη αξία τους µετά την αφαίρεση των ζηµιών από

την ίδια αιτία (άρθρο 10, N. 3460/2006).

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρµόζονται αν η γενική συνέλευση των µετόχων µε

πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβληµένου

εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή το µη διανεµόµενο

µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστό 35% επί των καθαρών κερδών που αναφέ-

ρουµε ανωτέρω µεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασµό απο-

θεµατικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεµατικό αυτό υποχρεούται η ανώνυµη

εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηµατισµού του να κεφαλαιοποιήσει,

µε έκδοση νέων µετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους

(άρθρο 3, παρ. 18 N. 2753/1999 Yπ. Οικονοµικών 21/1980 Λογιστής 1980 σελ.

779).

Στις άνω περιπτώσεις το µέρισµα που αναφέρουµε ανωτέρω µπορεί να µη διανε-

µηθεί, εάν η γενική συνέλευση των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 70%

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτή

στους µετόχους δεν θα καταβληθεί µέρισµα (παρ. 3, άρθρου 3, A.N. 148/1967,

όπως τροποποιηµένο από το άρθρο 3, παρ. 18 του N. 2753/1999 ισχύει).
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