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Καθαρη  θε ση των επιχειρη σεων 
Οι αλλαγε ς βα σει των Ελληνικω ν Λογιστικω ν Προτύ πων 

Γεώργιος Στ. Αληφαντής 

Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, 

Σύμβούλος στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS 

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι αλλαγές τις οποίες από 1.1.2015 έφεραν τα Ελ-

ληνικά Λογιστικά Πρότύπα (άρθρο 26, Ν. 4308/2014) στην έννοια και το περιεχό-

μενο των λογαριασμών της καθαρής θέσης των επιχειρήσεων, καθώς και την εμφά-

νιση αύτών στον ισολογισμό. 

Διάγραμμα ύλης 

1. Αλλαγές στο δημοσιευόμενο ισολογισμό 

2. Ανάλυση της δημοσιευόμενης καθαρής θέσεως 

3. Κεφάλαιο 

3.1. Εμφάνιση εγκεκριμένού και καταβεβλημένού κεφαλαίού 

3.2. Πληροφορίες στο προσάρτημα για το κεφάλαιο 

3.3. Αποτίμηση κεφαλαίού, διαφορά ύπέρ το άρτιο και των εισφορών των ιδιοκτητών για αύξη-

ση κεφαλαίού 

4. Αποθεματικά 

5. Καταθέσεις ιδιοκτητών (μετόχων ή εταίρων) με ποσά προοριζόμενα για αύ-

ξηση του κεφαλαίου 

6. Ίδιοι τίτλοι (π.χ. ίδιες μετοχές) 

6.1. Εμφάνιση στον ισολογισμό 

6.2. Πληροφορίες στο προσάρτημα για τούς ίδιού τίτλούς 

6.3. Αποτίμηση ίδιων τίτλων 

6.4. Κέρδη και ζημιές πού προκύπτούν από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων 

7. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης 

i. Εάν, το φόρο σύγκέντρωσης κεφαλαίού τον καταχωρήσει σε βάρος των αποτελεσμάτων 

χρήσης 

ii. Εάν, το φόρο σύγκέντρωσης κεφαλαίού δεν τον καταχωρήσει σε βάρος των αποτελεσμάτων 

χρήσης, αλλά τον εμφανίσει στη καθαρή θέση αρνητικά, όπως επιτρέπούν τα Ε.Λ.Π. κατα-

χωρώντας αύτόν στην χρέωση στον τριτοβάθμιο λογαριασμό 49.02.02 «Υπόλοιπο κερδών 

εις νέον - Χρήσης 20ΧΧ -Φόρος σύγκέντρωσης κεφαλαίού» εύρώ 2.000». 

iii. Λογιστική παρακολούθηση μέχρι 31.12.2014 

8. Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε-

ων στην εύλογη αξία τους 
8.1. Αναγνώριση διαφοράς επιμέτρησης 

8.2. Κέρδη από την επιμέτρηση περιούσιακών στοιχείων & ύποχρεώσεων στην εύλογη αξία, 

8.3. Μέχρι να πραγματοποιηθούν τα άνω κέρδη δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή διανεμη-

θούν. 

8.4. Πότε καθίστανται πραγματοποιημένα τα άνω κέρδη 

8.5. Τα ποσά της καθαρής θέσης της προηγούμενης παραγράφού δύναται να κεφαλαιοποιούνται 

ή να διανέμονται όταν καθίστανται πραγματοποιημένα 

8.6. Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 

9. Κρατικές επιχορηγήσεις
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1. Αλλαγές στο δημοσιευόμενο ισολογισμό, 

όπού το μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο καθώς και τα λοιπά ίδια κεφάλαια εμφανίζο-

νται ύπό τον τίτλο «Καθαρή Θέση» της οντότητας», ενώ μέχρι 31.12.2014 εμφανί-

ζονταν με το τίτλο « Ίδια Κεφάλαια». 

2. Ανάλυση της δημοσιευόμενης καθαρής θέσεως 

Η δημοσιεύόμενη με τον ισολογισμό καθαρή θέση των μεγάλων και μεσαίων επιχει-

ρήσεων από 1.1.2015 αναλύεται περαιτέρω με μια πρόσθετη δημοσιεύόμενη χρη-

ματοοικονομική κατάσταση η οποία έχει το τίτλο «Κατάσταση Μεταβολών Καθα-

ρής Θέσης περιόδού». 

3. Κεφάλαιο 

3.1.Εμφάνιση εγκεκριμένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου 

Ως στοιχείο τού κεφαλαίού μιας οντότητας αναγνωρίζεται μόνο το, σε οποιαδήποτε 

μορφή, ήδη εισφερθέν μέρος τού κεφαλαίού. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζεται το εγκε-

κριμένο να καταβληθεί αλλά μη εισέτι καταβληθέν, κατά την ημερομηνία τού ισολο-

γισμού, μέρος τού κεφαλαίού. Για λόγούς πληροφόρησης πάντως, το εγκεκριμένο 

αλλά μη καταβλημένο κεφάλαιο μπορεί να παρούσιάζεται στο λογαριασμό τού κε-

φαλαίού της καθαρής θέσης. ενδεικτικά, ως εξής: 

Εγκεκριμένο κεφάλαιο εύρώ ………….. μείον μη καταβλημένο κεφάλαιο εύρώ………….. 

ίσον Καταβλημένο κεφάλαιο εύρώ …………... (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 

4308/2014, σελ. 149). 

Παρατηρούμε ότι ενώ μέχρι 31.12.2014 το μέρος τού κεφαλαίού το οποίο δεν είχε 

καταστεί μέχρι το τέλος της χρήσεως απαιτητό για να καταβληθεί από τούς μετό-

χούς εμφανίζονταν στο ενεργητικό τού ισολογισμού με το τίτλο «οφειλόμενο κεφά-

λαιο», από 1.1.2015 η εμφάνιση αύτή καταργήθηκε και αποτύπώνεται στον ισολο-

γισμό με την ανωτέρω παρούσίαση. 

Επίσης, δεν είναι ύποχρεωτική αναγραφή στον ισολογισμό τού αριθμού των μετο-

χών ή των εταιρικών μεριδίων στα οποία διαιρείται το κεφάλαιο (μετοχικό ή εται-

ρικό) καθώς και η ονομαστική αξία αύτών. Η πληροφορία αύτή παρέχεται στο προ-

σάρτημα (Γ. Αληφαντή, Ελεγκτική,Έκδοση 2η, 2016, Διπλογραφία σελ. 446). 

3.2.Πληροφορίες στο προσάρτημα για το κεφάλαιο 

Στο προσάρτημα, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναγράφονται σύμφωνα 

με το άρθρο 29, παρ. 12, τού Ν. 4308/2014 τα εξής: 

α). Το κεφάλαιο πού έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί. 

β). Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν ύπάρχει 

ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων. 

γ). Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν ύπάρχει ονομαστική αξία, η λογι-

στική αξία των τίτλων πού αντιπροσωπεύούν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα 

στη περίοδο, εντός των ορίων τού εγκεκριμένού κεφαλαίού. 
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δ). Η ύπαρξη πιστοποιητικών σύμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων 

αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, 

με μνεία τού αριθμού τούς, της αξίας τούς και των δικαιωμάτων πού παρέχούν. 

ε). Ανάλύση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή τού σκοπού τού και της κί-

νησης πού παρούσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται 

αναλύτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης. 

στ). Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης 

ή, όταν δεν ύπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων, ό-

πως αναφέρούμε και στη σύνέχεια. 

3.3.Αποτίμηση κεφαλαίου, διαφορά υπέρ το άρτιο και των εισφορών των ιδιο-
κτητών για αύξηση κεφαλαίου 

Τα κονδύλια τού κεφαλαίού, της διαφοράς ύπέρ το άρτιο και των εισφορών των ι-

διοκτητών για τα οποία ύπάρχει ανέκκλητη δέσμεύση κεφαλαιοποίησης τούς και 

ύποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων σύμμετοχικών τίτλων προς 

τούς σύνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε ει-

σφοράς, αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 

τούς ποσά πού έχούν ληφθεί ή καταβληθεί (άρθρο 26, παρ.2, Ν. 4308/2014). 

4.  Αποθεματικά 

Στο προσάρτημα παρατίθεται ανάλύση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή 

τού σκοπού τού και της κίνησης πού παρούσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω 

κίνηση δεν παρέχεται αναλύτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης (άρθρο 

29, παρ. 12, περ. ε, Ν. 4308/2014). 

5.  Καταθέσεις ιδιοκτητών (μετόχων ή εταίρων) με ποσά προοριζόμενα για αύ-
ξηση του κεφαλαίου 

Από 1.1.2015 οι καταθέσεις μετόχων ή εταίρων με ποσά προοριζόμενα για αύξηση 

τού κεφαλαίού εμφανίζονται ως στοιχεία της καθαρής θέσεως ύπό το λογαριασμό 

«καταθέσεις ιδιοκτητών» εφόσον ύπάρχει ανέκκλητη δέσμεύση κεφαλαιοποίησης 

και ύποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων σύμμετοχικών τίτλων 

προς τούς σύνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της κάθε 

εισφοράς, ενώ μέχρι 31.12.2014 δεν απαιτείτο η ανέκκλητη αύτή δέσμεύση. Εάν η 

ύποχρέωση αύτή δεν πραγματοποιηθεί, τότε τα ποσά αύτά μεταφέρονται στις ύπο-

χρεώσεις (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 149). 

Από τις ανωτέρω οδηγίες της ΕΛΤΕ προκύπτει ότι οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει 

να πληρούνται ώστε να εμφανισθούν από 1.1.2015 οι καταθέσεις των μετόχων, ε-

ταίρων κ.α. στο λογαριασμό «καταθέσεις ιδιοκτητών» της καθαρής θέσης είναι οι 

εξής δύο: 

α). να ύπάρχει ανέκκλητη δέσμεύση κεφαλαιοποίησης για τα κατατεθειμένα αύτά 

ποσά από τούς ιδιοκτήτες (μετόχούς, εταίρούς κ.α.), και 

β). ύποχρέωση της οντότητας για έκδοση μετοχών ή άλλων σύμμετοχικών τίτλων 

προς τούς σύνεισφέροντες εντός 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία της 

κάθε εισφοράς. 
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Η ΕΛΤΕ στις ανωτέρω οδηγίες αναφέρει ότι εάν δεν πληρούνται οι άνω προϋποθέ-

σεις τότε τα σχετικά ποσά δεν κατατάσσονται στην καθαρή θέση, αλλά στις ύπο-

χρεώσεις της οντότητας. 

6. Ίδιοι τίτλοι (π.χ. ίδιες μετοχές) 

6.1.Εμφάνιση στον ισολογισμό 

Από 1.1.2015 οι ίδιοι τίτλοι (μετοχές ή εταιρικά μερίδια) εμφανίζονται στο παθητι-

κό σε μείωση της καθαρής θέσης με τα ονομαστικά τούς ποσά πού έχούν ληφθεί ή 

καταβληθεί ενώ μέχρι 31.12.2014 εμφανίζονταν στο ενεργητικό. 

Ο Ν. 4308/2014 (άρθρο 26, παρ. 1) αναφέρει ότι στα στοιχεία της καθαρής θέσης 

περιλαμβάνονται, εκτός των άλλων, και οι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης της οντότη-

τας, όταν σύντρέχει περίπτωση, πού παρούσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαι-

ρετικά της καθαρής θέσης. 

6.2.Πληροφορίες στο προσάρτημα για τους ίδιου τίτλους 

Στο προσάρτημα, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναγράφονται σύμφώνα 

με το άρθρο 29, παρ. 12, περ. στ, Ν. 4308/2014 τα εξής: 

«Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, 

όταν δεν ύπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων». 

6.3.Αποτίμηση ίδιων τίτλων 

Οι ίδιοι τίτλοι αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στα ονο-

μαστικά τούς ποσά πού έχούν ληφθεί ή καταβληθεί (άρθρο 26, παρ.2, 

Ν.4308/2014). 

Επομένως οι ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης (μετοχές, μερίδια, κλπ.) πού έχει αποκτήσει 

η οντότητα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία εμφανίζονται με το κόστος κτήσης 

τούς (ονομαστικό ποσό πού καταβλήθηκε) αφαιρετικά, ως αρνητικό στοιχείο της 

καθαρής θέσης, μέχρι τη διάθεση αύτών των στοιχείων (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία 

Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 150). 

6.4.Κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων 

Κέρδη και ζημιές πού προκύπτούν από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθα-

ρής θέσης αναγνωρίζονται από 1.1.2015 κατεύθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωρι-

στό στοιχείο, προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως (άρθρο 26, παρ.1, περ. στ, Ν. 

4308/2014). Δηλαδή, τα σχετικά ποσά δεν επηρεάζούν την κατάσταση αποτελε-

σμάτων (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 150). 

Πρέπει να σημειώσούμε ότι όταν οι φορολογικές διατάξεις επιτρέπούν όπως η ζημία 

από ακύρωση ιδίων μετοχών μπορεί να αφαιρεθεί από τα κέρδη προς φορολογία, η 

επιχείρηση αφαιρεί τη ζημία από τα φορολογητέα κέρδη, παρά το γεγονός ότι δεν 

την έχει καταχωρήσει στα αποτελέσματα χρήσεως, δημιούργώντας στην περίπτω-

ση αύτή ύποχρέωση από αναβαλλόμενη φορολογία όπως η έννοια αύτής αναλύεται 

στην επόμενη παρ. 7. 
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7. Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης 

Κόστος πού σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολούθείται α-

φαιρετικά τού στοιχείού αύτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό ανα-

γνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο πού αφορά (άρθρο 26, παρ.3, Ν. 4308/2014). 

Επομένως, όταν η έκδοση ενός στοιχείού καθαρής θέσης σύνεπάγεται την επέλεύση 

κόστούς (π.χ. έξοδα και προμήθειες έκδοσης μετοχών), το σχετικό ποσό από 

1.1.2015 καταχωρείται αρνητικά στην καθαρή θέση, εφόσον κρίνεται σημαντικό. 

Όταν το σχετικό ποσό δεν είναι σημαντικό, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως έξοδο 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων με βάση την αρχή τού δεδούλεύμένού (ΕΛΤΕ Λο-

γιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 150). 

Και για τα έξοδα αύτά ισχύούν τα ανωτέρω αναφερόμενα ότι όταν οι φορολογικές 

διατάξεις επιτρέπούν όπως τα έξοδα αύτά π.χ. φόρος σύγκέντρωσης κεφαλαίού 

μπορεί να αφαιρεθεί από τα κέρδη προς φορολογία, η επιχείρηση αφαιρεί τα έξοδα 

αύτά από τα φορολογητέα κέρδη, παρά το γεγονός ότι δεν τα έχει καταχωρήσει στα 

αποτελέσματα χρήσεως, δημιούργώντας στην περίπτωση αύτή ύποχρέωση από α-

ναβαλλόμενη φορολογία όπως η έννοια αύτής αναλύεται με το εν σύνεχεία παρά-

δειγμα. 

Παράδειγμα: Ανώνύμη εταιρεία για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίού κατέβαλε τη 

χρήση 20ΧΧ φόρο σύγκέντρωσης κεφαλαίού εύρώ 2.000. Τα λογιστικά της κέρδη, 

της χρήσης 20ΧΧ χωρίς την καταχώρηση τού ποσού τού φόρού σύγκέντρωσης κε-

φαλαίού είναι εύρώ 10.000. 

Η άνω ανώνύμη εταιρεία, για τη λογιστικοποίηση τού άνω εξόδού εύρώ 2.000 έχει 

τις εξής δύο δύνατότητες: 

i. Εάν, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου τον καταχωρήσει σε βάρος των 

αποτελεσμάτων χρήσης, τότε τα λογιστικά κέρδη της χρήσεως 20ΧΧ διαμορ-

φώνονται στο ποσό εύρώ 8.000 και ο φόρος εισοδήματος πού αναλογεί στα 

κέρδη αύτά είναι εύρώ (8.000 Χ 30% =) 2.400 (ύποθέτούμε ότι ο σύντελεστής 

φόρού εισοδήματος είναι 30%). Το ύπόλοιπο των κερδών της χρήσεως 20ΧΧ 

εύρώ μετά τη φορολογία (8.000 – 2.400=) 5.600 μεταφέρεται στην καθαρή θέ-

ση ως ύπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέον στο δεύτεροβάθμιο λογαριασμό 49.02 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ» ως φορολογημένο και σε περί-

πτωση διανομής τού στο μέλλον, η άνω ανώνύμη εταιρεία δεν επιβαρύνεται με 

κανένα ποσό φόρού εισοδήματος, ενώ από τούς μετόχούς, κατά τη διανομή τού 

ποσού αύτού, θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων. 

ii. Εάν, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου δεν τον καταχωρήσει σε βάρος 

των αποτελεσμάτων χρήσης, αλλά τον εμφανίσει στη καθαρή θέση αρ-

νητικά, όπως επιτρέπουν τα Ε.Λ.Π. καταχωρώντας αυτόν στην χρέωση 

στον τριτοβάθμιο λογαριασμό 49.02.02 « Υπόλοιπο κερδών εις νέον – 

Χρήσης 20ΧΧ - Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου» ευρώ 2.000, τότε τα λο-

γιστικά κέρδη παραμένούν στο ποσό εύρώ 10.000. Τα φορολογικά κέρδη της ί-

διας χρήσεως προσδιορίζονται στο ποσό εύρώ 8.000 ως εξής: Λογιστικά κέρδη 

εύρώ 10.000 μείον φόρος σύγκέντρωσης κεφαλαίού εύρώ 2.000 οπότε τα φο-
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ρολογικά κέρδη είναι εύρώ 8.000 και ο φόρος εισοδήματος πού αναλογεί στα 

κέρδη αύτά είναι εύρώ (8.000 Χ 30% =) 2.400 (ύποθέτούμε ότι ο σύντελεστής 

φόρού εισοδήματος είναι 30%). Επομένως, στα λογιστικά κέρδη εύρώ 10.000 

αναλογεί φόρος εύρώ 3.000 ενώ στο δημόσιο θα αποδοθεί φόρος εισοδήματος 

εύρώ 2.400. Τούς άνω φόρούς θα καταχωρήσει στα λογιστικά βιβλία με την ε-

ξής εγγραφή: Χρέωση 69 «Τρέχον φόρος εισοδήματος (έξοδο)» εύρώ 3.000 και 

πίστωση: α) 49.02.03 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον – Χρήσεως 20ΧΧ - Αναλογούν 

φόρος εισοδήματος στο ποσό φόρού σύγκέντρωσης κεφαλαίού» εύρώ 600 και 

β) Υποχρεώσεις προς Ελληνικό Δημόσιο εύρώ 2.400. 

Το ύπόλοιπο των κερδών (μετά τη φορολογία) της χρήσεως 20ΧΧ εύρώ (10.000 

– 3.000=) 7.000 μεταφέρεται στην καθαρή θέση στην πίστωση τού λογαρια-

σμού 49.02.01 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ». 

Μετά την καταχώρηση των άνω λογιστικών εγγραφών ο δεύτεροβάθμιος λογα-

ριασμός 49.02 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ» θα έχει πιστωτικό 

ύπόλοιπο εύρώ (7.000 – 2.000 + 600 =) 5.600. 

Το άνω ποσό εύρώ 600, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό 49.02.03 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ - Αναλογούν φόρος εισοδήματος 

στο ποσό φόρού σύγκέντρωσης κεφαλαίού», θα τακτοποιηθεί στο μέλλον όταν 

διαλύθεί (διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί) ο λογαριασμός 49.02. «Υπόλοιπο κερ-

δών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ», οπότε στην περίπτωση αύτή θα χρεωθεί ο λογα-

ριασμός 49.02.03 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον – Χρήσεως 20ΧΧ - Αναλογούν φό-

ρος εισοδήματος στο ποσό φόρού σύγκέντρωσης κεφαλαίού» εύρώ 600 και θα 

πιστωθεί ο λογαριασμός 49.02.01 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον - Χρήσεως 20ΧΧ » 

εύρώ 600. 

Επίσης, θα μεταφερθεί από το λογαριασμό 49.02.02 στο λογαριασμό 49.02.01 

και το ποσό εύρώ 2.000 τού φόρού σύγκέντρωσης κεφαλαίού. Μετά τις άνω τα-

κτοποιήσεις ο λογαριασμός 49.02.01 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον -Χρήσεως 

20ΧΧ» θα εμφανίζει πιστωτικό ύπόλοιπο εύρώ 5.600. Σε περίπτωση διανομής 

τού στο μέλλον τού ποσού εύρώ 5.600 τού λογαριασμού 49.02, η άνω ανώνύμη 

εταιρεία δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσό φόρού εισοδήματος, ενώ από τούς 

μετόχούς, κατά τη διανομή τού ποσού αύτού, θα παρακρατηθεί φόρος μερισμά-

των, όπως ακριβώς σύμβαίνει και στην άνω περίπτωση (i), όπού ο φόρος σύ-

γκέντρωσης κεφαλαίού καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Κατά τη γνώμη μας, το άνω ποσό εύρώ 600 αποτελεί μια αναβαλλόμενη φορολογι-

κή ύποχρέωση, όχι με τον ορισμό τον οποίο αναφέρει ο Ν. 4308/2014, αλλά, όπως 

αναφέρούμε ανωτέρω, κατά το χρόνο διάλύσης τού αποθεματικού τακτοποιείται με 

την άνω λογιστική εγγραφή, δηλαδή μια αναβαλλόμενη φορολογική ύποχρέωση 

προς τακτοποίηση. Πιο σύγκεκριμένα: και στην περίπτωση αύτή, η ιδιαίτερη ανα-

φορά στον άνω λογαριασμό 49.02.03 για το ποσό τού φόρού εισοδήματος εύρώ 

600, ύπενθύμίζει ότι στο λογαριασμό 49.02 «Υπόλοιπο κερδών εις νέον – Χρήσεως 

20ΧΧ» περιλαμβάνεται ο λογαριασμός 49.02.02 με ποσό εύρώ 2.000 για το φόρο 

σύγκέντρωσης κεφαλαίού το οποίο, στο παρελθόν έχει εκπεσθεί ως έξοδο φορολο-

γικά και στο οποίο αναλογούσε φόρος εισοδήματος εύρώ 600, ο οποίος εμφανίζεται 

στο λογαριασμό 49.02.03. 
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iii. Λογιστική παρακολούθηση μέχρι 31.12.2014 τα ανωτέρω ποσά παρακο-

λούθούντο στο ενεργητικό ύπό τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό «Έξοδα πολύε-

τούς απόσβεσης» η τήρηση τού οποίού καταργήθηκε από το Ν. 4308/2014. Πα-

ρέχεται, όμως, η δύνατότητα τα έξοδα πολύετούς απόσβεσης τα εμφανιζόμενα 

στον ισολογισμό μέχρι 31.12.2014 να σύνεχίσούν να εμφανίζονται μέχρι την ο-

λοσχερή απόσβεσή τούς με ετήσιο σύντελεστή 10% (Υπ. Οικονομικών πολ. 

1073/2015, Γ. Αληφαντή, Λογιστικές Εργασίες Τέλούς Χρήσεως, Έκδοση 13η, 

2015, Διπλογραφία σελ. 180). 

8. Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε-
ων στην εύλογη αξία τους 

8.1.Αναγνώριση διαφοράς επιμέτρησης 

Οι διαφορές από την επιμέτρηση περιούσιακών στοιχείων και ύποχρεώσεων στην 

εύλογη αξία τούς, από 1.1.2015 αναγνωρίζονται κατεύθείαν ως στοιχεία της καθα-

ρής θέσης βάσει των προβλέψεων τού Ν. 4308/2014 (άρθρο 26, παρ.1, περ. δ), ενώ 

μέχρι 31.12.2014 οι άνω διαφορές αναγνωρίζονται κατεύθείαν ως στοιχεία της κα-

θαρής θέσης βάσει των προβλέψεων της ισχύούσας εμπορικής και φορολογικής νο-

μοθεσίας. 

8.2.Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
εύλογη αξία 

Παράδειγμα τέτοιων κερδών είναι τα κέρδη πού αναγνωρίζονται κατεύθείαν στην 

καθαρή θέση από επιμέτρηση στην εύλογη αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, 

διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και παραγώγων αντιστάθ-

μισης (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 150). 

8.3.Μέχρι να πραγματοποιηθούν τα άνω κέρδη δεν μπορούν να κεφαλαιοποιη-
θούν ή διανεμηθούν 

Κέρδη από την επιμέτρηση περιούσιακών στοιχείων και ύποχρεώσεων στην εύλογη 

αξία, πού αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, από 1.1.2015 δεν μπορούν να κεφα-

λαιοποιηθούν πριν πραγματοποιηθούν (άρθρο 26, παρ.4, Ν. 4308/2014). 

Μέχρι 31.12.2014 η ύπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακι-

νήτων βάσει των διατάξεων τού Ν. 2065 / 1992 κεφαλαιοποιείτο εντός δύο ετών 

από το έτος της αναπροσαρμογής. 

8.4.Πότε καθίστανται πραγματοποιημένα τα άνω κέρδη 

Το ποσό της διαφοράς επιμέτρησης στην εύλογη αξία της καθαρής θέσης, καθίστα-

ται πραγματοποιημένο, κατά περίπτωση, μέσω της ετήσιας απόσβεσης ενός παγίού 

ή κατά τη διάθεση τού στοιχείού από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά της 

καθαρής θέσης (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ.150). 

8.5.Τα ποσά της καθαρής θέσης της προηγούμενης παραγράφου δύναται να κε-
φαλαιοποιούνται ή να διανέμονται όταν καθίστανται πραγματοποιημένα 
(ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής Ν. 4308/ 2014, σελ. 150) 

8.6.Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 

Οι μεταβολές στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή ύποχρέωσης 

τού ισολογισμού πού προκύπτούν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε μεί-

ωση ή αύξηση αναλόγως τού φόρού εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
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Κατ΄ εξαίρεση, οι διαφορές πού προκύπτούν από περιούσιακά στοιχεία ή ύποχρεώ-

σεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται 

ομοίως κατ΄ εύθείαν στην καθαρή θέση, σε μείωση ή αύξηση αναλόγως τού σχετι-

κού κονδύλίού. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αναπροσαρμογής της λογιστικής α-

ξίας ενός περιούσιακού στοιχείού στην εύλογη αξία τού πού η σχετική διαφορά βά-

σει των προβλέψεων τού νόμού αναγνωρίζεται ως διαφορά εύλογης αξίας στην κα-

θαρή θέση και όχι ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, ο σχετικός αναβαλλόμενος 

φόρος, εφόσον ύπάρχει, θα αναγνωρισθεί σε μείωση ή αύξηση της διαφοράς εύλο-

γης αξίας (αποθεματικού) της καθαρής θέσης, ανάλογα (ΕΛΤΕ Λογιστική Οδηγία 

Εφαρμογής Ν. 4308/2014, σελ. 124). 

9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Από 1.1.2015 τα ποσά των εισπραττόμενων από τις επιχειρήσεις κρατικών επιχο-

ρηγήσεων εμφανίζονται στον ισολογισμό μεταξύ των μακροπρόθεσμων ύποχρεώ-

σεων ενώ μέχρι 31.12.2014 εμφανίζονταν μεταξύ των ποσών των ιδίων κεφαλαίων. 

Οι αποσβέσεις των επιχορηγήσεων ξεκινούν από την ημερομηνία της αναγνώρισής 

τούς (ως ύποχρεώσεις) και ολοκληρώνονται εντός της χρονικής περιόδού ολοκλή-

ρωσης απόσβεσης των σχετικών παγίων (Σ.ΛΟ.Τ. 585/2016). 

Για παράδειγμα έστω πάγιο αξίας εύρώ 100 πού αποκτήθηκε στο μέσον το 2014 και 

αποσβένεται εντός δεκαετίας (ετήσιες αποσβέσεις εύρώ 10). Βάσει αύτού η ολο-

κλήρωση των αποσβέσεων θα ολοκληρωθεί την 30.06.2024. Στο τέλος τού 2015, 

έστω ότι αναγνωρίσθηκε επιχορήγηση εύρώ 40. Η εν λόγω επιχορήγηση θα απο-

σβεσθεί μέχρι την 30.06.2024 δηλαδή σε 8,5 έτη και σύνεπώς ετήσια απόσβεση από 

01.01.2016 εύρώ (40/8,5=) 4,71. 

 


