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ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

.   Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επι-
χειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή πληροφοριών. Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να δι-
ευκρινισθεί είναι ότι χρησιµοποιείται κυρίως για την ενηµέρωση των τρίτων προσώπων, 
που επιθυµούν να έχουν µία εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης και, 
λιγότερο, για την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης, η οποία έχει πρόσβαση σε 
ότι είδους λογιστική πληροφόρηση επιθυµεί. Μέσω της δηµοσίευσης των χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν και το τελικό προϊόν της χρηµατοοικονο-
µικής λογιστικής, το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα της άµεσης πρόσβασης σε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, σχετικές µε την επιχείρηση.

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται από τις οικονοµικές µονάδες 
είναι οι εξής:

. Ισολογισµός.
. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.
. Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων Χρήσης.

. Οι εταιρίες που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, πρέπει 
να δηµοσιεύουν τις τέσσερεις καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, τον 
πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων και το προσάρτηµα.
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. Πίνακας ∆ιάθεσης των Αποτελεσµάτων.
. Κατάσταση Ταµειακών Ροών.
. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων.
. Προσάρτηµα.

Επειδή το συγκεκριµένο βιβλίο είναι εισαγωγικό στη χρηµατοοικονοµική λογιστική και 
προσπαθεί να βοηθήσει τον αναγνώστη να κάνει τα πρώτα του βήµατα σ’ αυτόν τον επι-
στηµονικό κλάδο, θα ασχοληθεί, σε αρκετό βάθος, κυρίως µε τις δύο βασικές χρηµατοοι-
κονοµικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων χρή-
σεως και λιγότερο µε τις υπόλοιπες, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείµενο βαθύτερης 
ανάλυσης σ’ επόµενο βιβλίο, αυτό της προχωρηµένης λογιστικής. 

.. Λογιστικές (Χρηµατοοικονοµικές) πληροφορίες 

Η παρουσίαση και δηµοσίευση των παραπάνω καταστάσεων στο ευρύ κοινό απαιτεί την 
ύπαρξη των χαρακτηριστικών, τα οποία αναφέρθηκαν εκτενώς στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι 
ώστε ο τρίτος ενδιαφερόµενος να αντλεί πλήρη και αντικειµενική πληροφόρηση. Εποµέ-
νως, θα πρέπει να ισχύουν τα βασικά τουλάχιστον χαρακτηριστικά που είναι τα εξής:

. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται έγκαιρα στους χρήστες (Timeli-
ness).

. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι σχετικές για λήψη επενδυτικών ή άλ-
λων αποφάσεων (Relevance).

. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι αντικειµενικές (Objectivity).
. Οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι έγκυρες (Reliability).

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονισθεί, ότι υπάρχουν δύο βασικοί περιορισµοί στην πα-
ροχή πλήρους και αντικειµενικής πληροφόρησης. Ο πρώτος περιορισµός δηµιουργείται 
επειδή πολλές φορές στην κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εισχωρούν 
προσωπικές εκτιµήσεις της διοίκησης, όπως είναι η ωφέλιµη διάρκεια των παγίων µέσων 
δράσης (περιουσιακών στοιχείων) της οικονοµικής µονάδας ή το ύψος των επισφαλών 
απαιτήσεων αυτής. Ο δεύτερος περιορισµός αφορά την µη αναγνώριση συγκεκριµένων 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, όπως η φήµη της, το πελατολόγιό της, το µορ-
φωτικό επίπεδο του προσωπικού της κ.ά., διότι δεν έχουν περιέλθει στην κυριότητα της 
µετά από συναλλαγή και δεν έχουν αποτιµηθεί.

Οι χρήστες των οικονοµικών πληροφοριών της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, όπως 
ήδη αναφέραµε στο πρώτο κεφάλαιο, πέρα από την ίδια τη διοίκηση της οικονοµικής 
µονάδας, είναι κυρίως τρίτα πρόσωπα, που όµως ενδιαφέρονται για τη χρηµατοοικονο-
µική κατάσταση της τελευταίας. Μερικά παραδείγµατα τέτοιων ενδιαφεροµένων είναι τα 
παρακάτω:





⇢  Οι φορείς (µέτοχοι, εταίροι) της οικονοµικής µονάδας που δεν µετέχουν στη διοί-
κηση.

⇢  Οι διοικήσεις ανταγωνιστικών οικονοµικών µονάδων.
⇢  Τα πιστωτικά ιδρύµατα.
⇢  Οι µελλοντικοί επενδυτές.
⇢  Οι διάφορες κρατικές υπηρεσίες.
⇢  Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές.
⇢  Οι προµηθευτές της επιχείρησης.
⇢  Τα εθνικά και διεθνή χρηµατιστήρια.
⇢  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.
⇢  Οι εργαζόµενοι στις οικονοµικές µονάδες.
⇢  Το ευρύ κοινό (καταναλωτές, οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

κ.ά).

. Ισολογισµός της Οικονοµικής Μονάδας

Το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί µε τα τρία µέρη της περιουσιακής κατάστασης µίας οι-
κονοµικής µονάδας, δηλαδή το ενεργητικό, την καθαρή θέση και τις υποχρεώσεις της, 
(εκτενής παρουσίαση των στοιχείων αυτών γίνεται σε επόµενο κεφάλαιο). Πιο απλά, θα 
µπορούσε κάποιος να πει, ότι το κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθεί µε τον πίνακα, που µας δί-
νει µία στατική εικόνα (δηλαδή εικόνα συγκεκριµένης χρονικής στιγµής) της οικονοµικής 
κατάστασης της οικονοµικής µονάδας. Η χρηµατοοικονοµική αυτή κατάσταση, η οποία 
παρουσιάζει οργανωµένα την περιουσία της επιχείρησης, καλείται Ισολογισµός. Στο ση-
µείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί, πως ο συγκεκριµένος πίνακας παρουσιάζει µόνο την 
περιουσία της επιχείρησης και όχι το αποτέλεσµα, το οποίο αποκοµίζει από την διαχείριση 
αυτής της περιουσίας. ∆ηλαδή, η διαχείριση της περιουσίας, µε την οποία δηµιουργούνται 
έσοδα, έξοδα κ.ά., που µε τον συσχετισµό των οποίων προκύπτει το λογιστικό αποτέ-
λεσµα (κέρδη ή ζηµιές της λογιστικής χρονιάς), το οποίο πέτυχε η οικονοµική µονάδα, 
εµφανίζεται σε άλλη κατάσταση, αυτή των αποτελεσµάτων χρήσης, η οποία παρατίθεται 
στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού. Με το σκεπτικό αυτό, η κατάσταση του Ισολογισµού 
ορίζεται ως εκείνη η χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η οποία σε συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή και µε βάση τις βασικές λογιστικές αρχές, εµφανίζει συνοπτικά και συγχρόνως σε 
ενιαίο νόµισµα, τα µέσα δράσης του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις προς τρίτους και την 
καθαρή θέση µίας οικονοµικής µονάδας.

.. Η βασική λογιστική ισότητα

Όποιος αναφέρεται στην περιουσιακή κατάσταση µίας οικονοµικής µονάδας, αλλά και 
οποιουδήποτε φυσικού προσώπου, υποχρεωτικά πρέπει να απαντήσει σε δύο βασικά 
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ερωτήµατα. Πρώτο, τι περιουσιακά στοιχεία έχει η οικονοµική αυτή µονάδα για να δι-
αχειριστεί (µέσα δράσης) και να αποκοµίσει όφελος. ∆εύτερο, που οφείλει την ύπαρξη 
αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Αυτά προέρχονται από χρηµατοδότηση (δανεισµό) 
τρίτων (οποιασδήποτε µορφής και συνεπώς πρέπει να τα επιστρέψει, κάποια στιγµή κατά 
την διάρκεια της λειτουργίας της) ή ανήκουν στην ίδια (συγκεκριµένα στους φορείς της, 
δηλαδή στους ιδιοκτήτες της, οπότε θα τα επιστρέψει µετά την λύση και εκκαθάρισή της). 
Η χρηµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων, που έχει στην διάθεση της κάθε οικονο-
µική µονάδα, δεν µπορεί να είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από τις πηγές χρηµατοδότησης 
τους, (δηλαδή τις πηγές προέλευσής τους), οι οποίες αναφέρθηκαν προηγούµενα. 

Με τον όρο «βασική λογιστική ισότητα» γίνεται αναφορά στην οικονοµική κατάσταση 
µίας επιχείρησης, η οποία παρουσιάζεται υπό µορφή µαθηµατικής ισότητας, και κάνει εµ-
φανές ότι τα µέσα δράσης µίας επιχείρησης είναι υποχρεωτικά ίσα µε τις πηγές προέλευ-
σής τους. Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ξανά, ότι µε τον όρο µέσα δράσης εννοούνται 
τα µέσα εκείνα, τα οποία έχει στην κατοχή της η οικονοµική µονάδα και χρησιµοποιώντας 
αυτά, προχωρεί σε εµπορικές πράξεις στην αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται. ∆ηλα-
δή, µε τα µέσα αυτά, η επιχείρηση ενεργεί στην αγορά της. Για τον λόγο αυτό, το σύνολο 
των µέσων δράσης ονοµάζεται ενεργητικό. Τέτοια παραδείγµατα είναι: τα κτίρια, τα µη-
χανήµατα, τα µεταφορικά µέσα, τα αποθέµατα, οι απαιτήσεις, τα χρεόγραφα, τα µετρητά 
που έχει στο ταµείο της, οι καταθέσεις όψεως κ.ά.

Όσον αφορά τις πηγές προέλευσης των µέσων δράσης (ή διαφορετικά υποχρεώσεις 
της οικονοµικής µονάδας ή παθητικό) είναι αναγκαίο να τονισθούν τα δύο µέρη, τα οποία 
τις αποτελούν. Αυτά τα δύο µέρη είναι πρώτον η καθαρή θέση ή ίδια κεφάλαια (δηλαδή 
οι οικονοµικές εισφορές, που έγιναν από τους φορείς της επιχείρησης, µε οποιοδήποτε 
τρόπο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή της ζωής αυτής) και δεύτερο, οι υποχρεώσεις 
προς τρίτους ή καθαρό παθητικό ή ξένα κεφάλαια (που αφορούν χρηµατοδότηση τρί-
των προς την επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να επιστραφεί σε αυτούς σε συγκεκριµένο 
χρόνο, συµβατικά καθορισµένο).

∆ηλαδή τα ίδια κεφάλαια αφορούν ποσά, τα οποία ανήκουν στον (ή στους) φορείς 
(ιδιοκτήτη ή εταίρους ή µετόχους) της οικονοµικής µονάδας και των οποίων η εισφορά 
έγινε είτε άµεσα, κατά την ίδρυση ή κατά την αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης, είτε, 
έµµεσα, από κέρδη της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, µε απόφαση των φορέων ή λόγω νο-
µικής υποχρέωσης τους, µέρος των κερδών δεν διανεµήθηκαν στους δικαιούχους, αλλά 
παρέµειναν στην επιχείρηση µε τη µορφή αποθεµατικών κεφαλαίων. Αντίθετα, οι υπο-
χρεώσεις προς τρίτους αφορούν χρηµατοδότηση της επιχείρησης µε µορφή δανεισµού, 
παροχής πιστώσεων, αποδοχής γραµµατίων εισπρακτέων κ.ά., η οποία θα πρέπει να επι-
στραφεί στους δανειστές σε συγκεκριµένο χρόνο, που καθορίζεται από την µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων µερών σύµβαση και πριν τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης.

Τέλος πρέπει να τονισθεί ότι τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις προς τρίτους (καθα-
ρό παθητικό) θεωρούνται υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας, διότι σε νοµικό επίπε-





δο, η επιχείρηση θεωρείται νοµικό πρόσωπο, απόλυτα διακριτό από τους φορείς της, οι 
οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα. Στην λογιστική επιστήµη, αυτός ο διαχωρισµός στηρίζεται 
στην βασική λογιστική αρχή της λογιστικής οντότητας ή λογιστικής µονάδας, στην οποία 
αναφερθήκαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Στην λογιστική πρακτική όµως, όπως και σε 
σηµαντικό µέρος της λογιστικής βιβλιογραφίας, οι υποχρεώσεις προς τρίτους (δηλαδή το 
καθαρό παθητικό) αναφέρονται απλά ως υποχρεώσεις, συνήθως για λόγους απλοποίη-
σης. Επειδή, ο αναγνώστης του βιβλίου αυτού θα βρίσκει σε δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις αυτή την απλοποίηση, θα την διατηρήσουµε σε κάποια παραδείγµατά µας.

Εποµένως η βασική λογιστική ισότητα εµφανίζεται ως εξής:

Μέσα ∆ράσης = Πηγές Προέλευσης Μέσων ∆ράσης
ή

Ενεργητικό = Παθητικό
ή

Ενεργητικό = Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή Θέση) + Υποχρεώσεις προς Τρίτους
(Καθαρό Παθητικό ή Ξένα Κεφάλαια ή απλά Υποχρεώσεις)

ή
Ίδια Κεφάλαια = Ενεργητικό – Υποχρεώσεις προς Τρίτους

... Προϋποθέσεις ένταξης στοιχείων στο Ενεργητικό και στα Ξένα Κεφάλαια

Όπως είδαµε προηγουµένως, το σύνολο των µέσων δράσης µίας οικονοµικής µονάδας 
ονοµάζεται ενεργητικό. Για να ενταχθούν όµως τα µέσα δράσης στο ενεργητικό µίας οι-
κονοµικής µονάδας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες  προϋποθέσεις:

. Να ανήκουν κατά κυριότητα στην οικονοµική µονάδα (ή έστω να έχει αναλάβει η 
οικονοµική µονάδα το µεγαλύτερο µέρος των ωφεληµάτων και των κινδύνων, που 
απορρέουν από αυτά).

. Να έχουν περιέλθει στην κυριότητα της οικονοµικής µονάδας µετά από κάποιο λο-
γιστικό γεγονός (εµπορική συναλλαγή) και, εποµένως, να µπορεί να προσδιοριστεί 
αντικειµενικά η τιµή τους.

. Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα ή έµµεσα για την επίτευξη των αντικειµε-
νικών σκοπών της οικονοµικής µονάδας. 

Ακόµη, θα πρέπει να τονισθεί πως παρά το γεγονός ότι, τόσο η εγχώρια, όσο και η διε-
θνής βιβλιογραφία ταυτίζει τα µέσα δράσης µε τον όρο περιουσία, ωστόσο, κάτι τέτοιο 
δεν είναι ακριβές, διότι:

▶  Υπάρχουν µέσα δράσης, τα οποία δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της οικονο-
µικής µονάδας, απλώς θεωρούνται ως τέτοια, για πρακτικούς λόγους (όπως είναι 
τα κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα) και εντάσσονται στο ενεργητικό.
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▶  Υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία όµως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
ένταξής τους στο ενεργητικό και εποµένως δεν µπορούµε να ενταχθούν σε αυτό, 
όπως είναι η φήµη και πελατεία.

Συνεπώς, βάσει του ανωτέρω σκεπτικού, η σωστή ονοµασία των στοιχείων, τα οποία 
αποτελούν το ενεργητικό του ισολογισµού, είναι «µέσα δράσης», έστω και εάν χρησιµο-
ποιείται συχνότατα ο όρος περιουσία, ακόµη και στο παρόν βιβλίο.

Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τρίτους (καθαρό παθητικό) και αυτές πρέπει να 
πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις για να ενταχθούν στην οικονοµική κατάσταση του 
ισολογισµού. Συγκεκριµένα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

▶  Θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας και όχι των 
φορέων της. Η προϋπόθεση αυτή στηρίζεται στην έννοια του νοµικού προσώπου, 
καθώς και στην βασική λογιστική αρχή της λογιστικής οντότητας ή λογιστικής µο-
νάδας.

▶  Θα πρέπει να είναι συνέπεια λογιστικού γεγονότος, έτσι ώστε να µπορεί να καθο-
ρίζεται η αξία τους αντικειµενικά.

▶  Να προβλέπεται στο µέλλον η αποπληρωµή τους µε χρήµα ή άλλο ισοδύναµο.
▶  Να µπορούν να αποδοθούν σε χρηµατικές µονάδες. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, µπορούµε πλέον να καταλάβουµε γιατί η κατάστα-

ση του Ισολογισµού µπορεί να ορισθεί ως η χρηµατοοικονοµική κατάσταση, η οποία σε 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή και µε βάση τις βασικές λογιστικές αρχές, εµφανίζει συνο-
πτικά και συγχρόνως σε ενιαίο νόµισµα, τα µέσα δράσης του ενεργητικού, τις υποχρεώ-
σεις προς τρίτους και την καθαρή θέση µίας οικονοµικής µονάδας, όπως αναφέρθηκε 
στην αρχή του κεφαλαίου.
 Στην συνέχεια, για να εφαρµοσθούν τα παραπάνω, παρατίθεται ένα ιδιαίτερα απλο-
ποιηµένο παράδειγµα κατάστασης ισολογισµού µιας υποθετικής βιοτεχνίας.
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Ενυπόθηκο κτίριο
Μηχανήµατα
Έτοιµα προϊόντα
Πρώτες ύλες
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Καταθέσεις όψεως
Ταµείο
Σύνολο

.
.
.


.




.

Ίδια κεφάλαια
Ενυπόθηκο δάνειο
∆άνειο για κεφάλαιο κίνησης
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Φόροι πληρωτέοι

Σύνολο

.
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Στο παραπάνω παράδειγµα ο αναγνώστης θα παρατηρήσει πως τα µέσα δράσης της 
επιχείρησης «∆ιόνυσος Α.Ε.» είναι τοποθετηµένα στην αριστερή πλευρά της κατάστασης 
του ισολογισµού, ενώ τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις προς τρίτους στην δεξιά. Η 
παρουσίαση αυτή δεν είναι υποχρεωτική, όπως θα δούµε παρακάτω, αλλά είναι συνήθης. 
Ακόµη, παρατηρεί τη βασική λογιστική ισότητα, δηλαδή, η χρηµατική αξία των µέσων 
δράσης είναι ίση µε αυτών της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων προς τρίτους.

... Ταξινόµηση των Στοιχείων του Ισολογισµού

Έχει κατ’ επανάληψη αναφερθεί, πως οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, συνεπώς και 
ο ισολογισµός, έχουν ως κύριο σκοπό τους την ενηµέρωση του τρίτου ενδιαφερόµενου, 
δηλαδή αυτού που δεν έχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Εφόσον ο 
σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι αυτός, τότε οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει 
να παρουσιάζουν το περιεχόµενό τους κατάλληλα ταξινοµηµένο σε οµάδες στοιχείων 
και όσο το δυνατό περισσότερο τυποποιηµένο. Κατά καιρούς έχουν προταθεί διάφοροι 
τρόποι ταξινόµησης, ωστόσο εκείνος που έχει επικρατήσει είναι η ταξινόµηση, η οποία 
χρησιµοποιεί ως κριτήριο το χρόνο πρόθεσης ρευστοποίησης, όσον αφορά τα µέσα 
δράσης και το κριτήριο του χρόνου πρόθεσης πληρωµής, όσον αφορά τις υποχρεώσεις. 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το κριτήριο αυτό, η πιο κατάλληλη ταξινόµηση είναι η ακόλουθη:  

Τα στοιχεία του Ενεργητικού διακρίνονται σε: 
⇢  Πάγιο Ενεργητικό. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα (λογαρια-

σµοί) για τα οποία υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης µετά από µία λογιστική χρήση (ή 
µία λογιστική περίοδο ή λειτουργικό κύκλο). Παραδείγµατα τέτοιων στοιχείων σε µία 
επιχείρηση είναι τα κτίρια, τα µηχανήµατα, τα έπιπλα, τα µεταφορικά µέσα αυτής κ.ά.

⇢  Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα 
(λογαριασµοί) για τα οποία υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης µέσα στη λογιστική χρή-
ση (ή µία λογιστική περίοδο ή λειτουργικό κύκλο). Παραδείγµατα τέτοιων στοιχείων 
σε µία επιχείρηση είναι τα αποθέµατα, οι απαιτήσεις κ.ά.

⇢  ∆ιαθέσιµο Ενεργητικό. Στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα στοιχεία εκείνα, τα 
οποία είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα, δηλαδή είναι ήδη µετρητά (ή άµεσα ρευστοποιή-
σιµα).

. Το περιεχόµενο του ισολογισµού, δηλαδή το κάθε µέσο δράσης και κάθε υποχρέωση, ονοµάζονται στη λο-
γιστική, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε επόµενο κεφάλαιο, λογαριασµοί. Επίσης, από λογαριασµούς αποτελείται 
και το περιεχόµενο των υπόλοιπων οικονοµικών καταστάσεων, που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό. 

. Συνήθως ένα ηµερολογιακό έτος.
. Λειτουργικός κύκλος για µία επιχείρηση είναι η χρονική περίοδος, η οποία ξεκινά µε την αγορά των πρώτων 

υλών και τελειώνει µε την πώληση των έτοιµων προϊόντων, καθώς και µε την είσπραξη του χρηµατικού αντιτίµου 
της πώλησης. 

. Η κατηγορία του διαθέσιµου ενεργητικού, µε βάση την ταξινόµηση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχε-
δίου Ε.Γ.Λ.Σ.), υπάγεται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, διότι αφορά µέσα δράσης ρευστοποιήσιµα εντός της λογι-
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Τα στοιχεία των πηγών προέλευσης ταξινοµούνται στις δύο βασικές κατηγορίες, που 
ήδη αναφέρθηκαν, δηλαδή τους λογαριασµούς της καθαρής θέσης και αυτούς των υπο-
χρεώσεων προς τρίτους (καθαρό παθητικό). Η Καθαρή Θέση ή αλλιώς τα Ίδια κεφάλαια 
είναι τα κεφάλαια εκείνα, τα οποία η οικονοµική µονάδα προτίθεται να επιστρέψει στους 
φορείς της µετά την λύση και εκκαθάριση, εφόσον αυτά υπάρχουν, διότι οι φορείς της 
οικονοµικής µονάδας φέρουν και τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Οι υποχρεώσεις προς τρί-
τους, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ταξινοµούνται βάσει του κριτηρίου του χρόνου πρόθεσης 
πληρωµής και συνεπώς, η πιο κατάλληλη ταξινόµηση είναι σε: 
⇢  Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις, που είναι οι υποχρεώσεις, για τις οποίες υπάρχει 

πρόθεση πληρωµής από την οικονοµική µονάδα µετά από µία λογιστική χρήση (ή λο-
γιστική περίοδο ή λειτουργικό κύκλο) και όχι σε αυτή, που ακολουθεί της κατάρτισης 
των οικονοµικών καταστάσεων.

⇢  Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις, που είναι οι υποχρεώσεις, για τις οποίες υπάρχει 
πρόθεση πληρωµής από την οικονοµική µονάδα, εντός της επόµενης λογιστικής χρή-
σης (ή της επόµενης λογιστικής περιόδου ή του επόµενου λειτουργικού κύκλου).
Συνεπώς, το γενικό κριτήριο κατάταξης των στοιχείων, τα οποία δοµούν το παθητικό, 

είναι ο χρονικός ορίζοντας ληκτότητας των υποχρεώσεων. Επισηµαίνεται ότι το άθροι-
σµα των Ιδίων Κεφαλαίων µε τις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις αποτελούν τα ∆ιαρκή 
Κεφάλαια (Fixed Capital) της επιχείρησης. 

Στην συνέχεια, ακολουθεί απλοποιηµένο παράδειγµα ισολογισµού µιας υποθετικής 
βιοτεχνίας µε την προτεινόµενη ταξινόµηση.

Παράδειγµα .. Κατάσταση Ισολογισµού //ΧΧ
Βιοτεχνία «ΕΝ∆ΥΜΑ Α.Ε.»
Τα ποσά είναι σε  ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενυπόθηκα κτίρια
Μηχανήµατα
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και σκεύη
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

.
.
.

 .

στικής χρήσης. Στο παρόν βιβλίο όµως, για λόγους παιδαγωγικούς, θα εξετάζεται ως ξεχωριστή κατηγορία, για να 
µπορέσει να το διακρίνει ο αναγνώστης από τους λογαριασµούς των απαιτήσεων.





ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έτοιµα προϊόντα
Ενεχυριασµένα εµπορεύµατα
Πρώτες ύλες
Καύσιµα
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Ασφάλιστρα προπληρωθέντα







 .

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως στην τράπεζα


. .

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό Κεφάλαιο . .

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ενυπόθηκο ∆άνειο . .

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆άνειο µε ενέχυρο εµπορεύµατα
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Ενοίκια πληρωτέα
Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες 
Τόκοι πληρωτέοι
Γραµµάτια πληρωτέα
Κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες 
Προµηθευτές 









 .

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ .

Σε προηγούµενο σηµείο του κεφαλαίου αυτού αναφέρθηκε ότι, πέρα από την κατάλληλη 
ταξινόµηση, οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να είναι, επιπλέον, όσον το δυνατό τυπο-
ποιηµένες, ώστε ο τρίτος ενδιαφερόµενος να µπορεί να βοηθηθεί στις συγκρίσεις, τις 
οποίες επιθυµεί να πραγµατοποιήσει, µεταξύ οικονοµικών καταστάσεων διαφόρων εται-
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ριών. Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) προσφέρει την παρακάτω τυποποί-
ηση και ονοµατολογία των λογαριασµών του ισολογισµού:,  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α. Οφειλόµενο κεφάλαιο.
Β. Έξοδα εγκατάστασης.
 . Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης.
 . Συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για αποκτήσεις παγίων στοιχείων.
 . Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου.
 . Λοιπά έξοδα εγκατάστασης.
Γ. Πάγιο ενεργητικό.
 Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις.
  . Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης.
  . Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
  . Υπεραξία επιχείρησης.
  . Προκαταβολές για απόκτηση ασώµατων ακινητοποιήσεων.
  . Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις.
 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις.
  . Γήπεδα οικόπεδα.
  . Ορυχεία µεταλλεία.
  . Κτίρια και τεχνικά έργα.
  . Μηχανήµατα – τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός.
  . Μεταφορικά µέσα.
  . Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός.

. Το ο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί η κατάσταση του ισολογισµού να δίνει 
πληροφόρηση για τις οµάδες στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, που ακολουθούν: Τα ασώµατα (άϋλα) 
πάγια στοιχεία, τα ενσώµατα (υλικά) στοιχεία, τα µακροπρόθεσµα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (απαιτήσεις) του 
ενεργητικού, τις επενδύσεις σε άλλες επιχειρήσεις, που έχουν πραγµατοποιηθεί µε την µέθοδο της καθαρής θέσης 
(συµµετοχές), τα αποθέµατα, τις υπόλοιπες απαιτήσεις, τις οποίες προτίθεται να εισπράξει η επιχείρηση εντός του 
λειτουργικού κύκλου, τα διαθέσιµα και λοιπά ισοδύναµα µε διαθέσιµα στοιχεία, το καταβληθέν, καθώς και τα διά-
φορα αποθεµατικά κεφάλαια, τα δικαιώµατα µειοψηφίας, τις προβλέψεις, τις µακροπρόθεσµες έντοκες υποχρεώ-
σεις, τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (τις οποίες προτίθεται να πληρώσει η επιχείρηση εντός του λειτουργικού 
κύκλου), τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

. Η τυποποίηση του Ε.Γ.Λ.Σ. χρησιµοποιείται υποχρεωτικά από όλες τις µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών εταιρίες, οι οποίες τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας (δηλαδή διπλογραφικό σύστηµα). Οι εισηγµένες εταιρίες 
υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συνεπώς, η προ-
τεινόµενη από το Ε.Γ.Λ.Σ. τυποποίηση είναι δύσκολο να εφαρµοσθεί. Η ταξινόµηση όµως των µέσων δράσης και 
των υποχρεώσεων, η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό, χρησιµοποιείται και µάλιστα δύνεται η δυνατότητα 
να χρησιµοποιηθεί µία επιπλέον κατηγορία λογαριασµών στις υποχρεώσεις προς τρίτους, αυτή των µεσοπρόθε-
σµων υποχρεώσεων.

. Η παρουσίαση των κατηγοριών και των λογαριασµών  που ακολουθεί είναι αρκετά αναλυτική, διότι στα 
παραδείγµατα του βιβλίου θα χρησιµοποιούνται οι απλούστεροι νοηµατικά λογαριασµοί ή παρόµοιοι αυτών για να 
µπορέσει ο αναγνώστης να αφοµοιώσει, όσο το δυνατό περισσότερο, την λογιστική ορολογία.





  . Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές.
 ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις.
  . Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
  . Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις.
  . Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων.
  . Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος
  επιχειρήσεων.
  . Γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµης λήξης.
  . Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων.
  . Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.
∆. Κυκλοφορούν ενεργητικό.
 Ι. Αποθέµατα.
  . Εµπορεύµατα.
  . Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή – υποπροϊόντα και υπολείµµατα.
  . Παραγωγή σ’ εξέλιξη.
  . Πρώτες και βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας – αναλώσιµα υλικά – 
  ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων και είδη συσκευασίας.
 ΙΙ. Απαιτήσεις.
  . Πελάτες.
  . Γραµµάτια εισπρακτέα
  . Γραµµάτια σε καθυστέρηση.
  . Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόµενη χρήση.
  . Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδέσµων της επιχείρησης.
  . Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού 
  ενδιαφέροντος επιχειρήσεων.
  . Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης.
  . ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων.
  . Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόµενη χρήση.
  . Επισφαλείς, επίδικοι πελάτες και χρεώστες.
  . Χρεώστες διάφοροι.
  . Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων.
 ΙΙΙ. Χρεόγραφα.
  . Μετοχές.
  . Οµολογίες.
  . Λοιπά χρεόγραφα.
  . Ίδιες µετοχές.
 IV. ∆ιαθέσιµα.
  . Ταµείο.
  . Ληγµένα τοκοµερίδια εισπρακτέα.
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  . Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας.
Ε. Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού.
  . Έξοδα εποµένων χρήσεων.
  . Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα.
  . Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού.
Λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί.
  . Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία.
  . Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών.
  . Απαιτήσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις.
  . Λοιποί λογαριασµοί τάξεως χρεωστικοί.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ίδια Κεφάλαια.
 Ι. Κεφάλαιο (µετοχικό, εταιρικό κ.ά.)
  . Καταβεβληµένο κεφάλαιο.
  . Οφειλόµενο κεφάλαιο.
  . Αποσβεσµένο κεφάλαιο.
 ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής, επιχορηγήσεις επενδύσεων.
  . ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας συµµετοχών και χρεογράφων.
  . ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
  . Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού.
 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια.
  . Τακτικό αποθεµατικό.
  . Αποθεµατικά καταστατικού.
  . Ειδικά αποθεµατικά.
  . Έκτακτα αποθεµατικά.
  . Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων.
  . Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές.
 V. Αποτελέσµατα εις νέο
  . Υπόλοιπο κερδών εις νέο.
  . Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο.
  . Υπόλοιπο ζηµιών προηγουµένων χρήσεων.
  . ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων.
 VΙ. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου.
  . Καταθέσεις µετόχων ή εταίρων.
  . ∆ιαθέσιµα µερίσµατα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου.
  . Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση κεφαλαίου.
Β. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα.





  . Προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
  . Λοιπές προβλέψεις.
Γ. Υποχρεώσεις.
 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
  . Οµολογιακά δάνεια.
  . ∆άνεια τραπεζών.
  . ∆άνεια ταµιευτηρίων.
  . Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
  . Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος
  επιχειρήσεις.
  . Τράπεζες λογαριασµοί µακροπροθέσµων χρηµατοδοτήσεων µ’ εγγύηση 
  γραµµατίων εισπρακτέων.
  . Γραµµάτια πληρωτέα µακροπρόθεσµης λήξεως
  . Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.
 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.
  . Προµηθευτές.
  . Γραµµάτια πληρωτέα, υποσχετικές και επιταγές πληρωτέες 
  (µεταχρονολογηµένες).
  . Τράπεζες λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων.
  . Προκαταβολές πελατών.
  . Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη.
  . Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
  . Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση.
  . Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
  . Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς λοιπές συµµετοχικού ενδιαφέροντος
  επιχειρήσεις.
  . Μερίσµατα πληρωτέα.
  . Πιστωτές διάφοροι.
∆. Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού.
  . Έσοδα εποµένων χρήσεων.
  . Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα.
  . Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού.
 Λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί.
  . ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων.
  . Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών.
  . Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις.
  . Λοιποί λογαριασµοί τάξεως πιστωτικοί.

Ο Ι  ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι ΚΕΣ   ΧΡΗΜΑΤΟΟ ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Ι Σ



 ΑΡΧΕΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΟ ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ  ΛΟΓ Ι Σ Τ Ι ΚΗΣ

Στην συνέχεια του κεφαλαίου παρατίθεται ένα απλοποιηµένο υποθετικό παράδειγµα 
κατάστασης ισολογισµού, βιοτεχνικής επιχείρησης, βασισµένο στην τυποποίηση του Ελ-
ληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

Παράδειγµα .. Κατάσταση Ισολογισµού //ΧΧ
Βιοτεχνία «ΠΑΠΟΥΤΣΙ Α.Ε.»
Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μετοχικό κεφάλαιο .     

Κτίρια . Τακτικό αποθεµατικό 

Μηχανήµατα . ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .

Μεταφορικά µέσα  Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (Γ ΙΙ) . Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ) . Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών   

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Αποθέµατα Προµηθευτές 

Εµπορεύµατα   Γραµµάτια πληρωτέα   

Έτοιµα προϊόντα   Ενοίκια πληρωτέα 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ .

Παραγωγή σε εξέλιξη    

ΙV. ∆ιαθέσιµα                                            

Ταµείο 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ (∆) 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ . ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ .

. Πλήρες υπόδειγµα κατάστασης ισολογισµού, βάσει της τυποποίησης του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου, παρατίθεται στο κεφάλαιο «Γενικά περί Λογιστικού Σχεδιασµού».


