Τροποποιήσεις Προεδρικού Διατάγματος 54/2018 (ΦΕΚ Α 103)
με το νόμο 4701/30-06-2020 (ΦΕΚ Α128)
Άρθρο 9
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
(α) την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός),
(β) την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης (κατάσταση
αποτελεσμάτων),
(γ) την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης,
(δ) την κατάσταση ταμιακών ροών,
(ε) τις επεξηγηματικές σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(προσάρτημα).
2. Υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρέχονται στο
Παράρτημα 2.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με τις παραδοχές:
(α) του δουλευμένου, εκτός της κατάστασης ταμιακών ροών και
(β) της συνέχισης της δραστηριότητας.
4. α) Οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων του παρόντος π.δ. θεμελιώνονται σε διεθνώς αποδεκτά
λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (International Public Sector Accounting Standards
- IPSAS).
β) Οι λογιστικές πολιτικές που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
156 του ν. 4270/2014, συμπληρώνουν το λογιστικό πλαίσιο της Γενικής
Κυβέρνησης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
γ) Τροποποιήσεις των διεθνώς αποδεκτών λογιστικών προτύπων για τον
δημόσιο τομέα, και ιδιαιτέρως των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου
Τομέα (IPSAS), θα λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται από τη Διεύθυνση
Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η
οποία μπορεί να εισηγείται προσαρμογές των κανόνων του παρόντος π.δ.
προς τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που προβλέπονται στο
άρθρο 2 του ν. 3148/2003 (Α` 136), παρέχει γνωμοδότηση επί των
εισηγήσεων που προβλέπονται στην παρούσα.»
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*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 38 παρ.1 Ν.4701/2020,
ΦΕΚ Α 128/30.6.2020.

Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την Κεντρική Διοίκηση
σταδιακά από 1.1.2019, εξαιρουμένων των διατάξεων:
α) της παρ. 3 του άρθρου 3, «Κοινό σχέδιο λογαριασμών», μόνο όσον αφορά
στη λειτουργική ταξινόμηση,
β) του άρθρου 10, «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές»,
γ) των παρ. 2.4 και 2.5 του Κεφαλαίου Γ, «Ενσώματα πάγια, άυλα και
αποθέματα» του Παραρτήματος 5, και
δ) του Κεφαλαίου ΣΤ, «Προβλέψεις» του Παραρτήματος 5.
2. Οι διατάξεις των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφαρμόζονται την
1η.1.2023 το αργότερο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της
Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, καθορίζονται οι λογιστικές πολιτικές, σύμφωνα με την περ. γ` της
παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, που εφαρμόζονται κατά τη
μεταβατική περίοδο από 1.1.2019 μέχρι 1.1.2023.
*** Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 38 παρ.2
Ν.4701/2020,
ΦΕΚ Α 128/30.6.2020.
[3. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή των εξαιρούμενων διατάξεων της
παραγράφου 1, οι αποκτήσεις ενσωμάτων παγίων, αύλων και αποθεμάτων,
καταχωρούνται στους προβλεπόμενους λογαριασμούς και μεταφέρονται στα
έξοδα της περιόδου στην οποία πραγματοποιήθηκαν].
*** Η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 38 παρ.3 Ν.4701/2020,ΦΕΚ Α
128/30.6.2020.
4. Οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος π.δ., υποχρεούνται να θέσουν σε πλήρη
εφαρμογή τις διατάξεις του παρόντος μέχρι την 01.01.2023, το αργότερο και
σε ημερομηνία που θα οριστεί με την έκδοση αντίστοιχου προεδρικού
διατάγματος.
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5. Το π.δ. 15/2011 (Α`30) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου
έναρξης της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης»,
παραμένει σε ισχύ μέχρι την 31.12.2018. Τα π.δ. 80/1997 (Α`68) «Ορισμός
του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», 205/1998
(Α`163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της
εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου», 146/2003 (Α`122) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου
ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων
Υγείας» και 315/1999 (Α`302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του
χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και
Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α` Βαθμού και κατ` αναλογία
για τους Ο.Τ.Α. Β` βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022.
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