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ΘΕΜΑ:

«Υπενθύµιση επιστολής ΣΑΤΕ µε θέµα: Τήρηση του λογαριασµού 94 –
«Αποθέµατα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών από
τις Τεχνικές Επιχειρήσεις.»

ΣΧΕΤ.:

Η υπ’αριθ. 25777/07-2-2013/επιστολή του ΣΑΤΕ µε προς το ΥΠΟΙΚ µε θέµα
«Τήρηση του λογαριασµού 94 – «Αποθέµατα», (ΑΠΟΘΗΚΗ) και βιβλίου
Τεχνικών Προδιαγραφών από τις Τεχνικές Επιχειρήσεις.»

Αξιότιµε κε Υπουργέ,
Με την παρούσα οφείλουµε να σας υπενθυµίσουµε την σχετική επιστολή µας µε την οποία
σας τονίζαµε την ιδιοµορφία που παρουσιάζει λογιστικά η κατασκευή των Τεχνικών Έργων,
ιδιοµορφία που αποτυπώνεται σε διάφορους τρόπους προσδιορισµού των αποτελεσµάτων
ενός έργου, και η οποία δεν επιτρέπει την τήρηση του λογαριασµού 94 – Αποθέµατα
ΑΠΟΘΗΚΗ κα βιβλίου Προδιαγραφών, µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που τηρείται στην
κλασσική βιοµηχανική παραγωγή.
Είναι γνωστό ότι µέθοδοι και έννοιες όπως της «Πλήρους Αποπεράτωσης», «Τµηµατικής
Αποπεράτωσης», «Προϋπολογιστικού κόστους», «Πρωτόκολλο 11 των ∆ΛΠ», κλπ., δεν
προέκυψαν τυχαία αλλά οφείλουν τον λόγο ύπαρξής τους στην αναγνώριση εγγενών
λογιστικών θεµάτων, που υπάρχουν στην κατασκευή των έργων, που πολύ απέχουν από την
κλασσική βιοµηχανική λογιστική.
Σε αυτό το πλαίσιο ο νοµοθέτης έχει επανειληµµένα προνοήσει για την απαλλαγή των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων από την «Τήρηση του λογαριασµού 94 του ΕΓΛΣ
και του βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών», απαλλαγή, η οποία σας είχαµε αποδείξει
µε το σχετικό έγγραφο ότι πρέπει να διατηρηθεί.
∆υστυχώς µέχρι και σήµερα δεν έχουµε τύχει απάντησης από πλευράς του Υπουργείου σας
και αυτό µεγαλώνει τις ήδη πολλαπλές αβεβαιότητες που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι
εργοληπτικές εταιρείες µέλη µας.
Κατόπιν αυτών παρακαλούµε εκ νέου για την διατήρηση της απαλλαγής των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων από την «Τήρηση του λογαριασµού 94 του ΕΓΛΣ
και του βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών».
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