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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
    Η πτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα και την εφαρµογή τους στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα. Βασικός 
στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση του βασικού περιεχοµένου των Προτύπων, 
του πεδίου εφαρµογής τους, της λογιστικής αντιµετώπισης που υιοθετούν, των 
βασικών οργανισµών που ασχολούνται µε τη σύνταξη και την έκδοση τους καθώς και 
της εµπειρικής εφαρµογής τους στις δηµόσιες οντότητες και  τους δηµόσιους 
οργανισµούς.   
    Αρχικά θα αναφερθούµε στην διαχρονική εξέλιξη των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και στην αναγκαιότητα υιοθέτησης και 
εφαρµογής τους από τις δηµόσιες οντότητες διεθνώς. Η δεύτερη ενότητα 
ολοκληρώνεται µε τη µελέτη της κατάστασης εφαρµογής των Προτύπων στις 
ελληνικές δηµόσιες οντότητες. Στην τρίτη ενότητα, αναλύουµε την εφαρµογή των 
Προτύπων και παρουσιάζουµε συνοπτικά το πεδίο και το σχέδιο εφαρµογής τους. 
Παράλληλα, προκειµένου να γίνει κατανοητή η πρακτική εφαρµογή των Προτύπων 
και οι διάφοροι παράµετροί της, έχουµε συµπεριλάβει την περίπτωση εφαρµογής 
τους στον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό, παρουσιάζοντας αναλυτικά το 
σχέδιο εφαρµογής τους, τον αντίκτυπο που αναµένεται να έχει αυτό, καθώς και το 
κόστος υλοποίησης του. Στη συνέχεια αναφερόµαστε στις χώρες και τους διεθνείς 
οργανισµούς που έχουν υιοθετήσει ή πρόκειται να υιοθετήσουν τα Πρότυπα. Η 
ενότητα αυτή κλείνει µε την παράθεση των βασικών πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων που παρουσιάζει η εφαρµογή των Προτύπων και την πρόταση 
ορισµένων λύσεων. 
    Στην τέταρτη ενότητα θα παρουσιάσουµε τους βασικούς οργανισµούς για τη 
σύνταξη, την έκδοση και την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα και το έργο που επιτελούν. Στην πέµπτη ενότητα εστιάζουµε στη 
λογιστική αντιµετώπιση που υιοθετούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα. Θα πραγµατοποιήσουµε µία ειδικότερη ανάλυση και σύγκριση των 
λογιστικών µεθόδων της δεδουλευµένης βάσης και της ταµειακής βάσης και θα 
εξετάσουµε τη µετάβαση από τη µέθοδο της ταµειακής βάσης στη µέθοδο της 
δεδουλευµένης βάσης και τις προεκτάσεις της µέσα από την περίπτωση της Νέας 
Ζηλανδίας. 
    Τέλος, θα ασχοληθούµε αναλυτικότερα µε τα 26 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα, παρουσιάζοντας το σκοπό, το πεδίο εφαρµογής και το βασικό 
περιεχόµενο του καθενός και θα συγκρίνουµε το κάθε Πρότυπο µε το αντίστοιχο του 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο, εντοπίζοντας τις βασικές τους διαφορές. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

    Ο δηµόσιος τοµέας και αντίστοιχα η Κυβερνητική Λογιστική (Governmental 

Accounting) αποτελούσαν για χρόνια λογιστικά παραµεληµένα πεδία 
δραστηριότητας. Η ραγδαία ανάπτυξη της λογιστικής επιστήµης είχε ισχυρό 
αντίκτυπο σε όλο το εύρος και το µήκος των παγκόσµιων οικονοµιών, στιγµατίζοντας 
τη λογιστική αντιµετώπιση τόσο σε επαγγελµατικό αλλά και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο. 
Μαζί µε την ανάπτυξη των λογιστικών µεθόδων και του περιεχοµένου της 
Επιχειρηµατικής Λογιστικής (Business Accounting), αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και η 
Κυβερνητική Λογιστική (Governmental Accounting). Η πορεία των δύο λογιστικών 
πεδίων είναι παράλληλη και ισχυρότερη απόδειξη αποτελεί το έργο της ∆ιεθνούς 
Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants, IFAC), το οποίο 
καλύπτει και τα δύο πεδία µέσω του Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(International Accounting Standards Board), το οποίο εκδίδει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (International Accounting Standards) και του Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Accounting 

Standards Board, IPSASB), το οποίο εκδίδει βασιζόµενο στα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public 

Sector Accounting Standards)1. 
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελούν καινοτοµία για 
την οικονοµική και λογιστική διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών καθώς 
επιχειρούν να αντιµετωπίσουν λογιστικά τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων και 
των λειτουργιών των δηµόσιων οντοτήτων. Πρωταρχικό στόχο των Προτύπων 
αποτελεί τόσο η εξασφάλιση της απαιτούµενης διαφάνειας στις διαδικασίες σύνταξης 
προϋπολογισµού και λογιστικής διαχείρισης όσο και η δυνατότητα σύγκρισης και 
µελέτης των δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων διεθνώς. Μέχρι σήµερα έχουν 
εκδοθεί 26 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα, τα 24 από τα οποία 
βασίζονται στο περιεχόµενο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Πρότυπα αυτά 
καλύπτουν το µεγαλύτερο εύρος των λογιστικών θεµάτων που σχετίζονται µε το 
δηµόσιο τοµέα. Πλήθος κρατών και δηµοσίων οργανισµών διεθνώς εφαρµόζουν ήδη 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενώ ένας µεγάλος αριθµός χωρών βρίσκεται στο 
στάδιο υιοθέτησης τους.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1
 Vicente Montesinos Julve, José Manuel Vela (2002) “Innovations in Governmental Accounting”. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (IPSAS) 
 

2.1. Γενικά 

 

    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι ένα σύνολο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας, τα οποία βασίζονται τόσο στα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) όσο και στα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (IAS). Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
εκδίδονται από το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα (IPSASB) και υιοθετούνται προαιρετικά από τις οντότητες του δηµόσιου 
τοµέα.  
    Έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα 26 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί είτε σε ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(IAS), είτε σε ένα Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS). Η 
αντιστοιχία αυτή εξυπηρετεί τις περιπτώσεις οι οποίες δεν καλύπτονται βάσει των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι διαφορές που 
παρατηρούνται µεταξύ τους είναι µικρές, παρά την ιδιαίτερη φύση των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα, και εντοπίζονται κυρίως σε 
εξειδικευµένα δηµόσια θέµατα.  
    Το πεδίο εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
περιλαµβάνει όλες τις οντότητες του ∆ηµοσίου Τοµέα εκτός από τις κρατικές 
επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
τους βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS) ή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS).  
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα εφαρµόζονται από την 
έναρξη της εφαρµογής τους, τον Ιούλιο του 2001, µέχρι σήµερα σε έναν µεγάλο 
αριθµό χωρών ανά τον κόσµο  καθώς και σε Ευρωπαϊκούς οργανισµούς ενώ αρκετές 
χώρες έχουν δροµολογήσει την υιοθέτηση τους στο προσεχές µέλλον.  
 

2.2. Ιστορική Εξέλιξη 

 

    Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο ∆ηµόσιο Τοµέα από το 1986 
µέχρι και το 1996 εξέδιδε οδηγίες, µελέτες και περιστασιακά έγγραφα. Το σχέδιο για 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα άρχισε να εφαρµόζεται µόλις 
το 1996 µε τη µελέτη 11,”Κυβερνητικές Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις: 
Λογιστικά θέµατα και πρακτικές” (Governmental Financial Reporting: Accounting 

Issues and Practices).  
    Η αρχική προσέγγιση αφορούσε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
τα οποία χρησιµοποιούσαν τέσσερις λογιστικές βάσεις – µεθόδους, την ταµειακή 
βάση (cash basis), µια τροποποιηµένη ταµειακή βάση, τη δεδουλευµένη βάση ή τη 
βάση της αυτοτέλειας της χρήσης (accrual basis) και µια τροποποιηµένη µέθοδο 
δεδουλευµένης βάσης. ∆ιακρίνονται δύο κύριες φάσεις. Στην πρώτη φάση από το 
1996 έως και το 2002 δηµιουργήθηκε το κύριο περιεχόµενο 20 Προτύπων 
βασισµένων στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενώ στη δεύτερη φάση από το 2003 
µέχρι και σήµερα δηµιουργήθηκαν 26 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα ανεξάρτητα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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    Η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian Development Bank, ADB) υπήρξε ο 
κύριος τεχνικός υποστηρικτής και χρηµατοδότης της προσπάθειας του Συµβούλιου 
για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASB) να ανταπεξέλθει 
στο πρόγραµµα του για περαιτέρω ανάπτυξη και δηµιουργία µίας σειράς οδηγιών και 
προτύπων µε στόχο την ενίσχυση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, της 
λογιστικής και του ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα. Η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
παρείχε Τοπική Τεχνική Υποστήριξη (Regional Technical Assistance, RETA) σε τρείς 
φάσεις2. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης πραγµατοποιήθηκε το µεγαλύτερο 
µέρος του έργου του Συµβουλίου καθώς εκδόθηκαν 21 Πρότυπα3 σε δεδουλευµένη 
βάση, αναθεωρήθηκε και εκδόθηκε η µελέτη 14 “Μετάβαση στη ∆εδουλευµένη 
Βάση” (Transition to the Accrual Basis of Accounting),µεταφράστηκε στα Ισπανικά 
και στα Αγγλικά το περιεχόµενο του Εγχειριδίου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα (The Handbook of International Public Sector 

Pronouncement) και εξελίχθηκαν σηµαντικά τα Πρότυπα σε κύριους δηµόσιους 
τοµείς4.  
    Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα ξεκίνησε 
στις 1 Ιουλίου του 2001. Εκ τότε, ένας µεγάλος αριθµός κρατών παγκοσµίως 
εφαρµόζει κανονικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα, για τη 
σύνταξη των δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων, ενώ αρκετές χώρες βρίσκονται 
στη διαδικασία εφαρµογής τους.  
 

2.3. Η ανάγκη για ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο ∆ηµόσιο Τοµέα 

 
    Οι µεγάλες διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά συστήµατα και στα λογιστικά 
πρότυπα που είχε υιοθετήσει η κάθε χώρα δηµιουργούσαν σηµαντικά προβλήµατα 
τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονταν σε 
διαφόρους τοµείς, όπως η επεξεργασία των δεδοµένων, η µελέτη τους και η σύγκριση 
τους µε τα δεδοµένα άλλων χωρών. 
    Σε διεθνές επίπεδο, η ποικιλία των λογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιούνταν ανά 
χώρα καθιστούσε τη σύγκριση των δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων ιδιαίτερα 
δύσκολη και χρονοβόρα. Επιπρόσθετα ορισµένοι δηµόσιοι τοµείς δεν διέθεταν µία 
συγκεκριµένη µέθοδο σύνταξης των οικονοµικών τους καταστάσεων. Η υιοθέτηση 

                                                 
2 Οι τρείς φάσεις Τεχνικής Υποστήριξης για Κυβερνητικά Λογιστικά Πρότυπα (Technical Assistance 

for Government Accounting Standards) από την Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα ξεκίνησαν το 1997 

($245,000) , το  2002 ($245,000) και το 2006 ($245,000)  αντίστοιχα. 
 
3 Τα Πρότυπα τα οποία εκδόθηκαν είναι τα εξής: IPSAS 1 (Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων), IPSAS 2 (Καταστάσεις Ταµειακών Ροών), IPSAS 3 (Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές 

των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη), IPSAS 4 (Οι συνέπειες των Αλλαγών σε Ξένες Συναλλαγµατικές 

Ισοτιµίες), IPSAS 5 (Κόστη ∆ανεισµού), IPSAS 6 (Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις), IPSAS 7 (Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις), 
IPSAS 8 (Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για τα δικαιώµατα σε κοινοπραξίες), IPSAS 9 (Έσοδα από 

συναλλαγές ανταλλαγής), IPSAS 10 (Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες), IPSAS 11 (Συµβάσεις κατασκευής έργων), IPSAS 12 (Αποθέµατα), IPSAS 13 
(Μισθώσεις), IPSAS 14 (Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Αναφοράς), IPSAS 15 (Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση), IPSAS 16 (Επενδύσεις σε ακίνητα), IPSAS 17 (Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις), IPSAS 18 (Πληροφόρηση κατά τοµέα), IPSAS 19 (Προβλέψεις, ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις), IPSAS 20 (Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών), και 
IPSAS 21 (Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων χωρίς ταµειακές ροές).  
 
4 Asian Development Bank (2006), “Public Sector Accounting Standards”. 
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των ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα κλήθηκε να δώσει λύση 
στο πρόβληµα ορισµένων χωρών οι οποίες χρησιµοποιούσαν περίπλοκες λογιστικές 
µεθόδους σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τους, µε αποτέλεσµα να 
δυσχεραίνουν το έργο διεθνών οργανισµών και να αποθαρρύνουν την εκδήλωση  
ενδιαφέροντος από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις.  
    Επιπλέον, το πρόβληµα της ανοµοιοµορφίας στην σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων στο δηµόσιο τοµέα υπήρχε και σε εθνικό επίπεδο. Σε πολλές χώρες 
ίσχυαν διαφορετικοί κανόνες και υιοθετούνταν διαφορετικές προσεγγίσεις σε επίπεδο 
εθνικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε πολλές περιπτώσεις ορισµένοι δηµόσιοι 
οργανισµοί χρησιµοποιούσαν τη δεδουλευµένη βάση, ενώ άλλοι λογαριασµούς 
προϋπολογισµού µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση. 
   Η δυσαρέσκεια5 για τις λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούσε κάθε χώρα στη 
σύνταξη των δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων της ήταν έντονη και προερχόταν 
τόσο από τους πολίτες όσο και από τον επιχειρηµατικό χώρο. Η ανάγκη για διαφάνεια 
και παρουσίαση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και επίδοσης του δηµόσιου τοµέα 
ήταν επιτακτική.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
5 Pof. Dr. Johan Christiaens, Manuela Van den Berghe (Ernst & Young) (2006) “International Public 

Sector Accounting Standards (IPSAS) First Experiences” 
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3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 
 

3.1. Γενικά 

 
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόζονται ήδη ή βρίσκονται στο στάδιο 
υιοθέτησης στο δηµόσιο τοµέα των περισσοτέρων χωρών και οργανισµών 
παγκοσµίως. Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις δηµόσιες 
οντότητες πραγµατοποιείται βάσει ενός συγκεκριµένου σχεδίου εφαρµογής, το οποίο 
περιλαµβάνει κυρίως τον προϋπολογισµό και το αναλυτικό χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής τους. 
    Εµπειρικά, η εφαρµογή των Προτύπων αντιµετωπίζει αρκετά προβλήµατα σε 
πολλές χώρες, τα οποία όµως συνδέονται κυρίως µε την ύπαρξη ελλιπούς υποδοµής. 
Παρ’ όλα αυτά, πραγµατοποιείται σηµαντική προσπάθεια να ξεπεραστούν τα 
υπάρχοντα εµπόδια µέσω της παροχής οικονοµικής και τεχνικής υποστήριξης από 
διεθνείς οργανισµούς και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Τα πλεονεκτήµατα των 
Προτύπων, τα οποία είναι ήδη ορατά στον κυβερνητικό τοµέα πολλών κρατών 
µετριάζουν επίσης την ένταση των προβληµάτων και ενθαρρύνουν τις εναποµένουσες 
χώρες να προχωρήσουν στην υιοθέτηση τους.  
     

3.2. Το πεδίο εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 

∆ηµόσιο Τοµέα 

 

    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µπορούν να εφαρµοστούν σε 
όλες τις δηµόσιες οντότητες, στις δηµόσιες επιχειρήσεις καθώς και σε µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς οι οποίοι σχετίζονται µε το δηµόσιο τοµέα. Ο όρος 
«∆ηµόσιος Τοµέας» αναφέρεται στις εθνικές κυβερνήσεις, στις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις καθώς και στις σχετικές µε το δηµόσιο τοµέα οντότητες, όπως 
επιχειρήσεις, συµβούλια, επιτροπές. ∆εν εφαρµόζονται στις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, 
οι οποίες και υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα . Η Οδηγία 1 της Επιτροπής ∆ηµοσίου 
Τοµέα “Η Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων για τις ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις” (Guideline No. 1, “Financial Reporting by Government Business 

Enterprises”) αναφέρει ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα απευθύνονται σε όλες τις 
επιχειρήσεις άσχετα από το εάν είναι ιδιωτικές ή δηµόσιες. 
    Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις (Government Business Enterprises, GBEs) 
περιλαµβάνουν τόσο τις εµπορικές επιχειρήσεις, όπως εταιρείες κοινής ωφέλειας, και 
οικονοµικές επιχειρήσεις, όπως πιστωτικά ιδρύµατα,. Μία ∆ηµόσια Επιχείρηση 
πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Να είναι µία οντότητα, η οποία έχει τη δυνατότητα να συµβάλλεται 
χρησιµοποιώντας την επωνυµία της. 

� Να της έχει εκχωρηθεί η χρηµατοοικονοµική και λειτουργική δικαιοδοσία να 
συνεχίζει µία επιχείρηση. 

� Να πολλά αγαθά και υπηρεσίες σε άλλες οντότητες µε κέρδος ή πλήρη 
κάλυψη του κόστους. 

� Να µη βασίζεται στη συνεχή χρηµατοδότηση από την κυβέρνηση.  
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Οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ουσιαστικά δεν παρουσιάζουν καµία διαφορά µε τις 
οντότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ίδιους χώρους στον ιδιωτικό τοµέα. 
Γενικά, οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις λειτουργούν µε στόχο την επίτευξη κέρδους αν και 
ορισµένες ενδέχεται να έχουν συγκεκριµένες κοινωνικές υποχρεώσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε οργανισµούς και ιδιώτες είτε αφιλοκερδώς 
είτε έναντι ενός µικρού χρηµατικού τιµήµατος. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα “Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική 
Επενδύσεων σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις” παρέχει καθοδήγηση καθορίζοντας εάν ο 
έλεγχος υπάρχει για σκοπούς παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων ή είναι 
ουσιαστικός. 
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν εφαρµόζονται σε 
οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται ως χρηµατοδοτικά 
ιδρύµατα. Παραδείγµατα τέτοιων δηµόσιων χρηµατοδοτικών οργανισµών είναι η 
Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank), η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian 

Development Bank) και το ∆ιεθνές ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης  (International Fund 

for Agricultural Development, IFAD), οι οποίοι εφαρµόζουν κανονικά τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
    Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα τόσο από 
τις δηµόσιες οντότητες όσο και από τις δηµόσιες επιχειρήσεις και τα µη 
κερδοσκοπικά δηµόσια ιδρύµατα δεν καθίσταται υποχρεωτική αλλά προαιρετική και 
ενθαρρύνεται από το Συµβούλιο. 
 

3.3. Το σχέδιο εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο 

δηµόσιο τοµέα  

 
    Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα, η άµεση εφαρµογή και η έµµεση εφαρµογή τους. Η άµεση 
εφαρµογή τους περιλαµβάνει την άµεση µετάβαση από τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα 
στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα ενώ η έµµεση εφαρµογή 
περιλαµβάνει την προσαρµογή τους στα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα και στις 
ιδιαιτερότητες τους. Στη συνέχεια συντάσσεται το λογιστικό εγχειρίδιο βάσει της 
µεθόδου που έχει επιλεχθεί αρχικά, το οποίο περιλαµβάνει τις γενικά παραδεκτές 
λογιστικές αρχές και τις διαδικασίες σύνταξης των δηµόσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, καταλήγοντας στην εφαρµογή των νέων λογιστικών προτύπων. 
    Ένα τυπικό σχέδιο εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα περιλαµβάνει τα παρακάτω βασικά στάδια:  

� Τη δηµιουργία µιας ειδικής Οµάδας Σχεδιασµού (Project Team) 
� Τη συνάντηση του επικεφαλή της οµάδας (Leader of the Team) µε τα µέλη 

της 
� Την ανασκόπηση και ανάλυση όλων των υπαρχόντων ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
� Τη σύγκριση των υπαρχόντων εθνικών προτύπων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και την επισήµανση των προβληµατικών 
σηµείων εφαρµογής τους 

� Την εναρµόνιση των υπαρχόντων εθνικών προτύπων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα και την πραγµατοποίηση των αναγκαίων αλλαγών στις διαδικασίες 
και στο περιεχόµενο τους 

� Τη λεπτοµερή ανάλυση των κύριων αλλαγών, όπως η παρουσίαση του 
προϋπολογισµού, η αναγνώριση των εσόδων και των εξόδων σε 
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δεδουλευµένη, η αναγνώριση και η υποτίµηση περιουσιακών στοιχείων, η 
αναγνώριση των υποχρεώσεων προς τους εργαζοµένους. 

� Την ανάπτυξη και η εφαρµογή λεπτοµερών διαδικασιών 
� Την υιοθέτηση του κατάλληλου λογιστικού πληροφοριακού συστήµατος 

(ERP) προκριµένου να επιτελούνται οι απαιτούµενες από τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα λειτουργίες και διαδικασίες 

� Την ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και την επίτευξη της 
αναγκαίας συνεργασίας 

� Την σύνταξη λεπτοµερών αναφορών για την καταγραφή της πορείας των 
αλλαγών   

 

3.4. Η περίπτωση εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

για το ∆ηµόσιο Τοµέα στο ∆ιεθνή Μετεωρολογικό Οργανισµό 

(World Meteorological Organization, WMO)  

 

3.4.1. Γενικά 

    Ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός (World Meteorological Organization, 

WMO) αποφάσισε τη µετάβαση από τα Πρότυπα Λογιστικού Συστήµατος των 
Ηνωµένων Εθνών (United Nations System Accounting Standards, UNSAS) στα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα τον Ιούνιο του 2008, σύµφωνα της 
συστάσεις της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής ∆ιαχείρισης των Ηνωµένων Εθνών 
(United Nations High Level Committee on Management, HLCM) και την απόφαση 
Α/60/283 υποχρεωτικής εφαρµογής των Προτύπων µέχρι τη 1η Ιανουαρίου του 2010 
για όλους τους οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωµένων Εθνών (General Assembly of the United Nations), τον Ιούλιο του 2006.  
    Η συµµόρφωση του Παγκόσµιου Μετεωρολογικού Οργανισµού µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι προγραµµατισµένη για την 1η 
Ιανουαρίου του 2010 σύµφωνα µε την απόφαση της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής 
∆ιαχείρισης των Ηνωµένων Εθνών, αν και κατατέθηκε ότι η διαδικασία υιοθέτησης 
αναµένεται να ολοκληρωθεί κατά την περίοδο 2008-2011, µε την παρουσίαση των 
πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα για το έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου του 2012. Ορισµένες 
διαδικασίες σχετικές µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα, όπως υποστηρικτικές δραστηριότητες συµπεριλαµβανοµένων 
οδηγιών, θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του 2010. 
    Το σχέδιο εφαρµογής των Προτύπων στον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό, 
περιλαµβάνει τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα, τις επιπτώσεις, το σχετικό 
χρονοδιάγραµµα για τα έτη 2008 – 201, καθώς και τις αλλαγές, καθώς και τον 
προϋπολογισµό εφαρµογής των Προτύπων.  
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3.4.2. Τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα, οι επιπτώσεις και οι αλλαγές 

    Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα από την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα στο Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

� Ευθυγράµµιση της λογιστικής αντιµετώπισης µε τις καλύτερες λογιστικές 
πρακτικές µέσω της εφαρµογής αξιόπιστων και ανεξάρτητων λογιστικών 
Προτύπων σε δεδουλευµένη βάση 

� Βελτιωµένο εσωτερικό έλεγχο και διαφάνεια µε σεβασµό ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία 

� Βελτιωµένη συσχέτιση και συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων 
διαχρονικά και σε διαφορετικούς οργανισµούς 

� Μείωση της πολυπλοκότητας λόγω της εναρµόνισης µε τις λογιστικές 
πολιτικές και τις οικονοµικές καταστάσεις  

� Ενισχυµένη λογιστική αντιµετώπιση και διαχείριση καθώς και ποιότητα των 
οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων πιο κατανοητών και 
σχετικών πληροφοριών σχετικά µε τα κόστη και τα έσοδα 

    Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα θα έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στη τρόπο λογιστικής και οικονοµικής αντιµετώπισης καθώς 
και στην τεχνολογία των πληροφοριακών συστηµάτων (Information Technology 
Systems, IT). Επιπλέον, θα έχει µεγάλες επιπτώσεις στα συστήµατα προϋπολογισµού 
και διαχείρισης και θα κριθούν αναγκαίες επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήµατα, 
εργατικό δυναµικό, διαχείριση σχεδίων και εκπαίδευση προσωπικού. Αλλαγές σε 
οικονοµικούς κανονισµούς  και κανόνες, καθώς και νέες πολιτικές, διαδικασίες και 
οδηγίες θα χρειαστούν.  
    Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα στον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό όσον αφορά τη 
λογιστική αντιµετώπιση και την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

� Αλλαγή της λογιστικής βάσης των οικονοµικών καταστάσεων από την 
τροποποιηµένη µέθοδο σε δεδουλευµένη βάση (Modified accrual basis) στην 
πλήρη µέθοδο σε δεδουλευµένη βάση (Full accrual basis) 

� Την πλήρη αναγνώριση των υποχρεώσεων σχετικά µε τις παροχές προς 
εργαζοµένους όπως η Ασφάλιση Υγείας µετά την αποχώρηση από την 
υπηρεσία (After-Service Heath Insurance, ASHI) και άλλες παροχές όπως 
ετήσιες άδειες και επιδοτήσεις επαναπατρισµού  

� Αναγνώριση και αποµείωση των κεφαλαιακών περιουσιακών στοιχείων, όπως 
κτίρια, οχήµατα, έπιπλα και εξοπλισµός, ως αποτέλεσµα του οποίου τα 
κεφαλαιακά περιουσιακά στοιχεία δε θα χρεωθούν στις δαπάνες στο κόστος 
απόκτησης κατά το έτος απόκτησης, αλλά θα αποσβεσθούν κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής τους 

� Αναγνώριση των εξόδων στη βάση της αρχής της παράδοσης (Delivery 

principle), η οποία είναι πιο περιοριστική από την τρέχουσα αρχή της 

υποχρέωσης (Obligation principle)6, η οποία απαιτείται από τα Πρότυπα 
Λογιστικού Συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών (United Nations System 

Accounting Standards, UNSAS).  

                                                 
6 Σύµφωνα µε την αρχή της παράδοσης, το έξοδο αναγνωρίζεται στη βάση των αγαθών και των 
υπηρεσιών που παρέχονται και όχι στην έκδοση της έγγραφης εντολής αγοράς.  
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� Αλλαγή της βάσης αναγνώρισης των εσόδων από οικειοθελείς συνεισφορές  
� Αποτίµηση των αποθεµάτων 
� Αλλαγή στη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων 
� Ετήσιο και όχι διετή έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων7.   

    Στην περίπτωση των πληροφοριακών συστηµάτων του Παγκόσµιου 
Μετεωρολογικού Οργανισµού θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν ορισµένες αλλαγές 
προκειµένου τα χρησιµοποιούµενα πληροφοριακά συστήµατα να συµµορφωθούν ως 
προς τις λογιστικές απαιτήσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Πιο συγκεκριµένα, το χρησιµοποιούµενο πληροφοριακό σύστηµα της Oracle 
θα πρέπει να αναβαθµιστεί στην έκδοση R12. 
    Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα έχει 
επίσης δε θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό και τη χρηµατοδότηση. Εφόσον η 
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει 
την εφαρµογή της πλήρους µεθόδου σε δεδουλευµένη βάση, µπορεί να οδηγήσει σε 
αλλαγές στην τρέχουσα µεθοδολογία σύνταξης του προϋπολογισµού, καθώς 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτείται ο 
συµβιβασµός ανάµεσα στα πραγµατικά έξοδα στις οικονοµικές καταστάσεις και στον 
προϋπολογισµό.  Η αλλαγµένη βάση αναγνώρισης των εξόδων στις οικονοµικές 
καταστάσεις θα πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισµό για να διευκολυνθεί η 
εξαγωγή αποτελεσµάτων. 
    Τέλος, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αλλαγές στους οικονοµικούς κανονισµούς 
και κανόνες του Παγκόσµιου Μετεωρολογικού Οργανισµού και να αναπτυχθούν νέες 
πολιτικές, διαδικασίες και οδηγίες. Μία πρώτη µελέτη σχετικά µε τις προσθήκες που 
χρειάζεται να γίνουν στους οικονοµικούς κανονισµούς, εκπονήθηκε µε τη βοήθεια 
εξωτερικού ελεγκτή. Παρ’ όλα αυτά, περαιτέρω εξέταση των απαιτούµενων αλλαγών 
είναι αναγκαία. 
    Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αναµενόµενες επιπτώσεις στον 
Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό για κάθε Πρότυπο ξεχωριστά8. 
 
 

Πίνακας 1 
 

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ IPSAS 
 

Αναµενόµενες επιπτώσεις  

 
 

IPSAS 

 Μεγάλες  

 

Μικρές  Μη  

διαθέσιµες 

 

Σχόλια  

 
 
 

IPSAS 1: 
Παρουσίαση των 
Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

 

 
 
 

 

√ 

  → Κεφαλαιοποίηση αποθεµάτων και 

περιουσιακών στοιχείων 
→ Τροποποίηση οικονοµικών κανονισµών και 

κανόνων  
→ Αναγνώριση συναλλαγών στα λογιστικά αρχεία 

για την περίοδο µε την οποία σχετίζονται, σε 

δεδουλευµένη βάση 
→ Ανασκόπηση της µορφής των οικονοµικών 
καταστάσεων και των σχετικών σηµειώσεων 

                                                 
7 Ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός είχε ήδη υιοθετήσει τον ετήσιο έλεγχο από το 2004. 
8 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Αποκάλυψη Χρηµατοοικονοµικών 

Πληροφοριών για το ∆ηµόσιο Τοµέα”, δεν είναι σχετικό µε τους οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών 
και εποµένως µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό.   



 17 

 
 

IPSAS 2: 
Καταστάσεις 

Ταµειακών Ροών 
 

  
 
√ 

  
→ Ανασκόπηση της χρήσης των επιτοκίων 

ανταλλαγής των Ηνωµένων Εθνών. Τα επιτόκια 

των Ηνωµένων Εθνών 
 

 
IPSAS 3: Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές 

των Λογιστικών 
Εκτιµήσεων και Λάθη  

 
 

  
 
 
√ 

  

→ Εκτενής ανάλυση και επανυπολογισµός των 

συγκριτικών αποτελεσµάτων του προηγούµενου 

έτους 

→ Η µετάβαση στα IPSAS θα απαιτήσει εκτενή 

ανάλυση των επιδράσεων αλλαγών 

 
IPSAS 4: Οι 
Επιδράσεις 

Μεταβολών των 
Τιµών 

Συναλλάγµατος 
 

  
 
 
√ 

  
→ Μη σηµαντική επίδραση. Ο Παγκόσµιος 

Μετεωρολογικός Οργανισµός χρησιµοποιεί τα 

επιτόκια ανταλλαγής των Ηνωµένων Εθνών, τα 

οποία είναι σύµφωνα µε το λογιστικό πλαίσιο των 

IPSAS 

 
IPSAS 5: Κόστη 

∆ανεισµού 
 

   
 
√ 

 
 

→ Καµία επίδραση 

 
IPSAS 6: 

Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές 

Καταστάσεις και 
Λογιστική 

Επενδύσεων σε 
Ελεγχόµενες 
Επιχειρήσεις 

 

  
 
 
 
√ 

  
 
 
 
→ Ανασκόπηση των ειδικών λογαριασµών και των 

κεφαλαίων καταπιστευµάτων και καθορισµός των 

ελεγχόµενων οντοτήτων 

 

 
IPSAS 7: Λογιστική 
Επενδύσεων σε 

Συγγενείς 
Επιχειρήσεις 

 

   
 
√ 

 
 
→ Καµία επίδραση 

 
IPSAS 8:  

Πληροφόρηση για τα 
∆ικαιώµατα σε 
Κοινοπραξίες 

 

  
 
√ 

  
→ Ανασκόπηση των ειδικών λογαριασµών και των 

κεφαλαίων καταπιστευµάτων και καθορισµός των 

ελεγχόµενων οντοτήτων 

 
IPSAS 9: Έσοδα από 

Συναλλαγές 
Ανταλλαγής 

 

  
 
√ 

 → Καθαρή διερµηνεία των παροχών σε είδος και 

των υπηρεσιών σε είδος  

→  Οµογενή αντιµετώπιση όλων των εσόδων 

συµπεριλαµβανοµένων των καταπιστευµάτων  

→ Ανασκόπηση των τρεχουσών µεθόδων σε 

δεδουλευµένη βάση, και του χρόνου αναγνώρισης 

των εσόδων 
 

IPSAS 10: 
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Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση σε 
Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες 
 

 
√ 

 
→ Καµία επίδραση 

 
IPSAS 11: Συµβάσεις 
Κατασκευής Έργων 

 

   
√ 

 
→ Καµία επίδραση 

 
IPSAS 12: 
Αποθέµατα 

 

 
√ 

  → Καταγραφή των αποθεµάτων ως περιουσιακών 

στοιχείων και των εξόδων των αποθεµάτων ως 

κόστη καθώς τα αποθέµατα καταναλώνονται ή 

διανέµονται  

→ Ανάγκη διεξαγωγής φυσικής επιβεβαίωσης τω 

αποθεµάτων και καθορισµός βάσης αποτίµησης 

IPSAS 13: 
Μισθώσεις 

  

  
√ 

  

→ Ανασκόπηση των µισθώσεων 

 
IPSAS 14: Γεγονότα 
µετά την Ηµεροµηνία 

Αναφοράς 
 

  
 
√ 

  
 
→ Μη σηµαντική επίδραση 

 
IPSAS 15: 

Χρηµατοοικονοµικά 
Μέσα: Γνωστοποίηση 

και Παρουσίαση 
 

  
 
√ 

  
 
→ Αξιολόγηση των επενδύσεων 

 
IPSAS 16: 

Επενδύσεις σε 
Ακίνητα 

 

   
 
√ 

 
 
→ Καµία επίδραση 

 
 
 
 

IPSAS 17: 
Ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις 
  

 
 
 
 
√ 

   
→ Αναγνώριση του εξόδου του περιουσιακού 

στοιχείου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 

→ Αναγνώριση και αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων 

→ Κεφαλαιοποίηση και αποµείωση αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων 

→ ∆ιατήρηση αρχείων περιουσιακών στοιχείων, 

καθορισµός ωφέλιµης ζωής των περιουσιακών 

στοιχείων και διαδικασίες απόσβεσης  

 
 

IPSAS 18: 
Πληροφόρηση κατά 

Τοµέα 
 

 
 
√ 

   

→ Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων και του 

ορισµού των τοµέων πληροφόρησης για τη σύνταξη 

των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 
IPSAS 19: 
Προβλέψεις, 
Ενδεχόµενες 
Απαιτήσεις και 

 
 
 
√ 

  → Παρουσίαση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων, 

προβλέψεων και δεσµεύσεων.  

→ Ανάγκη καθορισµού ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων που απαιτείται να γνωστοποιηθούν 

βάσει των IPSAS  
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Ενδεχόµενες 
Υποχρεώσεις 

  

→ Αλλαγή των τρεχουσών πολιτικών πρόβλεψης  

 

 
IPSAS 20: 

Γνωστοποιήσεις 
Συνδεδεµένων Μερών 

 

   
 
√ 

 
→ Τα συνδεδεµένα µέρη θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων 
 

 
IPSAS 21: 
Αποµείωση 

Περιουσιακών 
Στοιχείων χωρίς 
Ταµειακές Ροές 

 

  
 
 
√ 

  
 
→ Αποτελεί µέρος της εφαρµογής της 
κεφαλαιοποίησης  

 
IPSAS 23: 

Έσοδα από µη 
Ανταλλακτικές 
Συναλλαγές  
(Φόροι και 
Λογιστικές 
Μεταφορές) 

 

 
 
 
 
√ 

   

 

 

→ Ανάπτυξη των πολιτικών αναγνώρισης εσόδων 

για τις προσδιορισµένες, υπό όρους και εθελοντικές 

συνεισφορές και για τα καταγεγραµµένα ενέχυρα 

 

 
IPSAS 24: 
Παρουσίαση 

Πληροφοριών για τον 
Προϋπολογισµό στις 

Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

  

 
 
 
 
√ 

   

→ Απαιτείται συµφωνία ανάµεσα στα στοιχεία του 

προϋπολογισµού και των οικονοµικών 

καταστάσεων  

→ Ενδέχεται να προκληθούν αλλαγές στη 

µεθοδολογία σύνταξης του προϋπολογισµού 

 
 
 
 

IPSAS 25: Παροχές 
σε Εργαζοµένους 

 

 
 
 
 
√ 

  → Ακριβής καθορισµός όλων των µελλοντικών 

παροχών προς τους εργαζοµένους Ακριβής 

καθορισµός  

→ Ανάπτυξη των πολιτικών σε δεδουλευµένη βάση 

των παροχών προς τους εργαζοµένους  

→ Ο µηχανισµός χρηµατοδότησης θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις µη χρηµατοδοτούµενες 

υποχρεώσεις  

 
 

IPSAS 26: 
Αποµείωση Αξίας 
Περιουσιακών  
Στοιχείων 

 

   
 
√ 

 

 

→ Καµία επίδραση 

 

3.4.3. Το χρονοδιάγραµµα της εφαρµογής 

    Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις δηµόσιες 
οντότητες περιλαµβάνει την αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σχεδίου 
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εφαρµογής, τους αρµόδιους για τη διεκπεραίωση τους, καθώς  και τον 
προγραµµατισµένο χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης τους. Το χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα, στο 
Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.  

 
 
 

Πίνακας 2 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

 

Αριθ. 

 

∆ραστηριότητες  

 

Υπεύθυνος  

 

Έναρξη  

 

Λήξη  

 

 

1 

 
Έναρξη σχεδίου 

 

  
1 / 1 / 2008 

 

2 ∆ηµιουργία οµάδας σχεδιασµού ∆ιοίκηση πόρων 1 / 1 / 2008 31 / 1/ 2008 
 

3 

 
Σύσκεψη µε το σύστηµα των 

Ηνωµένων Εθνών, ανασκόπηση µε τα 
πολιτικά έγγραφα του συστήµατος του 
ευρύτερου σχεδίου των Ηνωµένων 

Εθνών 
 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 1 / 2008 

 
31 / 12 / 2008 

 

4 

 
Ανασκόπηση των IPSAS 

 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 2 / 2008 

 
31 / 5 / 2008 

 

5 

 
Ανάλυση των κύριων περιοχών 

αλλαγών, αξιολόγηση του αντίκτυπου 
στα πληροφοριακά συστήµατα και 

επιλογή πολιτικών 
 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 2 / 2008 

 
30 / 6 / 2008 

6 Υποβολή του σχεδίου εφαρµογής σε 
έλεγχο 

 

Εκτελεστική 

διαχείριση 

1 / 3 / 2008 17 / 3 / 2008 

 

7 

 
Έγκριση του εκτελεστικού συµβουλίου 

για χρηµατοδότηση 
 

 

Εκτελεστική 

διαχείριση 

 
1 / 5 / 2008 

 
30 / 6 / 2008 

 

8 

 
Στρατολόγηση ειδικών πάνω στη 

λογιστική των IPSAS και ειδικών στα 
συστήµατα Oracle  

 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 5 / 2008 

 
31 / 7 / 2008 

 

9 

 
Ανάπτυξη λεπτοµερών διαδικασιών, 

προετοιµασία νέων λογιστικών 
πρακτικών, αλλαγές διαδικασιών και 

διαδικαστικές οδηγίες 
  

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 6 / 2008 

 
30 / 6 / 2009 

 

10 

 
Έγκριση των αναθεωρηµένων 

 

 

 
 

 
30 / 6 / 2009 
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κανονισµών, κανόνων και διαδικασιών 
από τη διοίκηση  

 

Εκτελεστική 

διαχείριση 

 

11 

 
Εξασφάλιση αδειών λογισµικού, 

επιπρόσθετων προγραµµάτων για τη 
διαχείριση των αποθεµάτων κτλ. Και 

τεχνική υποστήριξη 
 

 

∆ιοίκηση 

Πόρων  

 
1 / 6 / 2008 

 
30 / 9 / 2008 

 

12 

 
Ανάπτυξη του συστήµατος Oracle, 
αναβάθµιση στην έκδοση R12 και 
εφαρµογή νέων προγραµµάτων 

 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 10 / 2008 

 
31 / 7 / 2009 

 

13 

 
Φάση δοκιµής και αποδοχής της οµάδας 

σχεδιασµού 
 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 8 / 2009 

 
30 / 9 / 2009 

 

14 

 
Εξασφάλιση έγκρισης του εκτελεστικού 

συµβουλίου 
 

 

Εκτελεστική διοίκηση  

 
1 / 5 / 2009 

 
30 / 6 / 2009 

 

15 

 
Ανάπτυξη σχεδίου εκπαίδευσης, 

προετοιµασία εγχειριδίων εκπαίδευσης 
και οδηγιών 

 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

και εξωτερικοί 

σύµβουλοι 

 
1 / 8 / 2009 

 
30 / 10 / 2009 

 

16 

 
Εκπαίδευση προσωπικού 

  

 

Οµάδα σχεδιασµού 

και εξωτερικοί 

σύµβουλοι 

 
1 / 10 / 2009 

 
31 / 12 / 2009 

 

17 

 
Προετοιµασία της πραγµατικής 

απογραφής  
 

 

Οµάδα σχεδιασµού 

και  

Επίσηµες υπηρεσίες  

 
1 / 10 / 2009 

 
31 / 10 / 2009 

 

18 

 
Πραγµατική απογραφή και αποτίµηση 

 

Επίσηµες υπηρεσίες  

 
1 / 11 / 2009 

 
31 / 12 / 2009 

 

 

19 

 
 

Υιοθέτηση του IPSAS 1 
 

 

 

  
 

1 / 1 / 2010 

 

20 

 
Υποστήριξη, συµπεριλαµβανοµένης της 
καθοδήγησης για τους τελικούς χρήστες 

  

 

Οµάδα σχεδιασµού 

 
1 / 1 / 2010 

 
30 / 6 / 2010 

 

21 

 
Αναδιατύπωση των οικονοµικών 

καταστάσεων από 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 

Οικονοµικό τµήµα  

  
30 / 6 / 2010 

 

22 

 
Ανάπτυξη νέων οικονοµικών αναφορών 

 

 

Οικονοµικό τµήµα 

  
30 / 6 / 2010 

 

23 

 
Λήξη του σχεδίου εφαρµογής των 

IPSAS 

   
30 / 6 / 2010 
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24 

 
Τελική αποδοχή νέας µορφής 
οικονοµικών καταστάσεων  

 

 

Οικονοµικό τµήµα 

  
31 / 4 / 2011 

 

3.4.4. Το κόστος της εφαρµογής  

    Για την υλοποίηση του σχεδίου εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
ορίστηκε µία οµάδα  µε την υποστήριξη ειδικού προσωπικού και εξειδικευµένων 
συµβούλων, προκειµένου να  διασφαλιστεί ότι ο Παγκόσµιος Μετεωρολογικός 
Οργανισµό έχει την απαιτούµενη δυναµικότητα για να επιτευχθεί µία επιτυχηµένη 
µετάβαση στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Στον Πίνακα 3 

παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός του κόστους εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα στον παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό ενώ 
στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικές πληροφορίες για τους απαιτούµενους 
πόρους. Το κόστος εφαρµογής του σχεδίου υιοθέτησης των Προτύπων ανέρχεται σε 
3.8 εκατοµµύρια ευρώ για την περίοδο 2008 – 2011. 
 
 

Πίνακας 3 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  IPSAS 

Στοιχεία κόστους Λεπτοµέρειες Ποσά σε Ελβετικά Φράγκα9
 

    Σύνολα 
  2008 - 2009 2010 - 2011 2008 – 2011 

 
Πόροι προσωπικού – 
Οµάδα Εφαρµογής 

IPSAS 

 
1 Αρχηγός Σχεδίου 

1 ειδικός στα IPSAS 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη του 

λογιστικού συστήµατος των 

IPSAS και αναθεώρηση των 

οικονοµικών κανονισµών, 

κανόνων, πολιτικών και 

διαδικασιών 

 
825,000 

 
400,000 

 
1,225,000 

 
Συµβουλευτικές 

υπηρεσίες 
 

 
Εξειδικευµένες υπηρεσίες 

πάνω στα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα 

 
380,000 

 
50,000 

 
430,000 

                                                 
9 Ένα ελβετικό φράγκο ισούται περίπου µε 0,676 ευρώ. 
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Έλεγχος και  

απόκτηση νέων 
πληροφοριακών 
συστηµάτων  

και ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός 

 
Απόκτηση και εφαρµογή 

νέων λογισµικών 

συστηµάτων για 

διευκόλυνση της µετάβασης, 

αναβάθµιση του 

προγράµµατος Oracle 

 
1,630,000 

 
130,000 

 
1,760,000 

 
Εκπαίδευση 

 
Εκπαίδευση του 

προσωπικού και εξοικείωση 

µε την αναβαθµισµένη 

έκδοση του προγράµµατος 

Oracle και τις νέες 

διαδικασίες 

 
315,000 

 
- 

 
315,000 

 
Άλλα έξοδα 

 
Συµµετοχή στα συστήµατα 

συνεργασίας και 

συµβουλευτικής των 

Ηνωµένων Εθνών 

 

 
70,000 

 
- 

 
70,000 

 

Σύνολα 

  

3,220,000 

 

580,000 

 

3,800,000 

 
 
 
 
 
 

Πίνακας 4 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

  

Ποσά σε Ελβετικά 

Φράγκα 
 

Πόροι προσωπικού 
 

 
Αρχηγός σχεδίου  

(24 µήνες για την περίοδο 2008 - 2009 και 12 µήνες για το 2010) 

 
772,500 

 
Ειδικοί για το πληροφοριακό σύστηµα της Oracle  

(18 µήνες για την περίοδο 2008 – 2009 και 8 µήνες για το 2010) 

 
452,500 

 
Τεχνική πραγµατογνωµοσύνη και λειτουργική δυνατότητα σχεδιασµού και 
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ανάπτυξης των λογιστικών συστηµάτων των IPSAS, εφαρµογή νέων µεθόδων, 
κτλ. 

 
 1,225,000 

 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες  

 

 
Οικονοµικός ειδικός στα IPSAS  

(18 µήνες κατά την περίοδο 2008 – 2009 και 3 µήνες το 2010) 

 
430,000 

 
Σχεδιασµός και ανάπτυξη νέας λογιστικής δοµής και πολιτικών, αλλαγές 
διαδικασίας και διαδικαστικές οδηγίες, ανασκόπηση της µεθοδολογίας 

προϋπολογισµού, αναθεωρήσεις οικονοµικών κανονισµών και κανόνων και 
διαδικαστικά έγγραφα 

 

 

 430,000 

 
∆ιαµόρφωση πληροφοριακών συστηµάτων και µηχανικού εξοπλισµού 

 

 

 
Εφοδιασµός αδειών λογισµικού 

 

 
150,000 

 
Αναβάθµιση λογισµικού συστήµατος Oracle στην έκδοση R12 

 

 
100,000 

 
Άδειες για την περίοδο 2009 – 2010 

 

 
60,000 

 
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για τεχνική υποστήριξη 

 

 

 
Εφαρµογή νέων λειτουργιών και µεθόδων 

 

 
700,000 

 
Μετατροπή δεδοµένων 

 

 
200,000 

 
Υποστήριξη µετά την εφαρµογή 

  

 
100,000 

 

Υποστήριξη από το ∆ιεθνές Υπολογιστικό Κέντρο (UNICC) 

 

 

 
∆ιαχείριση υποδοµών και δεδοµένων 

 

 
350,000 

 
Κατασκευή περιβάλλοντος  

 

 
100,000 

 1,760,000 

 
Εκπαίδευση 
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Συνεδρίες πληροφόρησης, εργαστήρια και εκπαίδευση στην εφαρµογή των 
IPSAS σχετικά µε άλλες περιοχές υπευθυνότητας, συµπεριλαµβανοµένης πιο 

εξειδικευµένης εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στα λογιστικά 
πληροφοριακά συστήµατα και στις διαδικασίες  

 

 
315,000 

 315,000 

 
Άλλα 

 

 

 
Συµµετοχή στο σύστηµα συνεργασίας και συµβουλευτικής των Ηνωµένων 

Εθνών 
 

 
60, 000 

 
Κόστη ταξιδιού δύο µελών της Οµάδας Σχεδιασµού για τη συµµετοχή τους σε 
συνεδριάσεις και άλλες συµβουλευτικές διαδικασίες των Ηνωµένων Εθνών 

 

 
60,000 

 
Μερίδιο του Παγκόσµιου Μετεωρολογικού Οργανισµού στα κοινά κόστη του 
κοινά χρηµατοδοτούµενου σχεδίου εφαρµογής των IPSAS των Ηνωµένων 

Εθνών  
 

 
10,000 

 
 
 

 
70,000 

 
Σύνολο 

 

 

3,800,000 

 
     
    Από το συνολικό προϋπολογισµό των 3,8 εκατοµµυρίων ελβετικών φράγκων, το 
ποσό των 3,220 εκατοµµυρίων θα δαπανηθούν κατά την πρώτη διετία 2008 – 2009, 
ενώ τα υπόλοιπα 0,580 εκατοµµύρια θα δαπανηθούν κατά τη διάρκεια του 2010. µε 
την πλήρη εφαρµογή του σχεδίου το 2010, υπολογίζεται ότι ένα επιπλέον κόστος της 
τάξης του 0,5 εκατοµµυρίου ελβετικά φράγκα ανά έτος, είναι απαραίτητο 
προκειµένου να διαχειριστούν πιο λεπτοµερή και περίπλοκα πληροφοριακά 
συστήµατα τα οποία σχετίζονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Παράλληλα θα πρέπει να κατατίθενται αναφορές προόδου σχετικά µε την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και την πορεία του προϋπολογισµού 
και του σχεδίου εφαρµογής στο Εκτελεστικό Συµβούλιο (Executive Council) και στην 
Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee). 
 

3.5. Οι χώρες εφαρµογής και οι διεθνείς τάσεις  
 

    Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται δραµατικές εξελίξεις και αλλαγές στο 
παγκόσµιο σκηνικό υιοθέτησης των ∆ιεθνών Προτύπων. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
πολλές χώρες, οι οποίες χρησιµοποιούσαν τα εθνικά τους λογιστικά πρότυπα, στην 
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το δηµόσιο Τοµέα ή στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτά. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει αρµόδιος οργανισµός 
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για τη συγκέντρωση των πληροφοριών όσον αφορά τις χώρες στις οποίες 
εφαρµόζονται ή πρόκειται να εφαρµοστούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα10.  
    Παρακάτω, παρουσιάζονται οι διαθέσιµες πληροφορίες για όλες τις χώρες οι 
οποίες έχουν υιοθετήσει ή προγραµµατίζουν να υιοθετήσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Αζερµπαϊτζάν: Το Αζερµπαϊτζάν εµφανίζεται να έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα σε δεδουλευµένη βάση. 

� Αλβανία: Η Αλβανική κυβέρνηση σχεδιάζει να υιοθετήσει τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την υποστήριξη της Ιταλικής 
κυβέρνησης, του Προγράµµατος Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (United 

Nations Development Program) και της Παγκόσµιας Τράπεζας (World Bank). 
� Αλγερία: Το σχέδιο της Παγκόσµιας Τράπεζας για αλλαγές στην υπάρχουσα 

λογιστική αντιµετώπιση περιλαµβάνει  και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Αργεντινή: Η Αργεντινή βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης λογιστικών 
προτύπων για το δηµόσιο τοµέα τα οποία θα εναρµονιστούν µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα σε δεδουλευµένη βάση. 

� Αρµενία: Η Αρµενία βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιώντας ταµειακή 
βάση, ενώ έπειτα θα προχωρήσει στην υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα σε δεδουλευµένη βάση. 

� Αφγανιστάν: Το Αφγανιστάν έχει κατοχυρώσει νοµοθετικά τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και βρίσκεται στη διαδικασία 
υιοθέτησης τους, µε τη χρήση ταµειακής βάσης αρχικά και έπειτα σε 
δεδουλευµένη βάση.  

� Βιετνάµ: Το Βιετνάµ βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την υποστήριξη της 
Παγκόσµιας Τράπεζας. 

� Βραζιλία: Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει ανακοινώσει ότι 
σχεδιάζει να υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
µέχρι το 2012. 

� Γαλλία: Η Γαλλική Κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της αλλαγής σε 
δεδουλευµένη βάση. Τα εφαρµόσιµα Πρότυπα, στη διαδικασία της εξέλιξης, 
βασίζονται στα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, στα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και σε γαλλικούς 
λογιστικούς κανόνες.  

� Γκάνα: Η Γκάνα έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιώντας την ταµειακή βάση και βρίσκεται στο 
στάδιο µετάβασης στη δεδουλευµένη βάση.  

� ∆υτική και Νότια Αφρική: Οι προσπάθειες των χωρών µελών της Ένωσης 
Λογιστών της ∆υτικής και Νότιας Αφρικής (The East and Southern African 

Association of Accountants) περιλαµβάνουν και την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι χώρες µέλη της Ένωσης 
είναι η Κένυα, το Λεσόθο, η Ρουάντα, η Νότια Αφρική, η Ουγκάντα, η 
Ζάµπια, η Τανζανία και η Ζιµπάµπουε. Η Σουηδική Υπηρεσία ∆ιεθνής 

                                                 
10 Οι πληροφορίες για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της υιοθέτησης των διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το δηµόσιο Τοµέα συλλέχθηκαν κυρίως από ιστοσελίδες Τραπεζών 
Αναπτύξεως. 
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Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Swedish International Development 

Cooperation Agency) προσφέρει χρηµατοδοτική υποστήριξη. 
� ∆υτικό Τιµόρ: Το ∆υτικό Τιµόρ έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε τη χρήση της ταµειακής βάσης. 
� Ελ Σαλβαδόρ: Το σχέδιο της Παγκόσµιας Τράπεζας περιλαµβάνει την 

υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
� Ελβετία: Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα από το 2007. 
� Ινδία: Η Παγκόσµια Τράπεζα συνεργάζεται µε την Κυβέρνηση της Ινδίας 

προκειµένου να υιοθετηθούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Η Επιτροπή των Λογιστικών Προτύπων για τα Τοπικά Σώµατα (The 

Committee on Accounting Standards for Local Bodies) επανεξετάζει τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αποβλέποντας στην 
υιοθέτηση τους. 

� Ινδονησία: Η Ινδονησία αναµένει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα συµµορφωµένα ως προς τα λογιστικά της πρότυπα το 2009. 

� Ισπανία: Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ισπανίας έχει 
υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε δεδουλευµένη βάση για την 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του Ισπανικού δηµοσίου. Η 
εφαρµογή τους σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί το 2009. 

� Ισραήλ: Είναι σε εξέλιξη η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα από όλες τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα.  

� Καζακστάν: Το Υπουργείο Οικονοµικών της ∆ηµοκρατίας του Καζακστάν 
έχει ζητήσει τεχνική υποστήριξη προκειµένου να εξετάσει τη πιθανότητα 
υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Κίνα: Η Κίνα προγραµµατίζει να υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα χωρίς όµως να έχει εκδώσει κάποια επίσηµη 
ανακοίνωση. 

� Κύπρος: Η Κύπρος έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα µε τη χρήση της ταµειακής βάσης.  

� Λετονία και Λετονία: Το πρόγραµµα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογιστικές 
και άλλες αλλαγές περιλαµβάνει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Μαλβίδες: Βρίσκονται σε διαδικασία υιοθέτησης των διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Μαλαισία: Η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση της Μαλαισίας εφαρµόζει τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε χρήση της ταµειακής βάσης 
από το 2005. 

� Μαυριτανία: Η διαδικασία εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα έχει ξεκινήσει. 

� Μογγολία: Η Κυβέρνηση της Μογγολίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα από το 
2003. Το σχέδιο εφαρµογής υποστηρίζεται από την Παγκόσµια Τράπεζα και 
την Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian Development Bank). 

� Μπαγκλαντές: Το Μπαγκλαντές έχει κατοχυρώσει νοµοθετικά τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το δηµόσιο Τοµέα και βρίσκεται στη διαδικασία 
υιοθέτησης τους. 

� Μπαρµπάντος: Τα Μπαρµπάντος βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης των 
διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την επιβεβαίωση 
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ( International Monetary Fund, IMF) 
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� Νεπάλ: Το Νεπάλ έχει αποφασίσει την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε χρήση της ταµειακής βάσης. 

� Νήσοι Κέιµαν: Η κυβέρνηση των νήσων Κέιµαν έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιώντας τη 
δεδουλευµένη βάση.  

� Νιγηρία: Η Νιγηρία βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε ταµειακή βάση ενώ έπειτα 
σχεδιάζει να υιοθετήσει τη δεδουλευµένη βάση. 

� Νορβηγία: Η Κεντρική Κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τη λογιστική της 
µέθοδο και να υιοθετήσει τη δεδουλευµένη βάση. Η Νορβηγία εφαρµόζει τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα όπου αυτό είναι δυνατό. 

� Ολλανδία: Η Ολλανδική Κυβέρνηση έχει προγραµµατίσει την εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα, µε κάποιες προσθήκες 
και αλλαγές, χρησιµοποιώντας τη δεδουλευµένη βάση. 

� Ουγγαρία: Το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λογιστικές και άλλες 
µετατροπές περιλαµβάνει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα.   

� Ουκρανία: Προεδρική απόφαση επιβάλει στην κυβέρνηση την υιοθέτηση της 
δεδουλευµένης βάσης πολύ πιθανόν µέσω των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Ουρουγουάη: Έχει κατοχυρωθεί νοµοθετικά η υιοθέτηση των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Πακιστάν: Το Πακιστάν βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε τη χρήση της ταµειακής 
βάσης. Το πρόγραµµα της Παγκόσµιας Τράπεζας “Βελτίωση των 
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και του Ελέγχου στο Πακιστάν” 
(Pakistan Improvement of Financial Reporting and Auditing) υποστηρίζει την 
αλλαγή αυτή. 

� Περού: Το Περού έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Ρουµανία: Η Ρουµανία έχει υιοθετήσει τη λογιστική µέθοδο σε δεδουλευµένη 
βάση και ορισµένα από τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Ρωσία: Η Ρωσία έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα σε δεδουλευµένη βάση και έχει κάνει σηµαντική πρόοδο προς 
την εφαρµογή τους. 

� Σλοβακία: Η Σλοβακία σχεδιάζει να υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

� Σρι Λάνκα: Η Σρι Λάνκα έχει υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την ταµειακή βάση και σχεδιάζει να υιοθετήσει 
προοδευτικά άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την 
υποστήριξη της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

� Τζαµάικα: Η Τζαµάικα έχει δεσµευτεί για την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα, η οποία βρίσκεται σε στάδιο 
εξέλιξης. 

� Φίτζι: Σχεδιάζουν να υιοθετήσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα µε ταµειακή βάση. 

    Παράλληλα µε τις χώρες που εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αυτά, υπάρχουν και χώρες οι 
οποίες χρησιµοποιούν Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (National 

Public Sector Accounting Standards) παρόµοια µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 
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το ∆ηµόσιο Τοµέα. Τα Εθνικά αυτά πρότυπα χρησιµοποιούν τη δεδουλευµένη βάση 
και πληρούν αρκετές από τις προϋποθέσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Μεταξύ των χωρών αυτών βρίσκονται η Αυστραλία, ο Καναδάς, 
η Νέα Ζηλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  
   

3.6. Οι οργανισµοί και οι τοπικές οντότητες  
 

    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα εφαρµόζονται και σε 
πολλούς διεθνείς οργανισµούς, ορισµένοι από τους οποίους συντάσσουν τις 
οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάσει αυτά την τελευταία δεκαετία. Το ΝΑΤΟ 
(North Atlantic Treaty Organization), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 

Commission), ο Οργανισµός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Organization of the 

Petroleum Exporting Countries), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (World Health 

organisation, WHO),  καθώς και οργανισµοί του συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών 
(United Nations System), όπως ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας 
(International Civil Aviation Organization, ICAO), το Παγκόσµιο Πρόγραµµα 
Τροφής (World Food Program, WFP) και  ο Οργανισµός Παγκόσµιας Υγείας (World 

Health Organization, WHO) αποτελούν παραδείγµατα διεθνών οργανισµών, οι οποίοι 
έχουν υιοθετήσει πλήρως τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα.  
    Η Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών, µε την απόφαση της 60/283, ενέκρινε 
την αντικατάσταση των Προτύπων Λογιστικού Συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών 
(United Nations System Accounting Standards, UNSAS µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και τους απαιτούµενους πόρους. Με την απόφαση 
αυτήν, όσοι οργανισµοί των Ηνωµένων Εθνών δεν εφαρµόζουν ήδη τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα  υποχρεούνται να τα υιοθετήσουν µέχρι 
το 2010, καταρτίζοντας τα απαραίτητα χρονοδιαγράµµατα και µελετώντας τις 
συνέπειες εφαρµογής τους. Μία εξειδικευµένη, στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα, οµάδα τεχνικού σχεδιασµού, η οποία λογοδοτεί σε µία Επιτροπή 
∆ιεύθυνσης των Προτύπων (IPSAS Steering Committee), εργάζεται για να 
υποστηρίξει την σχετική διερµηνεία και εφαρµογή των προϋποθέσεων των 
Προτύπων, καθώς και την ενεργή αντιπροσώπευση του συστήµατος των Ηνωµένων 
Εθνών στο Συµβούλιο των Προτύπων (IPSAS Board).  
      

3.7. Τα  Πλεονεκτήµατα της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στο δηµόσιο τοµέα 

 

    Τα πλεονεκτήµατα τα οποία αναµένονται από την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι τόσο εσωτερικής όσο και 
εξωτερικής φύσης. Τα περισσότερα και κυριότερα πλεονεκτήµατα απορρέουν από τη 
χρήση τη δεδουλευµένη βάση για τη λογιστική αντιµετώπιση. Η χρήση της 
δεδουλευµένης βάσης εξυπηρετεί την άµεση και λεπτοµερή συσχέτιση εσόδων και 
εξόδων καθώς αυτά αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία έχουν 
πραγµατοποιηθεί, ενώ παράλληλα προσφέρει τις µέγιστες δυνατές οικονοµικές 
πληροφορίες για την οικονοµική θέση και επίδοση της δηµόσιας οντότητας. 
    Η σύνταξη και η παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µίας δηµόσιας 
οντότητας µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα  δίνει τη 
δυνατότητα παροχής καλύτερης ποιότητας και µεγαλύτερης ποσότητας 
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χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα πολύτιµες 
για τους χρήστες των δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς µπορούν να 
αξιολογήσουν καλυτέρα το επιτελούµενο κυβερνητικό έργο και να εξάγουν ασφαλή 
και έγκυρα συµπεράσµατα.  
    Η χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα συµβάλλει 
στην αποτελεσµατικότερη απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και 
ακολούθως στην ορθότερη οικονοµική διαχείριση των δηµόσιων οντοτήτων και λήψη 
αποφάσεων. Η ορθότερη οικονοµική διαχείριση επιτυγχάνεται µέσω της βελτίωσης 
των τεχνικών διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, της αναγνώρισης των 
σχετικών µε την υλοποίηση σχεδίων και την πραγµατική χρήση των αγαθών και 
υπηρεσιών εξόδων και της καλύτερης χρηµατοδότησης των οργανισµών σε 
συσχέτιση µε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις τους.  
    Παράλληλα, αυξάνεται η σπουδαιότητα και η σηµασία των δηµόσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία των δηµοσίων οντοτήτων 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, ενώ τα πραγµατικά κόστη για την παροχή 
υπηρεσιών και αγαθών και η πραγµατική αξία των σχεδίων και των δραστηριοτήτων 
αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιούνται. Οι δηµόσιες 
οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν όλες τις πραγµατοποιούµενες 
κυβερνητικές συναλλαγές εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη διαφάνεια  
    Η χρήση κοινών λογιστικών προτύπων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
θα οδηγήσει στην εναρµόνιση των λογιστικών πρακτικών και στη µείωση της 
πολυπλοκότητας που υπάρχει σήµερα. Η κατανόηση, η µελέτη και η επεξεργασία 
τους θα είναι ευκολότερη και πιο αποδοτική καθώς θα ενισχυθεί η συσχέτιση και η 
συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των επιµέρους εθνών και 
οργανισµών.  
 

3.8. Τα βασικά προβλήµατα της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στο δηµόσιο τοµέα 

 

    Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα και για τον λόγο αυτό σε πολλές χώρες είτε 
καθυστερεί είτε δεν πραγµατοποιείται σωστά. Επιπρόσθετα, αρκετές χώρες 
αντιστέκονται στην εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο δηµόσιο 
τοµέα διαβλέποντας τόσο τις οικονοµικές όσο και τεχνικές δυσκολίες τις οποίες 
ενέχει η εφαρµογή τους. Οι οικονοµικές και τεχνικές δυσκολίες έχουν επίσης 
καθηλώσει έναν µεγάλο αριθµό κρατών στο στάδιο της υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα για πολλά έτη, παρά την υποστήριξη 
της διαδικασίας από διεθνείς οργανισµούς και φορείς. 
    Το θέµα της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο δηµόσιο τοµέα 
απασχόλησε αρκετούς µελετητές και οικονοµικούς επιστήµονες, ορισµένοι από τους 
οποίους, (Guthrie and Johnson 1994, Monsen and Nasi 1998, Monsen 2002, 
Christiaens and Rommel 2006) εξέφρασαν αµφιβολίες σχετικά µε τη δυνατότητα 
εφαρµογής των Προτύπων στο δηµόσιο τοµέα. Σύµφωνα µε τους µελετητές, το 
βασικότερο πρόβληµα που αντιµετώπιζε η εφαρµογή των Προτύπων στο δηµόσιο 
τοµέα αφορούσε την εφαρµογή της δεδουλευµένης βάσης στη παρουσίαση των 
δηµόσιων οικονοµικών καταστάσεων. Η ιδιαίτερη φύση του δηµόσιου τοµέα 
καθιστούσε αδύνατη την εφαρµογή της παραδοσιακής δεδουλευµένης βάσης στη 
λογιστική αντιµετώπιση των δηµόσιων οντοτήτων όπως αυτή εφαρµοζόταν στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
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    Η έλλειψη διαθεσιµότητας εκπαιδευµένων και ικανών λογιστών στις δηµόσιες 
οντότητες δηµιουργεί προβλήµατα στη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρµογής των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι περισσότεροι δηµόσιοι 
τοµείς και οργανισµοί παρουσιάζουν έλλειψη προσωπικού και υποδοµής που να 
µπορεί να ανταπεξέλθει στις αλλαγές που επιβάλλουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα στα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Απαιτείται εξειδίκευση των 
ήδη υπαρχόντων εργαζοµένων καθώς και πρόσληψη νέων εξειδικευµένων λογιστών 
σε πολλές περιπτώσεις. Η διαδικασία της κατάρτισης αλλά και η διαδικασία της 
πρόσληψης και στελέχωσης των δηµόσιων οντοτήτων θα είναι χρονοβόρα και σε 
πολλές περιπτώσεις µη αποτελεσµατική λόγω του όγκου των εργαζοµένων.  
    Η ανάγκη αλλαγής των υπαρχόντων λογιστικών πληροφοριακών συστηµάτων 
(ERP) και η υιοθέτηση νέων, προσαρµοσµένων σε αυτά που ορίζουν τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελεί ακόµη ένα µείζον πρόβληµα για 
τις επιµέρους κυβερνήσεις. Απαιτείται τόσο εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού 
όσο και ύπαρξη των κατάλληλων τεχνολογικών υποδοµών για την εφαρµογή των 
νέων πληροφοριακών συστηµάτων, διαδικασίες οι οποίες ενέχουν χρηµατικό και 
χρονικό κόστος για τις κυβερνήσεις. 
    Ένα ακόµη πρόβληµα αποτελεί η χρήση κοινής λογιστικής γλώσσας και όρων 
καθώς κάποιες ορολογίες που εµπεριέχονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του 
∆ηµοσίου Τοµέα µπορεί να µην αντιστοιχούν σε λογιστικούς όρους εθνικών 
προτύπων, τα οποία περιλαµβάνουν ιδιαίτερες χρηµατοοικονοµικές και λογιστικές 
διαδικασίες. Η αντιστοιχία των όρων αυτών αποτελεί ένα δύσκολο και χρονοβόρο 
έργο µαζί µε την επανασύνταξη των λογιστικών εγχειριδίων11.  
    Το κόστος της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα έρχεται να προστεθεί στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εφαρµογής τους σε 
πολλές χώρες. Το κόστος της εφαρµογής συµπεριλαµβάνει τόσο το κόστος 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης, όσο και το κόστος εγκατάστασης του κατάλληλου 
λογισµικού. Παρά τη χρηµατοδότηση της διαδικασίας υιοθέτησης των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα τόσο από την Παγκόσµια και την 
Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα όσο και από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, το 
κόστος εξακολουθεί να είναι µεγάλο ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν τις 
αναγκαίες λογιστικές υποδοµές. 
     

3.9. Οι Προτεινόµενες Λύσεις  
 

    Η παρεχόµενη οικονοµική και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς οργανισµούς και 
ιδρύµατα αποτελεί βασικό παράγοντα στη επίλυση των κυριότερων προβληµάτων 
κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Παρ’ όλα αυτά, για την επίλυση των κύριων προβληµάτων 
που αντιµετωπίζει η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα είναι αναγκαία η πολιτική υποστήριξη και η θέληση των εθνικών 
κυβερνήσεων. Οι βασικοί λήπτες πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει να υποστηρίξουν 
ενεργά τόσο πολιτικά όσο και οικονοµικά τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρµογής 
των Προτύπων. 

                                                 
11 Price Waterhouse Coopers (2007), “Adoption of IPSAS – Prospects, challenges and the way 

forward”. 
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    Όσον αφορά τα προβλήµατα ελλιπούς εκπαίδευσης και λογιστικής εξειδίκευσης, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει ένα σωστό και αποτελεσµατικό σχέδιο 
εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού της, ώστε να εξασφαλίσει τα 
επιδιωκόµενα αποτελέσµατα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Μάλιστα, οι περισσότερες 
µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες, όπως η PricewaterhouseCoopers, πραγµατοποιούν 
οργανωµένα σεµινάρια  για τα ∆ιεθνή Λογιστικά  του δηµοσίου τοµέα για τους 
πελάτες τους, γεγονός το οποίο µπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων της. Παράλληλα,  οι ενδεχόµενες 
ελλείψεις σε εργατικό δυναµικό µπορούν να καλυφτούν µέσω προσλήψεων 
αξιόλογων και εξειδικευµένων, πάνω στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, στελεχών. 
    Οι δηµόσιες οντότητες θα µπορούσαν να προβούν στη ανάπτυξη και την έκδοση 
ενός λογιστικού εγχειριδίου, το οποίο να περιέχει το βασικό περιεχόµενο των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Στο εγχειρίδιο αυτό, θα 
µπορούσαν να συµπεριλαµβάνονται αντιστοιχίες όρων καθώς και αντιστοιχίες 
λογιστικής αντιµετώπισης συγκεκριµένων βασικών λογιστικών θεµάτων ανάµεσα στα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στα εθνικά πρότυπα. 
    Οι περισσότερες χώρες οι οποίες είτε βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης, είτε 
επιθυµούν να υιοθετήσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στηρίζονται οικονοµικά 
και τεχνικά από διεθνείς οργανισµούς όπως η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η 
Παγκόσµια Τράπεζα. Οι οργανισµοί αυτοί µέσω προγραµµάτων διαθέτουν αρκετά 
µεγάλα ποσά σε αρκετές  χώρες ενώ ταυτόχρονα παρέχουν την απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη. 
    Τέλος, η µελέτη των περιπτώσεων άλλων χωρών και η συνεργασία µε αυτές 
αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο διευκόλυνσης της επίλυσης των πιθανών 
προβληµάτων. Χώρες όπως η Ελβετία και η Νέα Ζηλανδία έχουν ήδη υιοθετήσει τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και τα εφαρµόζουν κανονικά. Οι 
µέθοδοι αποτελεσµατικής επίλυσης των προβληµάτων που αντιµετώπισαν οι χώρες 
αυτές µπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρµοστούν για την επίλυση παρόµοιας 
φύσης προβληµάτων. 
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4. ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 

4.1. Γενικά  

 
    Υπάρχουν διάφοροι οργανισµοί οι οποίοι συµβάλλουν στη δηµιουργία και τη 
θέσπιση βασικών λογιστικών κανόνων και προτύπων για το δηµόσιο τοµέα. Οι 
βασικότεροι οργανισµοί οι οποίοι ασχολούνται µε την σύνταξη και την έκδοση των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι η ∆ιεθνής Οµοσπονδία 
Λογιστών (International Federation of Accountants, IFAC) και το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα (International Public Sector 

Accounting Standards Board, IPSASB), το οποίο και αποτελεί µέρος της 
Οµοσπονδίας. Παράλληλα, αρκετοί διεθνείς οργανισµοί στηρίζουν τόσο οικονοµικά 
όσο και τεχνικά τη προσπάθεια υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα  παγκοσµίως. 
 

4.2. Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of 

Accountants, IFAC)      

 
    Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants, IFAC) 
ιδρύθηκε το 1977 και είναι µία ένωση εθνικών επαγγελµατικών λογιστικών 
οργανισµών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τους εργαζόµενους τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δηµόσιο τοµέα. Η Οµοσπονδία στοχεύει στην παγκόσµια ανάπτυξη του 
επαγγέλµατος και στην εναρµόνιση των επαγγελµατικών προτύπων ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους λογιστές να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πέρα από τα 
εγχώρια σύνορα. Σήµερα, τα µέλη της είναι περίπου 170  σε περισσότερες από 120 
χώρες, αντιπροσωπεύοντας 3 εκατοµµύρια λογιστές. 
    Η Οµοσπονδία περιέχει στο εσωτερικό της συµβούλια και οµάδες τα οποία έχουν 
ως βασική τους αποστολή τη σύνταξη και την έκδοση Λογιστικών Προτύπων και 
βοηθητικών λογιστικών εγγράφων και οδηγιών. Τα βασικότερα συµβούλια και 
οµάδες της Οµοσπονδίας είναι το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο 
∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB), 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελέγχου και Ασφάλειας Προτύπων (International Auditing and 

Assurance Standards Board, IAASB), το Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων Ηθικής για 
τους Λογιστές (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA), το 
Συµβούλιο Εποπτείας ∆ηµοσίου Συµφέροντος (Public Interest Oversight Board, 

PIOB) και το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Προτύπων Λογιστικής Εκπαίδευσης 
(International Accounting Education Standards Board).  
    Παράλληλα, η Οµοσπονδία διαθέτει Βάση ∆εδοµένων για τους εργαζόµενους 
λογιστές (Knowledge Base for Accountants in Business) , η οποία λειτουργεί από τον 
Οκτώβριο του 2006 σε συνεργασία µε 13 οργανισµούς µέλη καθώς το ∆ιεθνή Τόπο 
Συναντήσεων για την Ανάπτυξη της Λογιστικής (International Forum on 

Accountancy Development, IFAD) ώστε να εξασφαλίζει στους λογιστές παγκοσµίως  
πρόσβαση σε λογιστικά έγγραφα και δεδοµένα. 
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4.3. Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 

Τοµέα (International Public Sector Accounting Standards Board, 

IPSASB) 

 

    Το αρµόδιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα συµβούλιο 
(International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB) αποτελεί βασικό 
µέρος της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών. Ιδρύθηκε το 1986 ως Επιτροπή για το 
∆ηµόσιο τοµέα (Public Sector Committee, PSC) ενώ µετονοµάστηκε σε Συµβούλιο 
για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα µόλις το 2004.  
    Το Συµβούλιο αποτελείται από 18 µέλη, εκ των οποίων τα 15 προτείνονται από 
µέλη της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών και τα υπόλοιπα τρία διορίζονται ως 
δηµόσια µέλη. Τα δηµόσια µέλη προτείνονται από οποιαδήποτε οργανισµό. Τα µέλη 
του Συµβουλίου προέρχονται από διάφορες χώρες, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Νότια 
Αφρική, την Αυστραλία, το Ισραήλ, τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, τη Γαλλία, 
την Τουρκία, την Κίνα, τον Καναδάς, τη Νορβηγία, την Κένυα, την Ιαπωνία, την 
Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ελβετία και τον Καναδά.  
    Το Συµβούλιο πραγµατοποιεί ετησίως τρείς τετραήµερες συνεδριάσεις. Κάθε 
συνέλευση του Συµβουλίου απαιτεί τη συµµετοχή τουλάχιστον δέκα µελών είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ενώ οι όλες οι συνελεύσεις 
είναι ανοιχτές στο κοινό. Οι συναντήσεις του Συµβουλίου στοχεύουν στη συζήτηση 
την ανάπτυξης και της έγκρισης της έκδοσης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα ή άλλων εγγράφων διαθέσιµων στο κοινό. Τα πρακτικά των 
συναντήσεων είναι επίσης διαθέσιµα στο κοινό µέσα από την ιστοσελίδα του 
Συµβουλίου.  
    Οι κύριοι στόχοι του Συµβουλίου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνουν την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος καθώς 
και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας χρηµατοοικονοµικών προτύπων. Επιπρόσθετα, 
το Συµβούλιο προσπαθεί να διευκολύνει τη σύγκλιση των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων µε τα αντίστοιχα Εθνικά Πρότυπα και ακολούθως να ενισχύσει την 
ποιότητα και την ανοµοιοµορφία των οικονοµικών καταστάσεων διεθνώς. 
    Η δραστηριότητες του Συµβουλίου εστιάζονται κυρίως στις ανάγκες των 
λογιστικών, ελεγκτικών και χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο. Εξυπηρετεί τις ανάγκες τους µε την έκδοση και την 
προώθηση υποδειγµάτων καθοδήγησης, τη διαχείριση εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών προγραµµάτων και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 
ανάµεσα στους λογιστές και στους εργαζοµένους στο δηµόσιο τοµέα. Το συµβούλιο 
εκτός από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα, εκδίδει ∆ιεθνείς 
Οδηγίες για το ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Guidelines), ∆ιεθνείς 
µελέτες για το ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Studies) καθώς και 
περιστασιακά έγγραφα ( Occassional Papers).  

    Το Συµβούλιο έχει στη διάθεση του και µία Συµβουλευτική Οµάδα (Consultative 

Group), η οποία ορίζεται από το ίδιο το Συµβούλιο µε την ίδια διαδικασία επιλογής 
που ακολουθείται και για το Συµβούλιο. Στις συνελεύσεις της προεδρεύει ο Πρόεδρος 
του Συµβουλίου. Η Συµβουλευτική Οµάδα είναι κυρίως ένα ηλεκτρονικός χώρος 
συναντήσεων και συζήτησης αν και τµήµατα της Οµάδας συναντώνται περιστασιακά 
µε το Συµβούλιο όποτε κριθεί αναγκαίο. Η µόνη αρµοδιότητα της Συµβουλευτικής 
Οµάδας είναι η παροχή συµβουλευτικών και βοηθητικών υπηρεσιών προς στο 
Συµβούλιο και κανένα µέλος της δεν έχει το δικαίωµα ψήφου. 
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4.4. Τα άλλα Συµβούλια και οι Οµάδες  
 

    Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελέγχου και Ασφάλειας Προτύπων (International Auditing 

and Assurance Standards Board, IAASB), γνωστό ως Επιτροπή για τις ∆ιεθνείς 
Λογιστικές Πρακτικές (International Auditing Practices Committee, IAPC) µέχρι το 
2002, εκδίδει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (International Standards on Auditing, 

ISAs). Τα Πρότυπα αυτά χρησιµοποιούνται από τους ελεγκτές και ορίζουν την 
υποχρέωση των ελεγκτών να γνωρίζουν την προέλευση των ελεγχόµενων 
οικονοµικών στοιχείων, να εκθέτουν ορθά την γνώµη τους και να ελέγχουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. 
    Το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Προτύπων Λογιστικής Εκπαίδευσης (International 

Accounting Education Standards Board), πρώην Εκπαιδευτική Επιτροπή της 
∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών, αναπτύσσει οδηγίες µε απώτερο σκοπό τη 
βελτίωση των Λογιστικών Εκπαιδευτικών Προτύπων παγκοσµίως. Εστιάζει σε δύο 
βασικούς τοµείς, στα απαραίτητα στοιχεία των διαπιστεύσεων, τα οποία είναι η 
εκπαίδευση, η πρακτική εµπειρία και εξετάσεις επαγγελµατικής ικανότητας και στη 
φύση και την έκταση της συνεχούς απαιτούµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης για 
τους λογιστές. Οι βασικές διακηρύξεις της είναι τριών ειδών και περιλαµβάνουν τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Εκπαίδευσης (International Education Standards, IESs) τα οποία 
επισηµαίνουν τα κατάλληλα στοιχεία για την επίτευξη του επιθυµητού επιπέδου 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης, τις ∆ιεθνείς Εκπαιδευτικές Οδηγίες για Επαγγελµατίες 
Λογιστές (International Education Guidelines for Professional Accountants, IEGs) οι 
οποίες ερµηνεύουν, απεικονίζουν ή διευρύνουν θέµατα που σχετίζονται µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Εκπαίδευσης και τα ∆ιεθνή Εκπαιδευτικά Έγγραφα για Επαγγελµατίες 
Λογιστές (International Education Papers for Professional Accountants, IEPs) τα 
οποία εξηγούν, εξετάζουν και αναλύουν θέµατα και πρακτικές.  
    Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων Ηθικής για τους Λογιστές (International Ethics 

Standards Board for Accountants, IESBA) ασχολείται µε το ∆ιεθνή Κώδικα Ηθικής 
για Επαγγελµατίες Λογιστές (International Code of Ethics for Professional 

Accountants) προσπαθώντας να παρέχει ένα µοντέλο για όλους τους κώδικες ηθικής 
οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται από τους διεθνείς λογιστικούς 
οργανισµούς. Ο Κώδικας απευθύνεται σε όλους τους επαγγελµατίες λογιστές τόσο 
στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Το Συµβούλιο αναπτύσσει επίσης 
διερµηνείες του Κώδικα Ηθικής ώστε να διευκρινίσει διφορούµενες πτυχές. 
    Το Συµβούλιο Εποπτείας ∆ηµοσίου Συµφέροντος (Public Interest Oversight 

Board, PIOB) αποτελεί ένα ανεξάρτητο σώµα το οποίο σχηµατίστηκε το 2005 για να 
επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών, οι οποίες 
επηρεάζουν το δηµόσιο συµφέρον.  
 

4.5. Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί     
 
    Το έργο της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών και του Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα στηρίζουν διεθνείς οργανισµοί και 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian Development 

Bank, ADB) υπήρξε βασικός υποστηρικτής της προσπάθειας υιοθέτησης των 
Προτύπων καθώς παρέχει τεχνική και οικονοµική υποστήριξη σε χώρες οι οποίες 
βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα µέσω µεγάλων προγραµµάτων. Επιπλέον, το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 



 36 

των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Development Program) και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περιλαµβάνει και την ένταξη των Προτύπων σε ορισµένες χώρες ενώ η  
Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) στηρίζει ενεργά την προσπάθεια αυτή.  
    Αξιόλογη είναι και η προσπάθεια που καταβάλλεται και από εθνικούς οργανισµούς 
χωρών που έχουν υιοθετήσει και χρησιµοποιούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα. Η Σουηδική Υπηρεσία ∆ιεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας 
(Swedish International Development Cooperation Agency) προσφέρει χρηµατοδοτική 
υποστήριξη σε χώρες οι οποίες επιθυµούν να εφαρµόσουν τα Πρότυπα. Ταυτόχρονα 
και η Ένωση Λογιστών της ∆υτικής και Νότιας Αφρικής (The East and Southern 

African Association of Accountants) προωθεί την εφαρµογή των Προτύπων στις 
χώρες της Αφρικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 37 

5. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
 

5.1. Γενικά 

 
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα παρέχουν τη δυνατότητα 
επιλογής µεταξύ δύο βασικών λογιστικών µεθόδων, της λογιστικής µεθόδου 
δεδουλευµένης βάσης (accrual basis) και της λογιστικής µεθόδου ταµειακής βάσης 
(cash basis), ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα συστήµατα οικονοµικών 
λειτουργιών του δηµοσίου τοµέα κάθε χώρας. Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα µαζί µε τα 26 Πρότυπα, τα οποία ορίζουν ως βασική λογιστική βάση, τη 
δεδουλευµένη βάση, έχει εκδώσει και ένα Πρότυπο σε ταµειακή βάση (Cash Basis 

IPSAS), βασικός σκοπός του οποίου είναι η προδιαγραφή των απαιτήσεων για τις 
δηµόσιες οντότητες, οι οποίες επιλέγουν να συντάξουν τις οικονοµικές τους 
καταστάσεις σε ταµειακή βάση. 
    Οι δύο µέθοδοι παρουσιάζουν βασικές διαφορές κυρίως στον όγκο και στο είδος 
των οικονοµικών πληροφοριών που παρέχουν. Η λογιστική µέθοδος της 
δεδουλευµένης βάσης επικεντρώνει κυρίως στο κόστος των εσόδων, στα περιουσιακά 
στοιχεία, στις υποχρεώσεις και στα ίδια κεφάλαια, σε αντίθεση µε τη λογιστική 
µέθοδο σε ταµειακή βάση, η οποία επικεντρώνει καθαρά στις ταµειακές ροές της 
δηµόσιας οντότητας.  
    Παρά των όγκο των δεδοµένων και την πολυπλοκότητα των οικονοµικών 
καταστάσεων που απαιτούνται σε δεδουλευµένη βάση, παρατηρείται µία τάση 
µετάβασης από την ταµειακή βάση στην δεδουλευµένη βάση, κυρίως λόγω των 
πολλαπλών πλεονεκτηµάτων των οποίων προσφέρει σε µία οντότητα. Παρ’ όλα αυτά 
όπως παρατηρεί ο Guthrie (1998), η υιοθέτηση της λογιστικής µεθόδου σε 
δεδουλευµένη βάση δεν αποτελεί ένα τέλος από µόνη της, αλλά ένα τρόπο 
πραγµατοποίησης σηµαντικών αλλαγών στο πεδίο εφαρµογής και τον τρόπο 
λειτουργίας της διοίκησης και της διαχείρισης του δηµόσιου τοµέα.  
    

5.2. Η δεδουλευµένη βάση (Accrual Accounting) 

 

5.2.1. Γενικά 

    Ιστορικά, η λογιστική αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση υιοθετήθηκε στον 
ιδιωτικό τοµέα ως αποτέλεσµα των διαρκώς µεταβαλλόµενων αναγκών των 
εξωτερικών χρηστών και της ανάγκης για µία πιο ολοκληρωµένη οικονοµική εικόνα 
της επιχείρησης προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική και αποδοτική 
διαχείριση της (Miranti, 1990). Παρά το γεγονός ότι η αλλαγή των λογιστικών 
µεθόδων στον ιδιωτικό τοµέα υποκινήθηκε κυρίως από τις διαρκώς µεταβαλλόµενες 
ανάγκες των µετόχων, οι απαιτήσεις για χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στο 
δηµόσιο τοµέα υποκινήθηκαν από τις ανάγκες της κυβέρνησης και των υπηρεσιών 
της για ακριβή πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική τους θέση. Οι ανάγκες των 
χρηστών παρά τις οµοιότητες που φαίνονται να παρουσιάζουν , είναι πολύ 
διαφορετικές στο δηµόσιο και των ιδιωτικό τοµέα. Ο χρήστης των ιδιωτικών 
οικονοµικών καταστάσεων βρίσκεται συνήθως έξω από την επιχείρηση και οι 
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λογιστικοί κανόνες επιχειρούν να προστατέψουν τη θέση του ως µελλοντικού 
επενδυτή.  
    Η παρουσίαση τη λογιστικής αντιµετώπισης σε δεδουλευµένη βάση 
υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από διεθνείς οργανισµούς και κυρίως από τη ∆ιεθνή 
Οµοσπονδία Λογιστών µε την έκδοση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα τα οποία βασίζονται στη δεδουλευµένη βάση . Παρ’ όλα αυτά, η 
λογιστική αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση δεν είναι τόσο διαδεδοµένη όσο θα 
πίστευε κανείς, αν και ένας µεγάλος αριθµός κρατών βρίσκεται στη διαδικασία 
εισαγωγής της. Οι περισσότερες χώρες συνήθως επιλέγουν να εφαρµόσουν τη 
δεδουλευµένη βάση για µεµονωµένες κυβερνητικές υπηρεσίες, έπειτα διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν ενοποιηµένες καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση και τελικώς 
προωθούν τη δεδουλευµένη βάση, διασφαλίζοντας ότι µπορεί να εφαρµοστεί στο 
ολοκληρωµένο σύστηµα. 
 

5.2.2. Η φύση, οι αρχές και οι έννοιες της δεδουλευµένης βάσης  

    Σύµφωνα µε τη λογιστική αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση, τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα των συναλλαγών και των γεγονότων αναγνωρίζονται στις περιόδους 
στις οποίες λαµβάνουν χώρα, άσχετα µε το αν έχουν ληφθεί ή πληρωθεί µετρητά. 
Αυτό σηµαίνει ότι τα έσοδα αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία 
αποκτώνται, δηλαδή τα έσοδα καταγράφονται όταν το δικαίωµα συγκέντρωσης τους 
παράγεται και τα έξοδα καταγράφονται κατά τη χρονική στιγµή κατά την οποία τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες λαµβάνονται, άσχετα µε το πότε πραγµατοποιήθηκαν οι 
πληρωµές µετρητών ή πότε παρήχθησαν τα τιµολόγια.  
    Σε αντίθεση µε την ταµειακή βάση, η λογιστική µέθοδος η οποία βασίζεται σε 
δεδουλευµένη βάση αναφέρεται στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία (φυσικά και 
χρηµατοοικονοµικά), στις συνολικές υποχρεώσεις (βραχυπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες), στην καθαρή αξία των ιδίων κεφαλαίων, στα έξοδα και στα έσοδα. 
Αν και η λογιστική αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση εστιάζει σε όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία, όχι µόνο στα µετρητά, τα αρχεία της µεθόδου αυτής 
περιλαµβάνουν σύνθετες πληροφορίες σχετικές µε τις ταµειακές ροές µίας οντότητας 
και την κατάσταση ταµειακών ροών ως εσωτερικό µέρος των οικονοµικών 
καταστάσεων. Συνήθως οι οικονοµικές καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση 
περιλαµβάνουν: 

� Τον Ισολογισµό (Statement of Financial Position) ο οποίος περιέχει 
λεπτοµέρειες για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις.  

� Την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων (Statement of Financial 

Performance), η οποία αποτελείται από λεπτοµέρειες όλων των 
αναγνωρισµένων εσόδων και εξόδων. ∆είχνει το πλεόνασµα ή το έλλειµµα 
των εσόδων σε σχέση µε τα έξοδα. Πρόκειται για ένα χρήσιµο εργαλείο 
καθώς δίνει τη δυνατότητα σε µία κυβέρνηση να οργανωθεί προκειµένου να 
καλύψει τα τρέχοντα έξοδα της καθώς και µία εικόνα για το εάν η καθαρή 
θέση της έχει αυξηθεί ή µειωθεί.  

� Την Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Statement of Cash Flows), η οποία 
περιλαµβάνει µία περίληψη των γραµµάτιων είσπραξης και των πληρωµών σε 
µετρητά κατά τη διάρκεια του έτους, αφού ταξινοµούνται σε τρία υποσύνολα 
(λειτουργικά, χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά) και διευθετεί το άνοιγµα 
και το κλείσιµο του υπόλοιπου ταµείου. 
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    Επιπλέον, η λογιστική µέθοδος σε δεδουλευµένη βάση πραγµατοποιεί διακρίσεις 
µεταξύ των εξόδων και των πληρωµών, µεταξύ των τρεχόντων εξόδων και των 
εξόδων κεφαλαίου, απαιτεί την κεφαλαιοποίηση των εξόδων στην υιοθέτηση όλων 
των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και αναγνωρίζει την υποτίµηση αυτών των 
στοιχείων. Επιπρόσθετα, αναγνωρίζει τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις και αυτό βοηθά στον εντοπισµό των µακροπρόθεσµων συνεπειών των 
υποχρεώσεων αυτών. 
    Η λογιστική µέθοδος της δεδουλευµένης βάσης βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 
 
 

� Η αρχή της αντιστάθµισης 
 
    Η βασική προσοχή όσον αφορά τη συγκεκριµένη αρχή θα πρέπει να εστιαστεί στο 
εάν µπορεί να εφαρµοστεί στο δηµόσιο τοµέα ή όχι.  Παρ’ όλα αυτά, η 
αντισταθµιστική αρχή αποτελεί έναν από τους θεµέλιους λίθους της δεδουλευµένης 
βάσης. Ουσιαστικά, η αρχή αυτή αντιπροσωπεύει τα έσοδα, τα οποία κερδήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και τα οποία θα πρέπει να αντισταθµιστούν 
µε τα σχετικά έξοδα. Η αντισταθµιστική αρχή χρησιµοποιείται από τις εµπορικές 
επιχειρήσεις για να µετρήσει το καθαρό εισόδηµα. Εποµένως, η διαδικασία 
αναγνώρισης των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων που εξέπνευσαν κατά την 
παραγωγική διαδικασία είναι θεµελιώδης για την αντισταθµιστική αρχή. Ακολούθως, 
η άµεση σύνδεση ανάµεσα στα έσοδα και τα έξοδα  είναι προαπαιτούµενη 
προκειµένου να εφαρµοστεί η αντισταθµιστική αρχή. 
    Στις κυβερνητικές οντότητες, η άµεση σύνδεση ανάµεσα στις υπηρεσίες και τα 
έσοδα απουσιάζει όπως και η σύνδεση ανάµεσα στα έξοδα και στη νοµισµατική αξία. 
Παρ’ όλα αυτά,  στην πραγµατικότητα, για την εφαρµογή της αρχής της 
αντιστάθµισης στις δηµόσιες οντότητες, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν είναι 
απαραίτητη ως θεµέλιος λίθος της λογιστικής µεθόδου της δεδουλευµένης βάσης 
όπως συµβαίνει στις επιχειρήσεις, και ότι απλά εξαιτίας της φύσης και των στόχων 
τους, οι δηµόσιες οντότητες διαφέρουν σηµαντικά από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο 
στόχος των επιχειρήσεων είναι το κίνητρο για κέρδος, η λειτουργία της αρχής της 
αντιστάθµισης εδώ είναι η µέτρηση του καθαρού εισοδήµατος µέσω της 
αντιστάθµισης των εσόδων µε τα αντίστοιχα έξοδα. Αντίθετα, στις δηµόσιες 
οντότητες, ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι η επίτευξη κέρδους αλλά η εξυπηρέτηση 
του δηµοσίου συµφέροντος µέσω της παροχής των απαιτούµενων υπηρεσιών και 
αγαθών. Εποµένως, η αρχή της αντιστάθµισης µπορεί να επιτελέσει άλλη λειτουργία, 
η οποία θα είναι σχετική µε τον σκοπό των κυβερνητικών οντοτήτων καθώς µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για την αντιστάθµιση  των πόρων που καταναλώθηκαν κατά τη 
διάρκεια της λογιστικής περιόδου µέσω της παροχής υπηρεσιών και αγαθών ή για την 
αντιστάθµιση των εκροών µε τα σχετικά κόστη. Η αρχή της αντιστάθµισης µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο δηµόσιο τοµέα για να µετρήσει όχι το καθαρό εισόδηµα αλλά την 
αποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης στη χρήση των διαθέσιµων πόρων και 
εποµένως στην εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.  
 
 

� Η αρχή της συνέπειας  
 
    Η αρχή της συνέπειας αναφέρεται στη χρήση των λογιστικών διαδικασιών από µία 
εταιρεία ή µία λογιστική οντότητα από περίοδο σε περίοδο και στη χρήση παρόµοιων 
µεθόδων µέτρησης για σχετικά στοιχεία στις καταστάσεις µίας οντότητα για µία 
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περίοδο (Hendriksen 1982). Ουσιαστικά, η αρχή της συνέπειας απαιτεί τη συνεχή 
εφαρµογή από µία οντότητα µίας επιλεγµένης λογιστικής µεθόδου ή διαδικασιών, για 
κάθε περίοδο. Η χρήση της αρχής της συνέπειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς εάν 
χρησιµοποιούνται διαφορετικές µέθοδοι µέτρησης, θα είναι δύσκολο για τους 
χρήστες να εντοπίσουν τις συνέπειες στην οντότητα, από περίοδο σε περίοδο, οι 
οποίες έχουν προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες όπως αλλαγές στις οικονοµικές 
συνθήκες. Επιπλέον, είναι δύσκολο για τον χρήστη να διαχωρίσει τις διακυµάνσεις οι 
οποίες έχουν προκληθεί από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. 
    Ενώ η χρήση της αρχής της συνέπειας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι αναγκαία, η 
χρήση της στις δηµόσιες οντότητες είναι επιτακτική. Χωρίς τη χρήση µίας συνεχούς 
λογιστικής µεθόδου ή διαδικασιών, η κυβέρνηση µπορεί εύκολα να επηρεάσει την 
καθαρή αξία, για παράδειγµα, αποτιµώντας στο ιστορικό κόστος τα περιουσιακά της 
στοιχεία για κάποιες περιόδους και στο κόστος αντικατάστασης για κάποιες άλλες, 
καθιστώντας τη σύγκριση της καθαρής αξία από περίοδο σε περίοδο άχρηστη.  
 
 

� Η αρχή της συντηρητικότητας  
 

    Η αρχή αυτή ορισµένες φορές εκφράζεται απλοποιηµένα ως “η αναγνώριση όλων 
των ζηµιών χωρίς την προεξόφληση κερδών”(Larson and Pyle 1987). Η αρχή της 
συντηρητικότητας χρησιµοποιείται γενικά για να εννοήσει ότι οι λογιστές θα πρέπει 
να αναφέρουν τη χαµηλότερη αξία ορισµένων πιθανών περιουσιακών στοιχείων και 
εσόδων και την υψηλότερη αξία ορισµένων υποχρεώσεων και εξόδων. Επιπλέον, 
υπονοεί ότι τα έξοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται νωρίτερα παρά αργότερα και τα 
έσοδα αργότερα παρά νωρίτερα (Hendriksen 1982). Η συγκεκριµένη αρχή 
χρησιµοποιείται επίσης στο δηµόσιο τοµέα. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα έξοδα και οι 
δεσµεύσεις θα πρέπει να χρεώνονται στον προϋπολογισµού όταν αναγνωρίζονται ενώ 
τα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται όταν καθίστανται σαφές ότι 
πραγµατοποιήθηκαν. Έτσι, ο πεσιµισµός φαίνεται να είναι καλύτερος από τον 
οπτιµισµό στις οικονοµικές καταστάσεις των κυβερνητικών οντοτήτων.  
 
 

� Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης  
 
    Η αρχή αυτή υπονοεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις και οι συνοδευτικές 
σηµειώσεις θα πρέπει να γνωστοποιούν όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
οικονοµική θέση αι τα λειτουργικά αποτελέσµατα της οντότητας για την οποία 
προετοιµάζονται (Larson and Pyle 1987). Η συγκεκριµένη αρχή αποτελεί µία από τις 
σηµαντικότερες λογιστικές αρχές η οποία απουσιάζει από τον κυβερνητικό τοµέα. Οι 
κυβερνητικοί λογαριασµοί συνήθως δε γνωστοποιούν πλήρως τις υποχρεώσεις ή τα 
περιουσιακά στοιχεία της κυβέρνησης, ενώ συχνά λαµβάνουν ως έσοδα στοιχεία 
καθαρά κεφαλαιακής φύσης, για παράδειγµα την πώληση κυβερνητικών 
περιουσιακών στοιχείων. Η απουσία των πληροφοριών αυτών συνετέλεσε στη 
διαστρέβλωση και τη σύγχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Έτσι, ζητήθηκε 
από τις κυβερνήσεις να ξεπεράσουν τη χαµηλή ποιότητα οικονοµικής πληροφόρησης 
παρουσιάζοντας πληροφορίες σχετικές µε τα περιουσιακά τους στοιχεία, τις 
υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και την έκθεση σε ζηµίες και πιθανές 
υποχρεώσεις συσχετιζόµενες µε δεσµεύσεις και συγκυρίες (IFAC 1998).  
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5.2.3. Τα πλεονεκτήµατα της δεδουλευµένης βάσης  

    Η εφαρµογή της δεδουλευµένης βάσης παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για 
τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα. Καταρχήν, µέσω της λογιστικής µεθόδου της 
δεδουλευµένης βάσης παρέχεται περισσότερη και ποιοτικά καλύτερη πληροφόρηση. 
Η µέθοδος του δεδουλευµένης βάσης υποχρεώνει τις δηµόσιες οντότητες να 
γνωστοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, τα 
ελλείµµατα και τα πλεονάσµατα. Έτσι, παρέχεται µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα της 
οικονοµικής λειτουργίας των οντοτήτων. 
    Παράλληλα, η γνωστοποίηση των απαιτούµενων, βάσει της µεθόδου των 
δεδουλευµένων, οικονοµικών πληροφοριών διευκολύνει ουσιαστικά το έργο της 
διαχείρισης των δηµόσιων οντοτήτων. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε 
την τοποθέτηση των διαθέσιµων κυβερνητικών πόρων καθώς και η άσκηση 
δηµοσιονοµικής πολιτικής βελτιώνονται, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα 
εδραίωσης αποτελεσµατικών µέτρων επίδοσης, τα οποία περιλαµβάνουν πληροφορίες 
σχετικές µε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της δηµόσιας οντότητας. 
    Επιπλέον, η λογιστική µέθοδος σε δεδουλευµένη βάση παρέχει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 
κυβερνητικών οντοτήτων αλλά και σχετικά µε τα συνολικά κόστη των κυβερνητικών 
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων. Έτσι, ο χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων 
έχει τη δυνατότητα να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες και να αξιολογήσει 
ορθότερα το κυβερνητικό έργο. 
    Βασικό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου αποτελεί και το γεγονός ότι 
καθίστα δυσκολότερη τη διαστρέβλωση των στοιχείων των οικονοµικών 
καταστάσεων των δηµόσιων οντοτήτων. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
διαφάνεια στις οικονοµικές καταστάσεις, λόγω του όγκου και της ποιότητας των 
οικονοµικών πληροφοριών που παρέχονται. 
 

5.2.4. Τα µειονεκτήµατα της δεδουλευµένης βάσης 

    Ένα βασικό µειονέκτηµα, το οποίο παρουσιάζει η εφαρµογή της δεδουλευµένης 
βάσης στις δηµόσιες οντότητες, αποτελεί η αδυναµία εφαρµογής της αρχής της 
αντιστάθµισης.  Η έλλειψη της άµεσης και ανιχνεύσιµης σύνδεσης ανάµεσα στα 
έξοδα και στα έσοδα έχει οδηγήσει ορισµένους αντίθετους ως προς την εφαρµογή της 
δεδουλευµένης βάσης στο δηµόσιο τοµέα, να συµπεράνουν ότι η δεδουλευµένη βάση 
και η αρχή της αντιστάθµισης δε µπορεί να είναι κατάλληλα εφαρµόσιµη στον 
κυβερνητικό τοµέα (Monsen 1997, p.13). σύµφωνα µε τον Monsen, η γενική έλλειψη 
µίας σύνδεσης µεταξύ των εσόδων και των εξόδων στις κυβερνήσεις καταδεικνύει ότι 
η ουσία της αντιστάθµισης δε µπορεί να εφαρµοστεί στη λογιστική του δηµοσίου 
τοµέα µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο εφαρµόζεται στον ιδιωτικό τοµέα. Γενικά, η 
άποψη των πολέµιων της δεδουλευµένης βάσης, βασίζεται στο γεγονός ότι αφού η 
µέτρησης του καθαρού εισοδήµατος δεν αποτελεί στόχο της κυβέρνησης, δεν υπάρχει 
ανάγκη ύπαρξης της αρχής της αντιστάθµισης στο δηµόσιο τοµέα. Ακολούθως, λόγω 
της απουσίας άµεσης σύνδεσης και µέτρησης του καθαρού εισοδήµατος, η εφαρµογή 
της δεδουλευµένης βάσης θα προκαλέσει µεγαλύτερη σύγχυση και διαστρέβλωση 
στις κυβερνητικές οντότητες.   
    Η δεδουλευµένη βάση προϋποθέτει ένα αρκετά πιο περίπλοκο σύστηµα σε σχέση µε 
το παραδοσιακό σύστηµα της ταµειακής βάσης. Απαιτεί έναν υψηλότερο βαθµό 
κρίσης σχετικά µε εκτιµήσεις φυσικών περιουσιακών στοιχείων και προβλέψεις. 
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Αυτό σηµαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προσλάβουν νέο εξειδικευµένο 
προσωπικό ή να εκπαιδεύσουν το ήδη υπάρχον ώστε να είναι ικανό να κατανοήσει 
την πολυπλοκότητα του λογιστικού συστήµατος και τη δοµή του. Το εγχείρηµα αυτό 
εκτός από το σχετικό χρηµατικό κόστος ενέχει και χρονικό κόστος για το δηµόσιο 
τοµέα, καθώς πρόκειται για µία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία. Η υιοθέτηση της της 
δεδουλευµένης βάσης ενέχει και επιπρόσθετα χρηµατικά κόστη, τα οποία σχετίζονται 
κυρίως µε την απόκτηση του κατάλληλου µηχανικού εξοπλισµού και λογισµικού. Το 
ύψος του κόστους αυτού εξαρτάται άµεσα µε το επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας 
του δηµοσίου τοµέα κάθε χώρας. 
    Οι κυβερνήσεις έχουν στην κατοχή τους µία σειρά από συγκεκριµένα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιµηθούν λογιστικά, όπως µνηµεία 
ή ιστορικά κτίρια. Η υποχρέωση προσδιορισµού της αξίας τους βάσει της λογιστικής 
µεθόδου της δεδουλευµένης βάσης δηµιουργεί προβλήµατα στις δηµόσιες οντότητες. 
Επιπλέον, οι δύο διαθέσιµες προσεγγίσεις αποτίµησης, βάσει του ιστορικού κόστους 
και βάσει των τρεχουσών τιµών, ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα στο 
δηµόσιο τοµέα. Η προσέγγιση του ιστορικού κόστους παρέχει έναν εύκολο τρόπο 
αποτίµησης και καταγραφής, καθώς η αξία µπορεί να προσεγγιστεί βάσει του 
κόστους απόκτησης και της ακόλουθης υποτίµησης. Όµως, η αποτίµηση µε βάσει τις 
τρέχουσες τιµές µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στη δηµόσια οντότητα, καθώς 
συχνά είναι δύσκολο να προσδιοριστούν το υποτιµηµένο κόστος αντικατάστασης , η 
αξία χρήσης ή η καθαρή εισπρακτέα αξία των περιουσιακών στοιχείων της δηµόσιας 
οντότητας. 
 

5.3. Η ταµειακή βάση (Cash Basis) 

 

5.3.1. Γενικά  

    Η υιοθέτηση της ταµειακής βάσης από τις κυβερνητικές οντότητες προέρχεται από 
τον καθορισµό του κυβερνητικού προϋπολογισµού ως βασικού εργαλείου 
οικονοµικής διαχείρισης. Η κυβερνητική λογιστική παραδοσιακά χρησιµοποιούσε µία 
τροποποιηµένη λογιστική βάση (Modified cash basis) για τη σύνταξη των 
οικονοµικών της καταστάσεων και των προϋπολογισµών, κυρίως γιατί αποτελούσε 
µία ιδιαίτερα εύκολη µέθοδο. Η απλότητα της έγκειται στο γεγονός ότι όλες οι 
συναλλαγές της οντότητας αναγνωρίζονται στις οικονοµικές της καταστάσεις όταν 
συνοδεύονται από ταµειακές ροές και όχι όταν πραγµατοποιούνται. Παρ’ όλα αυτά, η 
λογιστική αυτή προσέγγιση βοηθούσε ουσιαστικά τις εκάστοτε κυβερνήσεις στην 
ελαχιστοποίηση των απατών και των λοιπών λογιστικών ανωµαλιών στους 
κυβερνητικούς προϋπολογισµούς.  
    Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα, 
διαβλέποντας τη δυσκολία της µετάβασης, για τις κυβερνήσεις, από την ταµειακή 
βάση στη δεδουλευµένη βάση, συµπεριέλαβε στα Πρότυπα και ένα επιπλέον 
Πρότυπο σε ταµειακή βάση12 (Cash-basis IPSAS), το οποίο καθοδηγεί τις δηµόσιες 
οντότητες όσον αφορά τη σύνταξη των απαραίτητων οικονοµικών καταστάσεων µε 
τη µέθοδο της ταµειακής βάσης, αν και η ταµειακή βάση δεν πληροί όλες τις 

                                                 
12 Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το Τοµέα σε ταµειακή βάση δεν παρουσιάζεται στην 6η ενότητα 
µαζί µε τα υπόλοιπα Πρότυπα καθώς το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενθαρρύνει τη 
χρήση της δεδουλευµένης βάσης για τη λογιστική αντιµετώπιση.  
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προϋποθέσεις των Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (General Accepted 

Accounting Principals, GAAP). Το Πρότυπο σε ταµειακή βάση έχει εκδοθεί τον 
Ιανουάριο του 2003 και έχει αναθεωρηθεί το 2006 και το 2007 και απαρτίζεται από 2 
µέρη. Το πρώτο µέρος εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τις δηµόσιες οντότητες και 
µεταξύ των άλλων ορίζει τη λογιστική µέθοδο σε ταµειακή βάση, παρουσιάζει τις 
προϋποθέσεις για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις 
της οντότητας και τις συνοδευτικές σηµειώσεις και ασχολείται µε ορισµένα βασικά 
θέµατα γνωστοποίησης. Αντίθετα, το δεύτερο µέρος δεν είναι υποχρεωτικό και 
αναγνωρίζει επιπρόσθετες λογιστικές µεθόδους και γνωστοποιήσεις τις οποίες µία 
οντότητα ενθαρρύνεται να υιοθετήσει προκειµένου να ενισχύσει τη διαφάνεια και την 
οικονοµική αποτελεσµατικότητα της.   
 

5.3.2. Η φύση, οι αρχές και οι έννοιες της ταµειακής βάσης  

    Η λογιστική µέθοδος της ταµειακής βάσης αναγνωρίζει τις συναλλαγές και τα 
γεγονότα µόνον όταν µετρητά ή ισοδύναµα µετρητών λαµβάνονται ή πληρώνονται 
στη δηµόσια οντότητα. Εποµένως, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εισπράττονται 
µετρητά και οµοίως, τα έξοδα για την απόκτηση και τη διαχείριση των περιουσιακών 
στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και στον 
επαναϋπολογισµό των εργαζοµένων και σε άλλα στοιχεία, καταγράφονται εφόσον 
πραγµατοποιηθούν οι σχετικές πληρωµές. Το τελικό προϊόν της λογιστικής µεθόδου 
της ταµειακής βάσης είναι µία κατάσταση αποδείξεων είσπραξης και πληρωµής, η 
οποία τις κατηγοριοποιεί.   
    Ωστόσο, η ταµειακή βάση δεν ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις των Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών καθώς δεν ακολουθεί δύο βασικές αρχές:  

� Την αρχή της αναγνώρισης του εσόδου, σύµφωνα µε την οποία το έσοδο θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται όταν πραγµατοποιείται και όχι όταν πληρώνεται και 

� Την αρχή της αντιστάθµισης, σύµφωνα µε την οποία ένα έσοδο θα πρέπει να 
αντισταθµίζεται µε ένα έξοδο ένα αυτό καθίσταται δυνατό. 

Μάλιστα, είναι πολλοί αυτοί που ισχυρίζονται ότι η λογιστική µέθοδος της ταµειακής 
βάσης είναι κατάλληλη µόνο για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ δεν ενδείκνυται 
για τη λογιστική αντιµετώπιση µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οντοτήτων του 
δηµοσίου τοµέα. 
 

5.3.3. Τα πλεονεκτήµατα της ταµειακής βάσης  

    Το βασικό πλεονέκτηµα που παρουσιάζει η µέθοδος της λογιστικής βάσης είναι η 
ευκολία εφαρµογής της, καθώς πρόκειται για µία αρκετά εύκολη µέθοδο χωρίς 
πολύπλοκες διαδικασίες και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Ουσιαστικά απαιτείται η 
καταγραφή των συναλλαγών της δηµόσιας οντότητας ενώ δε χρειάζεται επιπλέον 
αναλυτική πληροφόρηση για τις λοιπές δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία 
της δηµόσιας οντότητας.  
    Επιπλέον, η ταµειακή βάση είναι µια ιδιαίτερα αντικειµενική λογιστική µέθοδος, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα χρήσης περιορισµένων λογιστικών επιλογών. Με αυτόν 
τον τρόπο παρέχονται αντικειµενικά οικονοµικά αποτελέσµατα καθώς 
παρουσιάζονται αντικειµενικά οι ταµειακές εισροές και εκροές της οντότητας.  
    Τέλος, αναµφίβολα πρόκειται για µια οικονοµική µέθοδο καθώς δεν ενέχει πολλές 
λογιστικές διαδικασίες όπως συµβαίνει µε άλλες µεθόδους. Το κόστος εφαρµογής της 
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ταµειακής βάσης είναι ιδιαίτερα χαµηλό δίνοντας τη δυνατότητα εφαρµογής της 
µεθόδου σε πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περιορισµένες 
λογιστικές δυνατότητες.  
 

5.3.4. Τα µειονεκτήµατα της ταµειακής βάσης  

    Όταν µία δηµόσια οντότητα εφαρµόζει τη λογιστική µέθοδο της ταµειακής βάσης, 
δεν καταγράφει τα έσοδα και τα έξοδα τη στιγµή που πραγµατοποιούνται άλλα τη 
στιγµή που εισρέουν ή εκρέουν οι αντίστοιχες ταµειακές ροές. Η προσέγγιση αυτή 
δεν εξυπηρετεί την αρχή της αντιστάθµισης, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται 
σηµαντικά τα καθαρά έσοδα της δηµόσιας οντότητας κατά τη διάρκεια µίας περιόδου 
αναφοράς και ακολούθως να εµφανίζονται µεγάλες αποκλίσεις σε σχέση µε τα 
πραγµατικά έσοδα της οντότητας. Ειδικότερα, τα έσοδα µπορεί να εµφανιστούν 
σηµαντικά χαµηλότερα, ίσως να εµφανιστεί και ζηµία, στην περίπτωση που κάποια 
δραστηριότητα έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν έχει πληρωθεί µέσα στην περίοδο 
αναφοράς. Αντίστοιχα, στην επόµενη περίοδο αναφοράς, η δηµόσια οντότητα, 
αναγνωρίζοντας τα έσοδα της προηγούµενης περιόδου αναφοράς, ενδέχεται να 
εµφανιστεί υγιής ενώ στην πραγµατικότητα δεν είναι. 
    Η αναντιστοιχία των εσόδων µε τα έξοδα έχει και περαιτέρω συνέπειες τόσο για 
τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων όσο για τους διαχειριστές και τους 
λήπτες αποφάσεων στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα. Οι χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων οδηγούνται σε εσφαλµένα συµπεράσµατα, καθώς τα στοιχεία των 
οικονοµικών καταστάσεων δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα για τις συγκεκριµένες περιόδους αναφοράς των δηµοσίων οντοτήτων. 
Έτσι, ο προϋπολογισµός και οι λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας 
παρουσιάζουν µία διαστρεβλωµένη εικόνα σχετικά µε την οικονοµική της επίδοση 
διαχρονικά. Σε ανάλογα εσφαλµένα συµπεράσµατα καταλήγουν και οι λήπτες 
αποφάσεων των δηµοσίων οντοτήτων µε αποτέλεσµα την άσκηση µη 
αποτελεσµατικής οικονοµικής διαχείρισης και τη λήψη µη ορθών αποφάσεων. Ακόµη 
και αν γίνει αντιληπτή η λανθασµένη οικονοµική διαχείριση, τις περισσότερες φορές 
είναι αργά για να υπάρξει κάποια αποτελεσµατική αντίδραση.  
    Επιπλέον, η µέθοδος της ταµειακής βάσης αγνοεί τη σπουδαιότητα των 
υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας, επικεντρώνοντας 
αποκλειστικά και µόνο στις πραγµατοποιούµενες ταµειακές ροές της οντότητας. 
Έτσι, βασικές παράµετροι της οικονοµικής λειτουργίας και απόδοσης των δηµοσίων 
οντοτήτων αγνοούνται πλήρως ή υποτιµούνται. 
    Παράλληλα, η σύνταξη και δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
δηµόσιας οντότητας µε τη χρήση της µεθόδου της ταµειακής βάσης δεν εξασφαλίζει 
την απαιτούµενη διαφάνεια και συνέπεια. Η απόκρυψη ουσιωδών για την οικονοµική 
πορεία της οντότητας πληροφοριών καθώς και η διαστρέβλωση οικονοµικών 
στοιχείων διευκολύνονται. Μία µικρή αλλαγή στις αποδείξεις πληρωµών ή είναι 
αρκετή για να αλλοιώσει την οικονοµική απόδοση και επίδοση µία οντότητας.  Για 
παράδειγµα, η καθυστέρηση της εξόφλησης ορισµένων λογαριασµών για λίγες 
ηµέρες µπορεί να καλύψει ένα έλλειµµα προϋπολογισµού µε µεγάλη ευκολία. 
    Ακόµη ένα µεγάλο µειονέκτηµα της ταµειακής βάσης αποτελεί η έλλειψη 
διαχωρισµού των πληρωµών ή των εισπράξεων στα ίδια κεφάλαια µε αυτές στους 
λογαριασµούς εσόδων. Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός 
ανάµεσα στα έξοδα για κατασκευές υποδοµής, όπως δρόµοι, γέφυρές, κ.α., µε τα 
έξοδα σε συνηθισµένα στοιχεία, όπως µισθοί, ενοίκια, κ.α. Οµοίως, ένα σχετικό 
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έξοδο για σηµαντικές αλλαγές σε ένα κτίριο, το οποίο οδηγεί σε αύξηση της 
ωφέλιµης ζωής του, αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την ταµειακή βάση µε τον ίδιο 
τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεται ένα έξοδο επιδιορθώσεων ή συντήρησης.   
 

5.4. Η σύγκριση των δύο λογιστικών βάσεων στο δηµόσιο τοµέα 

 
    Η βασική διαφορά ανάµεσα στις δύο λογιστικές µεθόδους έγκειται στο χρόνο 
καταγραφής των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών. Ο χρόνος καταγραφής των 
πραγµατοποιούµενων συναλλαγών είναι ζωτικής σηµασίας για τη λήψη διοικητικών 
αποφάσεων και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο 
δηµόσιο τοµέα σε αντίθεση µε τις πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται µέσω της 
λογιστικής µεθόδου ταµειακής βάσης. 
    Η λογιστική αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση, φαίνεται να είναι καλύτερη και 
περισσότερο κατανοητή καθώς καταγράφει όλες τις χρηµατικές ροές, 
συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών συναλλαγών, τον συναλλαγών σε είδος και 
όλων των άλλων οικονοµικών ροών (IMF, 2001a). Ακολούθως, οι αλλαγές µπορούν 
να καταγραφούν στον ισολογισµό. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι η λογιστική 
αντιµετώπιση σε δεδουλευµένη βάση, απαιτεί την προετοιµασία πολλαπλών 
καταστάσεων, στην πράξη η καταστάσεις λογαριασµών εκµετάλλευσης και δαπανών 
είναι συνήθως δύσκολο να εφαρµοστούν και να κατανοηθούν (Ball et al., 1999). 
    Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund, IMF) πιστεύει ότι 
οι οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σε δεδουλευµένη βάση είναι 
περισσότερο συγκρίσιµες και συναφείς σε σχέση µε αυτές, τις οποίες η οντότητα έχει 
προετοιµάσει σε ταµειακή βάση (International Monetary Fund, 2001b). Οι 
οικονοµικές καταστάσεις µίας κυβέρνησης, οι οποίες προετοιµάζονται σε 
δεδουλευµένη βάση, συµπεριλαµβάνουν γνωστοποιήσεις υποχρεώσεων και συνεπώς 
παρέχουν µία πιο δίκαιη και καλή εικόνα της οικονοµικής ευρωστίας µίας 
κυβέρνησης. Επιπλέον, παρέχοντας πληροφορίες για υποχρεώσεις οι οποίες έχουν 
πραγµατοποιηθεί, όµως δεν έχουν ακόµα πληρωθεί, παρέχεται καλύτερη 
ενδοπαραγωγική αµεροληψία. Όσον αφορά την κυβέρνηση, εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα ανάλυσης περισσότερων πληροφοριών για την αναγνώριση των 
πληρωµών και τη διασφάλιση της θέσης ρευστότητας της µέσω της παρουσίασης των 
οικονοµικών της καταστάσεων σε δεδουλευµένη βάση.  
    Η λογιστική µέθοδος της δεδουλευµένης βάσης απαιτεί οι οικονοµικές 
καταστάσεις να συµπεριλαµβάνουν τον ισολογισµό, την κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, την κατάσταση ταµειακών ροών και την κατάσταση µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων. Σύµφωνα µε τη λογιστική αντιµετώπιση σε ταµειακή βάση, το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα βραχυπρόθεσµα έσοδα και έξοδα, ενώ σύµφωνα µε 
τη δεδουλευµένη βάση, είναι εφικτή µία πιο µακροπρόθεσµη οπτική καθώς τα 
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις χρήζουν ίδιας προσοχής µε τις οφειλές σε 
όρους στόχων και ανάλυσης κινδύνου. Η δεδουλευµένη βάση έχει θετικό αντίκτυπο 
στην καλύτερη διαχείριση των τµηµάτων ενώ παρέχει γενικά καλύτερη πληροφόρηση 
τόσο σε ιδιοκτήτες και πιστωτές αλλά και σε εν δυνάµει µετόχους. 
    Η δεδουλευµένη βάση παρέχει περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη 
αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι χρησιµοποιούνται µε πιο αποτελεσµατικό 
τρόπο, καθώς παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις. Αντίθετα, η µέθοδος της ταµειακής βάσης δεν περιέχει πληροφορίες 
σχετικές µε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, επικεντρώνοντας µόνο στις 
ταµειακές ροές της δηµόσιας οντότητας. Σύµφωνα µε τη δεδουλευµένη βάση, οι 
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υπεύθυνοι του δηµοσίου τοµέα είναι καλύτερα προετοιµασµένοι όσον αφορά τον 
αντίκτυπο της χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων στην παροχή δηµοσίων 
υπηρεσιών και την επίτευξη της πιθανής εξοικονόµησης κόστους µέσω της δύναµης 
της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας.  
    Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται µέσω της λογιστικής αντιµετώπισης σε 
δεδουλευµένη βάση είναι πιο δύσκολο να παραποιηθούν. Αυτό συµβαίνει λόγω του 
τρόπου σύνταξης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και του 
απαιτούµενου όγκου και της ποιότητας οικονοµικών πληροφοριών σε σχέση µε τη 
λογιστική µέθοδο σε ταµειακή βάση. Επίσης, θεωρείται ότι τα κόστη δανεισµού για 
τις δηµόσιες οντότητες θα είναι χαµηλότερα, εάν υιοθετηθούν οι πρακτικές σύνταξης 
οικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, όπως η δεδουλευµένη βάση, 
καθώς οι οργανισµοί ανάλυσης της πιστοληπτικής ικανότητας είναι πιο 
οικειοποιηµένοι µε τη δεδουλευµένη βάση και µπορούν να αντλήσουν µεγαλύτερο 
όγκο οικονοµικών πληροφοριών από τις σχετικές καταστάσεις13. 
    Η ενηµέρωση σχετικά µε την οικονοµική θέση, οι οποία προέρχεται από τη 
εφαρµογή της δεδουλευµένης βάσης στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, 
δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης ληξιπρόθεσµων οφειλών και παρέχει µία καλύτερη 
εικόνα της ενδοπαραγωγικής οικονοµικής θέσης. Πιο συγκεκριµένα, το 
συσσωρευµένο χρέος µίας παραγωγής θα εµφανιστεί στο “βιβλίο” πολύ πριν 
καταστεί επαναπληρωτέο, και οι απαραίτητες προβλέψεις θα µπορέσουν να γίνουν 
εγκαίρως, διασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση του χρέους. Η εστίαση της προσοχής 
όχι µόνο σε ταµειακές αποδείξεις και πληρωµές οδηγεί σε µία πιο αποτελεσµατική 
και σύγχρονη τιµολόγηση υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι ασχολούνται τόσο µε τα σταθερά 
όσο και µε τα µεταβλητά κόστη της παροχής υπηρεσιών και όχι µόνο µε τα άµεσα 
κόστη τα οποία πρόκειται να καλυφθούν κατά την ίδια περίοδο κατά την οποία 
παρέχεται η υπηρεσία. Σύµφωνα µε τη ταµειακή βάση, ένας αριθµός στοιχείων 
πόρων δεν αναγνωρίζεται πλήρως, όπως η αποµείωση.  
 

5.5. Η αναµόρφωση της λογιστικής αντιµετώπισης στο δηµόσιο  

 

5.5.1. Γενικά   

    Στην πραγµατικότητα, η αναµόρφωση της λογιστικής αντιµετώπισης στο δηµόσιο 
τοµέα σηµαίνει τη µετάβαση από τη λογιστική αντιµετώπιση σε ταµειακή βάση στη 
λογιστική αντιµετώπιση µε βάση τη δεδουλευµένη βάση. Πιο συγκεκριµένα, η 
µετάβαση από µία λιγότερο πληροφοριακή µέθοδο σε µία πιο πληροφοριακή µέθοδο. 
Σύµφωνα µε τον  Luder 1992, ένα πιο πληροφοριακό λογιστικό σύστηµα επιτελεί δύο 
βασικές λειτουργίες: προµηθεύει κατανοητές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά µε τα 
δηµόσια οικονοµικά και παρέχει µία βάση για βελτιωµένο οικονοµικό έλεγχο των 
κυβερνητικών δραστηριοτήτων. Κάποιος άλλος συγγραφέας χαρακτήρισε την 
αναµόρφωση της λογιστικής αντιµετώπισης του δηµόσιου τοµέα ως εκσυγχρονισµό 
της κυβερνητικής λογιστικής αντιµετώπισης, ο οποίος βοηθά στη γνωστοποίηση 
οικονοµικών πληροφοριών χρήσιµων για την αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης της 
οντότητας και την προσπάθεια και την ολοκλήρωση ως έναν τρόπο βελτίωσης της 
χρησιµότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων των δηµοσίων οντοτήτων.  

                                                 
13 Shiavo-Campo and Tommasi, 1999. 
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    Επιπλέον, η αναµόρφωση της λογιστικής αντιµετώπισης του δηµόσιου τοµέα είναι 
µία µετάβαση από την έννοια των ταµειακών ροών και την έννοια των ταµειακών 
ισορροπιών στην έννοια των συνολικών οικονοµικών πόρων. Ειδικότερα, είναι µία 
διεύρυνση της εστίασης της µέτρησης για να συµπεριλάβει τους συνολικούς 
οικονοµικούς πόρους των κυβερνητικών οντοτήτων αντί να εστιάζει µόνο στις 
ταµειακές ροές.  
    Η µετάβαση από την ταµειακή βάση στη δεδουλευµένη βάση για τις δηµόσιες 
οντότητες, προκάλεσε αρκετές συζητήσεις στους επιστηµονικούς κύκλους (Blondal 
2003, Carlin 2006, Chan 2003, Christiaens 1999, Hepworth 2003, Likierman 2002, 
Luder and Jones 2003, Mathesen 2002, Pallot 2001, Paulsson 2006) και στους 
επαγγελµατίες, συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνητικών οργανισµών σε όλο τον κόσµο, 
ακόµη και σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες είχαν ήδη 
υιοθετήσει λογιστικές µεθόδους σε δεδουλευµένη βάση για τον κυβερνητικό τους τοµέα. 
 

5.5.2. Η υιοθέτηση της δεδουλευµένης βάσης  

    Μέχρι τα τέλη του 1980, η λογιστική αντιµετώπιση του δηµοσίου τοµέα δεν είχε 
λάβει την απαιτούµενη προσοχή. Στα τέλη του 1980 και στις αρχές του 1990, κάποιες 
χώρες προσπάθησαν να βελτιώσουν τα λογιστικά τους συστήµατα και να τα κάνουν 
πιο αποτελεσµατικά, όπως η Νέα Ζηλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Αυστραλία. Οι 
χώρες αυτές αναµόρφωσαν τα κυβερνητικά λογιστικά τους συστήµατα µεταβαίνοντας 
από τη χρήση της ταµειακής βάσης στη δεδουλευµένη βάση και από τις ιδιαίτερες 
οικονοµικές καταστάσεις στις ενοποιηµένες. Τις χώρες αυτές ακολούθησαν πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες κάτω από την πίεση της συνεχούς διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρµογής της συνθήκης του Μάαστριχτ 
συνειδητοποίησαν την ανάγκη υιοθέτησης κοινών λογιστικών µεθόδων. Η έκδοση 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα συνέβαλε ακόµη 
περισσότερο στην υιοθέτηση της δεδουλευµένης βάσης, καθώς αποτελεί την 
προτεινόµενη λογιστική αντιµετώπιση. Παρακάτω εξετάζεται η περίπτωση της 
υιοθέτησης δεδουλευµένης βάσης στο δηµόσιο τοµέα της Νέας Ζηλανδίας14. 
    Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, όπως πολλές χώρες κατά τη διάρκεια των δύο 
τελευταίων δεκαετιών, ερευνούσε τρόπους αύξησης της αποτελεσµατικότητας της 
χρήσης των διαθέσιµων για τις δηµόσιες οντότητες πόρων της λόγω της αύξησης των 
δηµοσίων δαπανών. Πριν το 1984, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας είχε επιχειρήσει 
αρκετές φορές να βελτιώσει τις διαδικασίες του δηµοσίου τοµέα της. Κατά τα µέσα 
του 1984, η κυβέρνηση αντιµετώπισε µία οικονοµία µε µία µακρά ιστορία αργής 
ανάπτυξης, υψηλών ελλειµµάτων, υψηλών χρεών, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών υποχρεώσεων που προέρχονταν από εγγυήσεις προηγούµενων 
κυβερνήσεων, και προστατευόµενου σε µεγάλο βαθµό ιδιωτικού τοµέα (Ball & 

McCulloch 1992). Επιπρόσθετα, ο Richardson (IFAC 1997) ανέφερε ότι ήταν 
επιτακτική ανάγκη η αλλαγή στη Νέα Ζηλανδία σε τρείς βασικούς τοµείς: 

� Νοσηρή οικονοµία, καθώς είχε τη χειρότερη απόδοση στον Οργανισµό για 
Οικονοµική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for Economic 

Cooperation and Development,OECD), 
� Νοσηρά δηµόσια ιδρύµατα, καθώς υπήρχε απουσία αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας στις κυβερνητικές υπηρεσίες, 
                                                 
14 Public Fund Digest Volume III No. 2 (2003), Hassan A. G. Ouda, Accrual Accounting in the 
Government Sector: Background, Concepts, Benefits and Costs. 
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� Νοσηρή κοινωνική πολιτική, καθώς δεν ήταν ούτε δίκαιη αλλά ούτε και 
οικονοµικά ανεκτή. 

Ο Richardson επίσης πρόσθεσε ότι η Νέα Ζηλανδία υπέφερε από δύο µεγάλα 
ελλείµµατα. Ένα οικονοµικό έλλειµµα επι δύο δεκαετίες, το οποίο πίεζε τα δηµόσια 
επίπεδα Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από το 5% στο 50% και ένα αποδοτικό 
έλλειµµα, το οποίο είχε οδηγήσει τα επίπεδα εξόδων από το 30% του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος στο 42% ενώ η απόδοση των δηµόσιων υπηρεσιών έπεφτε 
(IFAC 1997). 
    Η οικονοµική αυτή κρίση οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη µέτρων, µεταξύ των 
οποίων ήταν και η αναµόρφωση του δηµοσίου τοµέα. Η αναµόρφωση του δηµοσίου 
τοµέα πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσίαση τριών µεγάλων αλλαγών. Οι αλλαγές 
αυτές περιλάµβαναν το διαχωρισµό των εµπορικών δραστηριοτήτων από την 
υπόλοιπη κυβερνητική παραγωγή, την ενδυνάµωση της υπουργικής και εκτελεστικής 
υπευθυνότητας και το σχεδιασµό προϋπολογιστικών και οικονοµικών συστηµάτων µε 
στόχο τη βελτίωση της µέτρησης της απόδοσης του δηµοσίου τοµέα. Οι τελευταία 
αναµόρφωση περιλάµβανε τη µετάβαση από ένα σύστηµα εισροών σε ένα σύστηµα 
εκροών, την αλλαγή της χρησιµοποιούµενης λογιστικής µεθόδου από την ταµειακή 
βάση στην δεδουλευµένη βάση και τη δηµιουργία διαφορετικών τύπων κανονισµών 
για διαφορετικούς τύπους κυβερνητικών δραστηριοτήτων (Goldman & Brashares 

1991). 
    Πριν την αναµόρφωση του δηµοσίου τοµέα, η Νέα Ζηλανδία χρησιµοποιούσε ένα 
κυβερνητικό διοικητικό σύστηµα το οποίο βασιζόταν σε προγραµµατισµένο 
προϋπολογισµό αλλά στην πραγµατικότητα βασιζόταν σε συγκεντρωτικά εργαλεία 
εισροών. Στο περιβάλλον αυτό, η Νέα Ζηλανδία υπέφερε από ορισµένες 
αναποτελεσµατικότητες, οι οποίες και αποτέλεσαν το βασικό λόγο υιοθέτησης της 
δεδουλευµένης βάσης. Η αργή ανταπόκριση σε αλλαγές, η αγνόηση της ανάγκης 
αποτελεσµατικότητας για την επιβίωση από το διεθνή ανταγωνισµό, η µη απαίτηση 
καταγραφής αλλαγών και αποµειώσεων στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και η 
κάλυψη των απωλειών, των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και των µελλοντικών 
εσόδων από την λογιστική αντιµετώπιση σε ταµειακή βάση αποτελούσαν τις βασικές 
αναποτελεσµατικότητες. 
    Επιπρόσθετα στις παραπάνω αναποτελεσµατικότητες, υπήρχαν και άλλοι λόγοι 
που καθιστούσαν αναγκαία τη µετάβαση στη λογιστική αντιµετώπιση σε 
δεδουλευµένη βάση.  Η Νέα Ζηλανδία αντιµετώπιζε προβλήµατα µε τη λογιστική 
αντιµετώπιση σε ταµειακή βάση και τις τρέχουσες οικονοµικές πρακτικές. Η 
ταµειακή βάση δεν προσέφερε αρκετές πληροφορίες σχετικά µε το κόστος των 
υπηρεσιών, τα έσοδα, τους πληρωτέους και εισπρακτέους λογαριασµούς, τις 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και τα αποθέµατα. Οι ελλείψεις αυτές αποτέλεσαν και 
τον κύριο λόγο της λογιστικής αναµόρφωσης. Επίσης, επικρατούσε ο διαχωρισµός 
του ιδιοκτήτη από τον αγοραστή στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα. Η αναµόρφωση 
του δηµοσίου τοµέα οδήγησε στη δηµιουργία διπλής σχέσης, ιδιοκτήτη – αγοραστή, 
των υπουργών µε τις υπηρεσίες τους, ικανοποιώντας τόσο τα συµφέροντα του 
ιδιοκτήτη όσο και τα συµφέροντα του αγοραστή µε την παροχή των κατάλληλων 
πληροφοριών. Ένα ακόµη πρόβληµα αποτελούσαν τα ενδοπαραγωγικά ίδια 
κεφάλαια, καθώς η ταµειακή βάση επέτρεπε στις κυβερνήσεις να καλύπτουν τόσο τις 
υποχρεώσεις, όσο και την ακίνητη περιουσία τους. Τέλος, ο ανταγωνισµός στην 
παγκόσµια αγορά, ο οποίος είχε αυξηθεί ιδιαίτερα τόσο σε εσωτερικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο καθώς και ο ανταγωνισµός δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα σε 
συνδυασµό µε την κοστολόγηση των εκροών δηµιουργούσαν επιπλέον προβλήµατα. 
Η λογιστική αντιµετώπιση σε ταµειακή βάση δεν παρείχε αρκετές πληροφορίες 
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σχετικά µε τα αγαθά και τις υπηρεσίες των δηµοσίων οντοτήτων ενώ τα κρυµµένα 
κόστη καθιστούσαν τις τιµές τους τεχνητά χαµηλότερες από αυτές των αγαθών και 
των υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα. 
    Οι αναµορφώσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο δηµόσιο τοµέα της Νέας 
Ζηλανδίας οδήγησαν: 

� Στη σύνταξη του προϋπολογισµού και των οικονοµικών σε δεδουλευµένη 
βάση, 

� Στη χρέωση για τη χρήση κεφαλαίου, 
� Στη σύνταξη του προϋπολογισµού και την πραγµατοποίηση της διαχείρισης 

σύµφωνα µε τις εκροές και όχι τις εισροές, 
� Στην επίτευξη υπευθυνότητας σχετικά µε τη γνωστοποίηση των δηµόσιων 

οικονοµικών πληροφοριών και  
� Στην επίτευξη µεγαλύτερης διαχειριστικής διακριτικότητας σε σχέση µε άλλες 

χώρες. 
 

5.5.3. Το κόστος υιοθέτησης της δεδουλευµένης βάσης  

    Η εφαρµογή της λογιστικής αντιµετώπισης σε δεδουλευµένη βάση, απαιτεί κάποιες 
αλλαγές, οι οποίες µε τη σειρά τους ενέχουν επιπρόσθετα διαδικαστικά κόστη. Τα 
κόστη αυτά περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 
 
� Κόστος αλλαγής συστηµάτων (System changes cost) 
 

    Ως αποτέλεσµα της αλλαγής του λογιστικού συστήµατος, το παλαιό σύστηµα 
πρέπει να αναπτυχθεί, να τροποποιηθεί ή να αλλαχθεί ώστε να είναι κατάλληλο για 
τις νέες αλλαγές. Υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης µηχανικού εξοπλισµού αλλά και 
λογισµικού  καθώς και η πραγµατοποίηση νέων βελτιώσεων στις διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, η υιοθέτηση ενός νέου λογιστικού συστήµατος 
απαιτεί τη χρήση και την ανάπτυξη µία σειράς νέων και συµπληρωµατικών 
λογαριασµών ή αρχείων για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων σκοπών. Η 
εγκατάσταση νέων συστηµάτων ενέχει  ένα κόστος εγκατάστασης. Από την 
περίπτωση της Νέας Ζηλανδίας, η οποία εξετάστηκε στην προηγούµενη ενότητα, έχει 
παρατηρηθεί ότι το κόστος αυτό δεν είναι πολύ µεγάλο. Πιο συγκεκριµένα ο I. Ball 

(Arthur Andersen 1994) ανέφερε ότι το κόστος εγκατάστασης κατά τη διάρκεια 6 
ετών βρισκόταν µεταξύ των $160 και $180 εκατοµµυρίων δολαρίων Νέας Ζηλανδίας, 
το οποίο αντιστοιχούσε µεταξύ του 0,08% και 0,09% των συνολικών εξόδων της 
κυβέρνησης ετησίως.  
 
� Κόστος εκπαίδευσης προσωπικού και ανάπτυξης λογιστικών πολιτικών (Staff 

Training and developing accounting policies cost) 
 
    Έχει παρατηρηθεί από την εµπειρία σε διάφορες χώρες ότι το προσωπικό µε 
ανώτερες γνώσεις στην κυβερνητική λογιστική αποτελεί ένα πολύ µικρό ποσοστό του 
συνόλου. Το γεγονός αυτό ενέχει επένδυση στην εξειδίκευση πάνω στη κυβερνητική 
λογιστική σε όλα τα επίπεδα, τόσο από τεχνική όσο και από µία γενικότερη άποψη 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αλλαγές στη διοικητική κουλτούρα (Clarke 
1996). Θα πρέπει να αναπτυχθούν προγράµµατα εκπαίδευσης για τους παλαιότερους 
υπαλλήλους, τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν και να σχεδιαστούν µε µεγάλη 
προσοχή. Νέο προσωπικό µε οικονοµικές και λογιστικές ικανότητες µπορεί επίσης να 
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προσληφθεί. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναπτυχθούν οι λογιστικές πολιτικές ώστε 
να είναι συναφείς µε τη φύση και τις απαιτήσεις του νέου λογιστικού συστήµατος. 
 

� Κόστος εκστρατείας (Campaign cost) 
 
    Μία εκστρατεία για τη διάδοση των πληροφοριών είναι απαραίτητη προκειµένου 
να ενηµερωθούν οι πολιτικοί και όλα τα µέλη τα οποία συµµετέχουν στη διαδικασία 
αλλαγής σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα του νέου συστήµατος σε σύγκριση µε το 
παλαιό. Εγχειρίδια λογιστικών οδηγιών , φυλλάδια και µελέτες περιπτώσεων θα 
πρέπει να εκδοθούν για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές πλευρές του νέου 
συστήµατος.  
 
� Κόστος της εµπλοκής της διαχείρισης (Involvement of management cost) 
 
    Η παρουσίαση της λογιστικής αντιµετώπισης σε δεδουλευµένη βάση στο δηµόσιο 
τοµέα απαιτεί µία σηµαντική δέσµευση στο επίπεδο της διαχείρισης από τα 
υψηλότερα έως τα χαµηλότερα στρώµατα των δηµόσιων οντοτήτων (Clarke 1996). 
Επίσης, µπορεί να υπάρξει κάποια πίεση ανάµεσα σε διαφορετικά επίπεδα 
διαχείρισης, ειδικά στον καθορισµό του αποτελέσµατος κάθε τοµέα. Επιπλέον, 
απαιτείται η αλλαγή αντίληψης των διευθυντών σε όλο το εύρος των δηµόσιων 
οντοτήτων µέσω της κατανόησης και της αποδοχής του τρόπου χρήσης των 
επιπρόσθετων πληροφοριών και των πιθανών ωφελειών τους, των διαδικασιών και η 
δέσµευση αλλαγής. 
 
� Κόστος αναγνώρισης και αποτίµησης περιουσιακών στοιχείων (Identifying and 

valuing assets cost) 

 
    Μία από τις συνέπειες της χρήσης του λογιστικού συστήµατος ταµειακής βάσης 
από τις κυβερνήσεις είναι ότι τόσο τα εθνικά περιουσιακά στοιχεία όσο και τα 
περιουσιακά στοιχεία ανά τµήµα δε µπορούν να εκτιµηθούν και να αποτιµηθούν µε 
ακρίβεια. Αυτό συµβαίνει επειδή σύµφωνα µε τη λογιστική αντιµετώπιση σε 
ταµειακή βάση, τα περιουσιακά στοιχεία υποτιµούνταν πλήρως κατά την περίοδο 
κατά την οποία πληρώνονταν σε µετρητά. Ακολούθως, δεν υπήρχαν κίνητρα για την 
αναγνώριση και την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των δηµοσίων 
οντοτήτων. Από την άλλη, η εφαρµογή της δεδουλευµένης βάσης απαιτεί την 
κεφαλαιοποίηση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να επιµεριστεί 
το κόστος τους κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. φυσικά, αυτό 
αναπόφευκτα σηµαίνει ότι οι δηµόσιες οντότητες θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να 
αποτιµήσουν τα στοιχεία αυτά.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 51 

6. ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (IPSAS) 

 

6.1. Γενικά 

 

    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αριθµούν σήµερα τα 26. Στα 
περισσότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αντιστοιχεί ένα 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IAS) , το περιεχόµενο του οποίου καλύπτει τις 
ελλείψεις και τα κενά των Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Παράλληλα µε την 
έκδοση των Προτύπων, έχουν εκδοθεί ένα Γλωσσάριο Όρων (Glossary of Defined 

Terms) τον Ιανουάριο του 2006 και ένας Κώδικας Ηθικής για Επαγγελµατίες 
Λογιστές (Code of Ethics for Professional Accountants) τον Ιούλιο του 2005, 
προκειµένου να διευκολυνθεί η κατανόηση και η µελέτη των Προτύπων. Όλα τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα υιοθετούν τη δεδουλευµένη βάση, 
µε µόνη εξαίρεση το Προσχέδιο Νόµου 32 “Υποχρεώσεις για Λήπτες Εξωτερικής 
Συνδροµής” (Disclosure Requirements for Recipients of External Assistance) το οποίο 
υιοθετεί την ταµειακή βάση. 
    Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1 τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα, οι ηµεροµηνίες έκδοσής τους, καθώς και τα 
αντίστοιχα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως έχουν σήµερα µετά τις νεότερες 
τροποποιήσεις15.  
 
 
 

IPSAS 

 

Τίτλος  Βάση  Ηµεροµηνία 

Έκδοσης  
IPSAS 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 
IAS 1/ 

IFRS 1 

5 / 2000 

IPSAS 2 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών IAS 7 5 / 2000 

 

IPSAS 3 

 
Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη  
 

 

IAS 8 

 
5 / 2000 

 

IPSAS 4 

 
Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος 

 

IAS 21 

 
5 / 2000 

IPSAS 5 Κόστη ∆ανεισµού 
 

IAS 23 5 / 2000 

 

IPSAS 6 

 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και 

Λογιστική Επενδύσεων σε Ελεγχόµενες Επιχειρήσεις 
 

 

IAS 27 

 
5 / 2000 

IPSAS 7 Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
 

IAS 28 5 / 2000 

                                                 
15 Τα Πρότυπα 1 – 21 παρουσιάζονται όπως εµπεριέχονται στο Εγχειρίδιο του 2006 (Handbook 2006) 
ενώ τα Πρότυπα 22 – 26 βάσει των νεώτερων εκδόσεων τους.  
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IPSAS 8 

 
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα 

σε Κοινοπραξίες 
 

 

IAS 31 

 
5 / 2000 

IPSAS 9 Έσοδα από Συναλλαγές Ανταλλαγής 
 

IAS 18 7 / 2001 

 

IPSAS 10 

 
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 
 

 

IAS 29 

 
7 / 2001 

IPSAS 11 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 
 

IAS 11 7 / 2001 

IPSAS 12 Αποθέµατα 
 

IAS 2 7 / 2001 

IPSAS 13 Μισθώσεις 
  

IAS 17 1/ 2003 

IPSAS 14 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Αναφοράς 
 

IAS 10 12 / 2001 

 

IPSAS 15 

 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και 

Παρουσίαση 
 

 

IAS 32 

 
12 / 2001 

IPSAS 16 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 

IAS 40 12 / 2001 

IPSAS 17 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
  

IAS 16 12 / 2001 

IPSAS 18 Πληροφόρηση κατά Τοµέα 
 

IAS 14 6 / 2002 

 

IPSAS 19 
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IPSAS 26 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών  Στοιχείων 

 
IAS 36 2 / 2008 

 

 

6.2. IPSAS 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

6.2.1.Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα 1 “ Παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων”, ασχολείται κυρίως µε τις βασικές οικονοµικές 
καταστάσεις τις οποίες είναι υποχρεωµένη να συντάσσει µία οντότητα του δηµοσίου 
τοµέα, η οποία λειτουργεί βάσει των διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, καθώς και τον τρόπο σύνταξης τους. Το Πρότυπο 1 παρουσιάζει σηµαντικές 
οµοιότητες µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 “ Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων” καθώς και µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 1 “Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης”, τα οποία λειτουργούν συµπληρωµατικά.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα 1, “Παρουσίαση των 
Οικονοµικών καταστάσεων” εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που άρχισαν µετά 
την 1 Ιουλίου του 2001. Η αναθεωρηµένη του έκδοση εφαρµόζεται από την 1 
Ιανουαρίου του 2008.   
 
 
6.2.2.Ο σκοπός του Προτύπου 
 

    Ο σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο θα 
πρέπει να παρουσιάζονται οι γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις ώστε να ώστε 
να εξασφαλίζεται συγκρισιµότητα τόσο µε τις οικονοµικές καταστάσεις των 
προηγούµενων περιόδων της οντότητας όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις 
άλλων οντοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το Πρότυπο θέτει γενικές 
απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, κατευθυντήριες 
γραµµές για τη δοµή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόµενό τους. Η 
αναγνώριση, η αποτίµηση και η γνωστοποίηση συγκεκριµένων συναλλαγών και 
γεγονότων εξετάζεται σε άλλα ∆ιεθνή Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα και 
∆ιερµηνείες. 
 
 
6.2.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου16

 
 
    Το Πρότυπο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται για την παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων γενικού σκοπού µίας οντότητας, οι οποίες προετοιµάζονται και 
παρουσιάζονται σύµφωνα µε τη δεδουλευµένη βάση, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο 
περιεχόµενο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

                                                 
16 §1 – 5. 
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    Οι οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού είναι εκείνες οι οποίες αποσκοπούν 
στην ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να 
απαιτήσουν αναφορές για συγκεκριµένες πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται. Οι 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού περιλαµβάνουν τους 
φορολογούµενους, τα µέλη του νοµοθετικού σώµατος, τους πιστωτές, τους 
προµηθευτές, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τους εργαζοµένους. Οι οικονοµικές 
καταστάσεις γενικού σκοπού συµπεριλαµβάνουν τόσο εκείνες που παρουσιάζονται 
ξεχωριστά όσο και εκείνες που παρουσιάζονται ως µέρος άλλων δηµοσίων εγγράφων, 
όπως οι ετήσιες αναφορές. Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται σε συµπυκνωµένες 
µεταβατικές οικονοµικές καταστάσεις. 
 

6.2.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
περιλαµβάνει τις θεµελιώδεις αρχές οι οποίες διέπουν την προετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων. Οι αρχές αυτές περιλαµβάνουν το λογιστικό χειρισµό µε 
βάση την αρχή των δεδουλευµένων, την οµοιοµορφία της παρουσίασης, τη 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα της οντότητας, τη συγκριτική πληροφόρηση, την 
ουσιαστικότητα και την ολότητα, το διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων σε 
άϋλα και ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία και την αποτίµηση τους.  
    Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1, µια πλήρης σειρά οικονοµικών 
καταστάσεων περιλαµβάνει17: 

� Τον ισολογισµό (Statement of Financial Position) 
� Την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Statement of  
� Την κατάσταση µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων  
� Την κατάσταση ταµιακών ροών 
� Τη σύγκριση του προϋπολογισµού και των δεδουλευµένων ποσών, σε 

περίπτωση που η οντότητα δηµοσιοποιεί τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της 
� Τις σηµειώσεις που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 

πολιτικών καθώς και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
    Μία οντότητα της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να προβεί σε ρητή 
και ανεπιφύλακτη δήλωση συµµόρφωσης εντός των σηµειώσεων. Εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις δε συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των Προτύπων, η οντότητα θα 
πρέπει να απέχει από τη δήλωση συµµόρφωσης µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα18. 
    Το ενεργητικό και το παθητικό, τα έσοδα και τα έξοδα δεν πρέπει να 
συµψηφίζονται εκτός και αν ο συµψηφισµός επιτρέπεται ή απαιτείται από κάποιο 
άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
    Η συγκριτική πληροφόρηση θα γνωστοποιείται σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο για όλα τα ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Η 
συγκριτική πληροφόρηση θα συµπεριλαµβάνεται στην αφηγηµατική και περιγραφική 
πληροφόρηση, όταν είναι απαραίτητη για την κατανόηση των οικονοµικών 
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. Στην περίπτωση που η παρουσίαση ή η 
κατάταξη των στοιχείων τροποποιείται,  Όταν η παρουσίαση ή κατάταξη των 

                                                 
17 §19 – 24. 
 
18 §25 – 36. 
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στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις τροποποιείται, τα συγκριτικά ποσά θα 
επαναταξινοµηθούν εκτός αν αυτό είναι ανέφικτο και θα γνωστοποιηθεί το είδος, οι 
λόγοι  και το µέγεθος των ποσών για κάθε ανακατάταξη που έχει πραγµατοποιηθεί.  
    Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να προετοιµάζονται τουλάχιστον για ετήσιες 
περιόδους. Εάν µεταβληθεί η ηµεροµηνία του ισολογισµού και οι οικονοµικές 
καταστάσεις αφορούν περίοδο διαφορετική του έτους, θα πρέπει η οντότητα να 
γνωστοποιήσει το γεγονός καθώς και το λόγο µεταβολής19. 
    Ο διαχωρισµός κυκλοφορούντων και µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχειών 
καθώς και των βραχυπρόθεσµων και µη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων απαιτείται 
κανονικά20. Γενικά, στοιχεία που αφορούν µεταγενέστερα γεγονότα δε διαχωρίζονται 
σε κυκλοφορούντα ή µη κυκλοφορούντα. Μία οντότητα πρέπει για κάθε 
συγκεκριµένο κονδύλιο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
συνδυάζει ποσά που αναµένεται να εισπραχθούν ή να διακανονιστούν είτε εντός 
δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, είτε σε περισσότερο από 
δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, να γνωστοποιεί το ποσό που 
αναµένεται να εισπραχθεί ή να διακανονιστεί µετά την πάροδο των δώδεκα µηνών. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα προσδιορίζει τα ελάχιστα 
στοιχεία τα οποία πρέπει να παρουσιάζονται στην όψη του ισολογισµού, στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και στην κατάσταση µεταβολών των ίδιων 
κεφαλαίων και περιλαµβάνει βοηθητική καθοδήγηση για την αναγνώριση 
επιπρόσθετων στοιχείων, οµάδων λογαριασµών και υποσυνόλων21.  
    Η ανάλυση των δαπανών στην όψη του λογαριασµού αποτελεσµάτων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ταξινόµησης που βασίζεται είτε στο είδος22 των 
δαπανών είτε στη λειτουργία23 τους στην οντότητα. Αν παρουσιαστούν µε τη χρήση 
ταξινόµησης που βασίζεται στη λειτουργία, µπορεί να γίνει επιπρόσθετα και 
ταξινόµηση των δαπανών βάσει του είδους τους.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, προσδιορίζει επίσης τις 
ελάχιστες δυνατές απαιτούµενες σηµειώσεις24 τις οποίες πρέπει να παρέχει η οντότητα. 
Οι σηµειώσεις αυτές θα πρέπει αν περιλαµβάνουν πληροφορίες για: 

� τις λογιστικές µεθόδους που ακολουθήθηκαν 
� τις κρίσεις της διοίκησης κατά τη διαδικασία της εφαρµογής των λογιστικών 

πολιτικών της οντότητας που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση στα ποσά 
που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εκείνων που 
αφορούν σε εκτιµήσεις 

                                                 
19 §71 – 73. 
 
20 §75 – 78. 
 
21 §64 – 133. 
 
22Σύµφωνα µε τη µέθοδο της ταξινόµησης µε βάση το είδος, οι δαπάνες συναθροίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, σύµφωνα µε το είδος τους (για παράδειγµα αποσβέσεις, 
αγορές υλών, κόστη µεταφοράς, παροχές σε εργαζοµένους και κόστη διαφήµισης) και δεν 
ανακατανέµονται µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών εντός της οντότητας. Η µέθοδος αυτή δύναται να 
είναι απλή στην εφαρµογή της επειδή δεν απαιτείται επιµερισµός των δαπανών στις λειτουργικές 
κατατάξεις. 
 
23 Σύµφωνα µε τη µέθοδο της ταξινόµησης µε βάση τη κατηγορίας εξόδου ή τη µέθοδο του 

«κόστους πωληθέντων», η οντότητα κατατάσσει τις δαπάνες σύµφωνα µε τη λειτουργία τους ως 
µέρος του κόστους πωλήσεων, ή για παράδειγµα του κόστους διάθεσης ή διοικητικών λειτουργιών. 
24 §122 – 133. 
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� τις βασικές παραδοχές για το µέλλον και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας 
των εκτιµήσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, που έχουν 
σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σηµαντικές προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εντός του 
επόµενου οικονοµικού έτους. 

� την έδρα και τη νοµική µορφή της οντότητας  
� το είδος των εργασιών της οντότητας καθώς και περιγραφή των εργασιών και 

των κύριων δραστηριοτήτων της 
� τη σχετική νοµοθεσία και 
� την επωνυµία της ελέγχουσας οντότητας καθώς και της τελικής ελέγχουσας 

οντότητας  
 

6.2.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 επιτρέπει την παρουσίαση είτε την κατάσταση 
στην οποία εµφανίζονται όλες οι διαφορές στον καθαρό λόγο των στοιχείων 
ενεργητικού/καθαρής θέσης ή µία κατάσταση στην οποία να απεικονίζονται οι 
αλλαγές στην κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων διαφορετικές από αυτές οι 
οποίες προέρχονται από συναλλαγές κεφαλαίων µεταξύ ιδιοκτητών και διαθέσεις σε 
ιδιοκτήτες στη συµµετοχή τους ως ιδιοκτήτες. Το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 1 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί την παρουσίαση µίας κατάστασης στην οποία να 
εµφανίζονται όλες οι αλλαγές στην κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 
    Ο ορισµός του όρου “έκτακτα στοιχεία” διαφέρει από αυτόν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη”. Ο ορισµός περιλαµβάνει ένα επιπλέον κριτήριο 
σύµφωνα µε το οποίο τα στοιχεία θα πρέπει να είναι εκτός του ελέγχου ή της 
επιρροής της δηµόσιας οντότητας.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1, µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”) και “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων”( “net 

assets/equity” ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 1 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 1 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) 
και “καθαρή θέση” (“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το 
δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει µία 
πρόβλεψη µετάβασης επιτρέποντας τη µη ενσωµάτωση στοιχείων τα οποία έχουν 
εξαιρεθεί από τις οικονοµικές καταστάσεις λόγω της εφαρµογής προβλέψεων 
µετάβασης σε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
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6.3. IPSAS 2: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

 

6.3.1.Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα 2 “Καταστάσεις Ταµειακών 
Ροών” βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 “Καταστάσεις Ταµειακών Ροών” 
και αφορά τα ταµιακά διαθέσιµα και τις ταµιακές ροές25 µίας δηµόσιας οντότητας. Η 
κατάσταση ταµιακών ροών, όταν εξετάζεται σε συνδυασµό µε τις λοιπές οικονοµικές 
καταστάσεις µία δηµόσιας οντότητας, παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους 
χρήστες να εκτιµούν τις µεταβολές στην καθαρή περιουσία της οντότητας, τη 
χρηµατοοικονοµική δοµή της, τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα της.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Καταστάσεις Ταµειακών 
Ροών” εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που άρχισαν µετά την 1 Ιουλίου του 2001, 
για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός από τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις. 
 

6.3.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο σκοπός του Προτύπου 2 είναι η παρουσίαση των ιστορικών αλλαγών στα 
ταµειακά διαθέσιµα26 και τα ταµειακά ισοδύναµα27 µίας δηµόσιας οντότητας µέσω 
της ταξινόµησης των ταµειακών ροών κατά τη διάρκεια µίας περιόδου σε 
επιχειρηµατικές28, επενδυτικές29 και χρηµατοοικονοµικές30 δραστηριότητες.  
    Η κατάσταση ταµειακών ροών αναγνωρίζει τις πηγές των ταµειακών εισροών, τα 
στοιχεία στα οποία τα ταµειακά διαθέσιµα έχουν δαπανηθεί καθώς και το υπόλοιπο 
του ταµείου στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Οι πληροφορίες για τις ταµειακές 
ροές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες καθώς παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών 
καταστάσεων πληροφορίες τόσο για τη λειτουργία όσο και για τη λήψη αποφάσεων. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται µέσα από την κατάσταση ταµειακών ροών 
επιτρέπουν στους χρήστες να διαπιστώσουν πως µία δηµόσια οντότητα έχει 

                                                 
25 Ταµειακές ροές (Cash flows) νοούνται τόσο οι εισροές όσο και οι εκροές ταµειακών διαθεσίµων και 
ισοδυνάµων. 
 
26 §9 – 11. Ταµιακά διαθέσιµα (Cash) είναι αυτά που αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο της 
οντότητας και από καταθέσεις, που µπορεί να αναληφθούν άµεσα. 
 
27 §9 – 11. Ταµιακά ισοδύναµα (Cash equivalents) είναι οι βραχυπρόθεσµες, υψηλής ρευστότητας 
επενδύσεις, που είναι άµεσα µετατρέψιµες σε συγκεκριµένα ποσά ταµιακών διαθεσίµων και οι οποίες 
υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 
 
28 §21 – 24. Επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Operating activities) είναι οι κύριες δραστηριότητες 
δηµιουργίας εσόδων της οντότητας και άλλες δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή 
χρηµατοοικονοµικές. 
 
29 §25. Επενδυτικές δραστηριότητες (Investing activities) είναι η απόκτηση και η διάθεση 
µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται 
στα ταµιακά ισοδύναµα. 
 
30 §26. Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (Financing activities) είναι οι δραστηριότητες που 
καταλήγουν σε µεταβολές στο µέγεθος και στη συγκρότηση του µετοχικού κεφαλαίου και του 
δανεισµού της οντότητας. 
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συγκεντρώσει τα ρευστά διαθέσιµα, τα οποία απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των 
δραστηριοτήτων της  καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιήθηκαν αυτά.  
 
 
6.3.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου31

 

 
    Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει αν προετοιµάζει την κατάσταση 
ταµειακών ροών της σύµφωνα µε όσα ορίζει το Πρότυπο αυτό και θα πρέπει να την 
παρουσιάζει ως ακέραιο µέρος της οικονοµικής της κατάστασης για κάθε περίοδο 
χρήσης για την οποία παρουσιάζονται οι οικονοµικέ καταστάσεις.  
    Οι πληροφορίες για τις ταµειακές ροές είναι ιδιαίτερα σηµαντικές για τους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων της δηµόσιας οντότητας καθώς µέσω αυτών 
αξιολογούν την συµµόρφωση της οντότητας ως προς τους κανόνες και τη νοµοθεσία 
καθώς και για τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε την παροχή πόρων ή την 
πραγµατοποίηση συναλλαγών µε την οντότητα. Γενικά, οι χρήστες ενδιαφέρονται για 
τον τρόπο µε τον οποίο η οντότητα παράγει και χρησιµοποίει τα ταµειακά διαθέσιµα 
ή τα ταµειακά ισοδύναµα της. Παρά την ιδιαιτερότητα την οποία παρουσιάζουν στις 
δραστηριότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους οι δηµόσιες οντότητες, η παρουσίαση 
των ταµειακών τους ροών επιβάλλεται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το 
∆ηµόσιο Τοµέα. 
 

6.3.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Μια κατάσταση ταµειακών ροών θα πρέπει να αναλύει τις µεταβολές στα ταµειακά 
διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα κατά τη διάρκεια µίας περιόδου καθώς και να 
περιλαµβάνει το διαχωρισµό τους σε λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες. Τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν βραχυπρόθεσµες επενδύσεις 
(µε διάρκεια µικρότερη των τριών µηνών από την ηµεροµηνία απόκτησης), 
κατάλληλα µετατρέψιµες σε ποσότητες ταµιακών διαθεσίµων και υποκείµενες σε 
αµελητέο κίνδυνο αλλαγής της αξία τους. γενικά, εξαιρούνται οι επενδύσεις ιδίων 
κεφαλαίων. 
    Οι ταµειακές ροές για λειτουργικές δραστηριότητες32 αναφέρονται µε τη χρήση 
είτε της άµεσης (direct method) 33είτε της έµµεσης34 µεθόδου (indirect method). Αν 

                                                 
31 §1 – 4. 
 
32 §27 – 30. 
 
33 Η άµεση µέθοδος (Direct method) παρέχει πληροφορίες, που µπορεί να είναι χρήσιµες στην 
εκτίµηση µελλοντικών ταµιακών ροών και οι οποίες δεν είναι προσιτές µε την έµµεση µέθοδο. 
Σύµφωνα µε την άµεση µέθοδο, πληροφορίες για τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων και 
ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς µπορεί να αντλούνται: 
(α) είτε από τα λογιστικά αρχεία της οντότητας, 
(β) είτε µε την αναµόρφωση των πωλήσεων, του κόστους πωλήσεων (ή των τόκων και συναφών 
εσόδων και εξόδων και παρόµοιων επιβαρύνσεων, προκειµένου για χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα) και 
άλλων στοιχείων της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση: 
(i) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις και 
λογαριασµούς πληρωτέους, 
(ii) άλλα µη ταµιακά στοιχεία και 
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και επιτρέπονται βάσει του Προτύπου και οι δύο µέθοδοι, ενθαρρύνεται η χρήση της 
άµεσης µεθόδου. Οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα οι οποίες αναφέρουν τις 
λειτουργικές τους δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την άµεση µέθοδο, 
ενθαρρύνονται να παρέχουν µία βεβαίωση συµφωνίας του πλεονάσµατος ή 
ελλείµµατος από κανονικές δραστηριότητες µε τις καθαρές ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες35.  
    Οι ταµειακές ροές που συνδέονται µε έκτακτα στοιχεία θα πρέπει να ταξινοµούνται 
ως λειτουργικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές και να περιλαµβάνονται 
ξεχωριστά36. Οι ταµειακές ροές από επιτόκια και µερίσµατα τα οποία έχουν ληφθεί 
και πληρωθεί θα πρέπει να περιλαµβάνονται ξεχωριστά και να ταξινοµούνται ως 
λειτουργικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές37. Οι ταµειακές ροές οι οποίες 
προέρχονται από φόρους ή καθαρό πλεόνασµα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται ως 
λειτουργικές ταµειακές ροές εκτός και εάν µπορούν να συνδεθούν µε συγκεκριµένες 
επενδυτικές η χρηµατοοικονοµικέ δραστηριότητες38. Οι επενδυτικές και 
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές οι οποίες δεν απαιτούν τη χρήση ρευστών 
διαθεσίµων θα πρέπει να εξαιρούνται από την κατάσταση ταµειακών ροών και να 
παρουσιάζονται ξεχωριστά39. 
    Η συναλλαγµατική ισοτιµία η οποία χρησιµοποιείται για τη µετατροπή των 
ταµειακών ροών που προέρχονται από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να 
είναι η ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης  των ταµειακών ροών 
ισοτιµία40. 
    Οι συνολικές ταµειακές ροές που συνδέονται µε αποκτήσεις και διαθέσεις 
ελεγχόµενων οντοτήτων και άλλων λειτουργικών οντοτήτων θα πρέπει να 

                                                                                                                                            
(iii) άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές επενδυτικής ή 
χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
 
34 Σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο (Indirect method), οι καθαρές ταµιακές ροές από τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες προσδιορίζονται µε την αναµόρφωση του καθαρού κέρδους ή ζηµίας 
µε βάση τις επιδράσεις από: 
(α) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις και 
λογαριασµούς πληρωτέους, 
(β) τα µη ταµιακά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις, οι αναβαλλόµενοι φόροι, τα µη 
πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµίες από ξένα νοµίσµατα, τα αδιανέµητα κέρδη συγγενών 
επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας και 
(γ) όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές επενδυτικής 
ή χρηµατοοικονοµικής φύσης. 
Εναλλακτικά, µε την έµµεση µέθοδο µπορεί να παρουσιάζονται οι καθαρές ταµιακές ροές από τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εµφανίζοντας τα έσοδα και τα έξοδα, που απεικονίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, καθώς και τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
στα αποθέµατα και στις οργανικές απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους. 
 
35 §21 – 24. 
 
36 §40 – 41. 
 
37 §42 – 45. 
 
38 §46 – 48. 
 
39 §56 – 57. 
 
40 §36 – 39. 
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παρουσιάζονται ξεχωριστά και να ταξινοµούνται ως επενδυτικές δραστηριότητες µε 
συγκεκριµένες επιπρόσθετες πληροφορίες41. 
 

6.3.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το ∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 7  In common with IAS 7 “Καταστάσεις Ταµειακών Ροών”, 
επιτρέπουν είτε την άµεση είτε τη έµµεση µέθοδο για την παρουσίαση των ταµειακών 
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες. Όταν η άµεση µέθοδος χρησιµοποιείται για 
την παρουσίαση ταµειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο ενθαρρύνει την ενσωµάτωση της διευθέτησης του καθαρού 
πλεονάσµατος από κανονικές δραστηριότητες µε τις λειτουργικές ταµειακές ροές στις 
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων. Παράλληλα, το Παράρτηµα το ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 2 δεν εµπεριέχει απεικόνιση της Κατάστασης Ταµειακών 
Ροών ενός οικονοµικού ιδρύµατος.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7, µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”) και ““κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων”( “net 

assets/equity” ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 2 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 7 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) 
και “καθαρή θέση” (“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το 
δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7. 
 

 

6.4. IPSAS 3: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιµήσεων και Λάθη 

 

6.4.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για το ∆ηµόσιο Τοµέα  προέρχεται από το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 “ Λογιστικές Πολιτικές42, Μεταβολές των Λογιστικών 

                                                 
41 §49 – 50. 
42 Λογιστικές πολιτικές (Accounting policies) είναι οι συγκεκριµένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, 
κανόνες και πρακτικές, που εφαρµόζονται από την οντότητα για την κατάρτιση και παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 



 61 

Εκτιµήσεων και Λάθη ”. Το Πρότυπο ασχολείται µε περιπτώσεις µεταβολών στις 
λογιστικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται από µία δηµόσια οντότητα, αλλαγών που 
ενδέχεται να προκύψουν σε λογιστικές πολιτικές και αντιµετώπισης τυχόν λογιστικών 
σφαλµάτων.    
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται κανονικά για όλες τις δηµόσιες οντότητες, µε µόνη 
εξαίρεση τις δηµόσιες επιχειρήσεις, για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν πριν ή την 
1η Ιουλίου του 2001. Η αναθεωρηµένη έκδοση του Προτύπου, η οποία και 
παρουσιάζεται, τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2008. 
 

6.4.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Βασικός σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια για την επιλογή 
και τη µεταβολή των λογιστικών πολιτικών, µαζί µε το λογιστικό χειρισµό και τη 
γνωστοποίηση των µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές εκτιµήσεις 
και τις διορθώσεις λαθών. Το Πρότυπο επιδιώκει να ενισχύσει τη σχετικότητα και την 
αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της δηµόσιας οντότητας και τη 
συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων αυτών σε βάθος χρόνου και µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις άλλων δηµόσιων οντοτήτων. 
    Συνεπώς, το Πρότυπο αυτό απαιτεί την κατηγοριοποίηση και τη γνωστοποίηση 
έκτακτων στοιχείων και τη ξεχωριστή γνωστοποίηση συγκεκριµένων στοιχείων στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον, καθορίζει τη λογιστική αντιµετώπιση για 
αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις, αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές και διορθώσεις σε 
βασικά λάθη43. 
    Η γνωστοποίηση έκτακτων στοιχείων στην κατάσταση ταµιακών ροών απαιτείται 
από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Καταστάσεις 
Ταµειακών Ροών”.  
 
6.4.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου44 
 
    Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις  σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό 
παρουσιάζοντας πλεόνασµα ή έλλειµµα από κανονικές δραστηριότητες και έκτακτα 
στοιχεία45 στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και καταγράφοντας 
λογιστικές µεταβολές, λογιστικές εκτιµήσεις, βασικά λάθη και αλλαγές στις 
λογιστικές πολιτικές.  
    Το Πρότυπο αυτό, µεταξύ των άλλων ασχολείται µε τη γνωστοποίηση 
συγκεκριµένων στοιχείων καθαρού πλεονάσµατος ή ελλείµµατος για την περίοδο 
χρήσης. Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται επιπρόσθετα σε κάθε άλλη 

                                                 
43 Βασικά λάθη (Fundamental errors) είναι τα λάθη τα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου και είναι τέτοιας σηµαντικότητας που οι οικονοµικές καταστάσεις µίας ή 
περισσότερων προγενέστερων περιόδων δε θεωρούνται πλέον έγκυρα κατά την ηµεροµηνία έκδοσης 
τους.  
 
44 §1 – 5. 
 
45 §14 – 25. Έκτακτα στοιχεία (Extraordinary items) είναι τα έξοδα ή τα έσοδα τα οποία προέρχονται 
από γεγονότα ή συναλλαγές οι οποίες δε σχετίζονται µε τις κανονικές δραστηριότητες της οντότητας 
και δεν αναµένεται να ξανασυµβούν συχνά ή κανονικά καθώς είναι εκτός του ελέγχου της οντότητας. 
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γνωστοποίηση την οποία ορίζει κάθε ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, συµπεριλαµβανοµένου και του Προτύπου 1 “Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων”.  
    Οι φορολογικές συνέπειες, τα βασικά λάθη και οι αλλαγές στις λογιστικές 
πολιτικές δε συµπεριλαµβάνονται στο πρότυπο αυτό καθώς δεν είναι σχετικές προς 
την πλειοψηφία των δηµόσιων οντοτήτων. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 “Φόροι 
Εισοδήµατος” περιλαµβάνει την απαραίτητη καθοδήγηση για την αντιµετώπιση των 
επιδράσεων που σχετίζονται µε τους φόρους. Στις παραγράφους στις οποίες το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 αναφέρεται σε έκτακτα στοιχεία, τα έκτακτα στοιχεία 
θα πρέπει να νοούνται όπως ορίζονται στο Πρότυπο αυτό. 
 

6.4.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Στην περίπτωση απουσίας Προτύπου το οποίο αναφέρεται ρητά σε συναλλαγή, 
άλλο γεγονός  περίσταση, η διοίκηση θα πρέπει να χρησιµοποιεί την κρίση της στην 
ανάπτυξη και στην εφαρµογή λογιστικής πολιτικής η οποία οδηγεί σε πληροφορίες οι 
οποίες είναι σχετικές µε τις ανάγκες λήψης αποφάσεων των χρηστών και έγκυρες, µε 
τέτοιο τρόπο ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να:  

� Αντιπροσωπεύουν πιστά την οικονοµική θέση, την οικονοµική επίδοση και τις 
ταµιακές ροές τις δηµόσιας οντότητας, 

� Αντανακλούν την οικονοµική ουσία των συναλλαγών, άλλων γεγονότων και 
συνθηκών και όχι µόνο τη νοµική µορφή, 

� Είναι ουδέτερες, αµερόληπτες, συντηρητικές και ολοκληρωµένες όσον αφορά 
το περιεχόµενο τους. 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα 3, ορίζει µία ιεράρχηση για 
την επιλογή λογιστικών πολιτικών. Σύµφωνα µε την ιεράρχηση αυτή,  η δηµόσια 
οντότητα θα πρέπει να εξετάσει την εφαρµοσιµότητα των λογιστικών µεθόδων κατά 
φθίνουσα σειρά λαµβάνοντας αρχικά υπόψη της όσα αναφέρονται στα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα καθώς και σε κάθε σχετική οδηγία 
εφαρµογής τους. Σε περίπτωση απουσίας σχετικού ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
για το δηµόσιο Τοµέα θα πρέπει να ανατρέξει στις προϋποθέσεις και στις οδηγίες των 
Προτύπων τα οποία ασχολούνται µε σχετικά θέµατα καθώς και στους σχετικούς 
ορισµούς, την αναγνώριση και τα κριτήρια µέτρησης για τα στοιχεία του 
ενεργητικού, τα στοιχεία του παθητικού, τα έσοδα και τα έξοδα. Τέλος, η διοίκηση 
της δηµόσιας οντότητας θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις πιο πρόσφατες 
ανακοινώσεις άλλων σχετικών µε την έκδοση των Προτύπων Οµάδων ή Συµβουλίων 
και να αποδέχεται τις λογιστικές πολιτικές του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 
    Η δηµόσιες οντότητες θα πρέπει να προβούν σε αλλαγή της λογιστική πολιτικής 
τους µόνον εφόσον αυτό απαιτείται από κάποιο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το 
∆ηµόσιο Τοµέα ή η νέα λογιστική πολιτική οδηγεί σε πιο έγκυρη και σχετική 
πληροφόρηση. Εάν η αλλαγή απαιτείται από κάποιο Πρότυπο, θα πρέπει να 
ακολουθηθούν οι προϋποθέσεις µετάβασης. Εάν η πολιτική δεν είναι καθορισµένη ή 
η αλλαγή είναι εθελοντική, η νέα λογιστική πολιτική θα πρέπει να εφαρµοστεί και σε 
προγενέστερες περιόδους χρήσης. Η αναδροµική εφαρµογή σε προγενέστερη περίοδο 
δεν είναι εφικτή αν δεν είναι εφικτός ο προσδιορισµός της σωρευτικής επίδρασης στα 
ποσά των ισολογισµών έναρξης και κλεισίµατος εκείνης της περιόδου. Συνήθως 
γίνεται προσαρµογή των κερδών εις νέον όµως, η προσαρµογή µπορεί να γίνει σε 
άλλο στοιχείο της καθαρής θέσης. Κάθε άλλη σχετική µε προγενέστερες περιόδους 
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πληροφορία, όπως οι ιστορικές περιλήψεις οικονοµικών δεδοµένων, προσαρµόζεται 
για όσες προγενέστερες περιόδους είναι εφικτό46. 
    Λόγω των αβεβαιοτήτων που εµπεριέχονται στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 
πολλά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορεί να αποτιµηθούν µε 
ακρίβεια, αλλά µόνο κατά προσέγγιση. Οι αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις, όπως 
στη ωφέλιµη ζωή ενός στοιχείου του ενεργητικού,  αναγνωρίζονται στην περίοδο 
µεταβολής ή στην περίοδο µεταβολής και σε µελλοντικές περιόδους. 
    Όταν δεν είναι σαφής ο διαχωρισµός µεταξύ µίας µεταβολής σε λογιστική πολιτική 
και µίας µεταβολής σε λογιστική εκτίµηση, η µεταβολή θα αντιµετωπίζεται ως 
µεταβολή σε λογιστική εκτίµηση47.  
    Η δηµόσια οντότητα θα διορθώνει σηµαντικά λάθη προγενέστερων περιόδων 
αναδροµικά στην πρώτη πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων που εγκρίνονται για 
έκδοση µετά την ανακάλυψή τους είτε µε την επαναδιατύπωση των συγκριτικών 
ποσών για την προγενέστερη παρουσιαζόµενη περίοδο είτε, εάν το λάθος έγινε πριν 
την παλαιότερη προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται, µε την επαναδιατύπωση 
των υπόλοιπων έναρξης των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 
καθαρής θέσης για την παλαιότερη των παρουσιαζόµενων προγενέστερων 
περιόδων48. 
 

6.4.5. Η σύγκριση του προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 

    Η βασική διαφορά η οποία εντοπίζεται µεταξύ του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
3 για το ∆ηµόσιο Τοµέα και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη ” είναι η ύπαρξη ενός 
διαφορετικού ορισµού για τα έκτακτα στοιχεία. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα ορίζει ότι τα έκτακτα στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται εκτός 
ελέγχου ή επιρροής της οντότητας.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8, µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”) και “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων”( “net 

assets/equity” ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 3 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 8 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) 
και “καθαρή θέση” (“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 3 για το 

                                                 
46 §48 – 68. 
 
47 §30 – 37. 
 
48 §38 – 47.  
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δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8. 
 
 

6.5. IPSAS 4: Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος 
 

6.5.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 21 “ Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος”. Το 
πρότυπο αυτό παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση στη δηµόσια οντότητα σχετικά 
µε την αντιµετώπιση συναλλαγών τις οποίες πραγµατοποιεί σε ξένο νόµισµα καθώς 
και εκµεταλλεύσεων τις οποίες ενδέχεται να κατέχει στο εξωτερικό.  
    Εφαρµόζεται κανονικά για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων 
Επιχειρήσεων για ετήσιες περιόδους µετά την 1η Ιουλίου του 2001, ενώ η 
αναθεωρηµένη του έκδοση, η οποία και παρουσιάζεται συνοπτικά, είναι σε εφαρµογή 
από την 1η Ιανουαρίου του 2008.  
 

6.5.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Μία δηµόσια οντότητα µπορεί να πραγµατοποιήσει διεθνείς συναλλαγές µε δύο 
τρόπους. Μπορεί είτε να πραγµατοποιήσει τις συναλλαγές της σε ξένο νόµισµα, είτε 
να κατέχει δικές της εκµεταλλεύσεις49 στο εξωτερικό, στις χώρες µε τις οποίες 
συναλλάσσεται. Προκειµένου να συµπεριληφθούν οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα50 
και οι διεθνείς δραστηριότητες στις οικονοµικές καταστάσεις της δηµόσιας 
οντότητας, οι συναλλαγές θα πρέπει να εκφράζονται στο νόµισµα παρουσίασης51 της 
οντότητας ενώ οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να µεταφράζονται επίσης στο 
νόµισµα παρουσίασης της οντότητας. 
    Τα βασικά θέµατα στη λογιστική των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα και των 
διεθνών δραστηριοτήτων περιλαµβάνουν την επιλογή της κατάλληλης 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας και την παρουσίαση της οικονοµικής επίδρασης 
µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 
 
 

                                                 
49 Εκµετάλλευση στο εξωτερικό (Foreign operation) είναι µια ελεγχόµενη ή συγγενής εταιρία, µία 
κοινοπραξία ή υποκατάστηµα της αναφέρουσας οντότητας, τις οποίας οι δραστηριότητες βασίζονται ή 
διεξάγονται σε χώρα διαφορετική ή σε νόµισµα διαφορετικό εκείνου της ελέγχουσας οντότητας. 
 
50  Ξένο νόµισµα (Foreign currency) είναι ένα νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της 
οντότητας. 
 
51 Νόµισµα παρουσίασης (Reporting currency) είναι το νόµισµα που χρησιµοποιείται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
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6.5.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου52
 

 
    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις σε 
δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό αφενός στη λογιστική 
των συναλλαγών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατικών και µη χρηµατικών 
στοιχείων, σε ξένο νόµισµα και αφετέρου, στη µετάφραση των οικονοµικών 
καταστάσεων που αφορούν εκµεταλλεύσεις σε ξένες χώρες και εµπεριέχονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µέσω της µεθόδου ενοποίησης ή µέσω της µεθόδου 
απεικόνισης των πραγµατοποιούµενων κερδών στους ενοποιηµένους ισολογισµούς.  
    Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται στην αντισταθµιστική λογιστική στοιχείων σε 
ξένο νόµισµα εκτός από την ταξινόµηση των συναλλαγµατικών διαφορών οι οποίες 
προέρχονται από αντιστάθµιση καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 
Ακολούθως, οι δηµόσιες οντότητες µπορούν να εφαρµόζουν σχετικά Εθνικά 
Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ασχολούνται µε λογιστική αντιστάθµισης. Καθοδήγηση 
και άλλες πτυχές της λογιστικής αντιστάθµισης, συµπεριλαµβανοµένων και τον 
κριτηρίων χρήσης της λογιστικής αντιστάθµισης, εµπεριέχονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση”. 
    Στο συγκεκριµένο Πρότυπο, δεν καθορίζεται το νόµισµα στο οποίο η δηµόσια 
οντότητα πρέπει να παρουσιάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. Παρ’ όλα αυτά, 
µία οντότητα κανονικά χρησιµοποιεί το νόµισµα της χώρας στην οποία εδρεύει ως 
νόµισµα παρουσίασης. Σε περίπτωση που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει διαφορετικό 
νόµισµα, το Πρότυπο απαιτεί τη διατύπωση του λόγου αλλαγής του νοµίσµατος 
λειτουργίας53. Η περίπτωση επαναδιατύπωσης των οικονοµικών καταστάσεων µίας 
δηµόσιας οντότητας µε απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των χρηστών, δεν εξετάζεται 
από το Πρότυπο.     
    Η παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων τα οποία προέρχονται από συναλλαγές 
σε ξένο νόµισµα και η µετάφραση των οικονοµικών καταστάσεων ξένων 
εκµεταλλεύσεων, αποτελούν τα κύρια ζητήµατα ενασχόλησης του Προτύπου. Η 
παρουσίαση της κατάστασης ταµειακών ροών οι οποίες προέρχονται από συναλλαγές 
σε ξένο νόµισµα και η µετάφραση των ταµειακών ροών από ξένες εκµεταλλεύσεις 
δεν αποτελούν αντικείµενο του συγκεκριµένου Προτύπου αλλά του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 2 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Καταστάσεις Ταµειακών Ροών. 
 

6.5.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Η µεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί από µία δηµόσια οντότητα, βάσει του 
Προτύπου, περιλαµβάνει αρχικά τον καθορισµό του νοµίσµατος παρουσίασης. 
Έπειτα, η οντότητα πρέπει να µεταφράσει όλα τα στοιχεία σε ξένο νόµισµα στο 
νόµισµα παρουσίασης: 

� Στην ηµεροµηνία συναλλαγής, χρησιµοποιώντας την τρέχουσα 
συναλλαγµατική ισοτιµία54 για την αρχική αναγνώριση και µέτρηση55.  

                                                 
52 §1 – 8. 
 
53 Νόµισµα λειτουργίας (Operating currency) είναι το νόµισµα του κύριου οικονοµικού 
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα. 
 
54 Τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία (Spot exchange rate) είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία άµεσης 
παράδοσης. 



 66 

� Στις µεταγενέστερες ηµεροµηνίες αναφοράς, χρησιµοποιώντας την ισοτιµία 
κλεισίµατος56 για τα χρηµατικά στοιχεία57 και χρησιµοποιώντας την ισχύουσα 
κατά την ηµεροµηνία συναλλαγής συναλλαγµατική ισοτιµία58 για µη 
χρηµατικά στοιχεία αποτιµώµενα στο ιστορικό κόστος ή τις ισχύουσες κατά 
την ηµεροµηνία αποτίµησης συναλλαγµατικές ισοτιµίες για µη χρηµατικά 
στοιχεία αποτιµώµενα στη λογική αξία59.  

� Τις συναλλαγµατικές διαφορές60, οι οποίες προέρχονται από το διακανονισµό 
χρηµατικών στοιχείων και τη µετάφραση χρηµατικών στοιχείων σε 
συναλλαγµατική ισοτιµία διαφορετική από αυτή που ίσχυε όταν 
αναγνωρίστηκαν αρχικά οι οποίες εµπεριέχονται σε έλλειµµα ή πλεόνασµα µε 
µοναδική εξαίρεση τις συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προέρχονται από 
χρηµατικά στοιχεία τα οποία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης της 
οντότητας σε ξένη εκµετάλλευση. Οι συναλλαγµατικές αυτές διαφορές θα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
της αναφέρουσας οντότητας ή στις µεµονωµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
εκµετάλλευσης στο εξωτερικό. Στις οικονοµικές καταστάσεις που 
περιλαµβάνουν την εκµετάλλευση στο εξωτερικό και την αναφέρουσα 
οντότητα, τέτοιες συναλλαγµατικές διαφορές θα αναγνωρίζονται αρχικά σε 
ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και στα αποτελέσµατα κατά τη 
διάθεση της καθαρής επένδυσης61.   

    Τα αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση των ξένων εκµεταλλεύσεων µίας 
οντότητας τις οποίας το νόµισµα λειτουργίας δεν είναι το νόµισµα 
υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα µετατρέπονται σε διαφορετικό νόµισµα 
παρουσίασης σύµφωνα µε τις ακόλουθες διαδικασίες62:   

� Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις για κάθε ισολογισµό που 
παρουσιάζεται, θα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος που υπάρχουν 
κατά την ηµεροµηνία του σχετικού ισολογισµού. 

� Τα έσοδα και οι δαπάνες για κάθε κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 
θα µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνίες των συναλλαγών. 

                                                                                                                                            
 
55 §16 – 19. 
 
56 Ισοτιµία κλεισίµατος (Closing rate) είναι η τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
57 Χρηµατικά στοιχεία (Monetary items) είναι µονάδες νοµισµάτων που κατέχονται και περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις εισπρακτέες ή πληρωτέες σε καθορισµένο ή προσδιοριστέο αριθµό µονάδων 
του νοµίσµατος. Καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό είναι το µερίδιο της αναφέρουσας 
οντότητας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία αυτής της εκµετάλλευσης. 
 
58 Συναλλαγµατική ισοτιµία (Exchange rate) είναι η σχέση ανταλλαγής δύο νοµισµάτων. 
 
59 §20 – 21. 
 
60 Συναλλαγµατική διαφορά (Exchange difference) είναι η διαφορά που προκύπτει από τη µετατροπή, 
µε διαφορετικές ισοτιµίες, δεδοµένου αριθµού µονάδων ενός νοµίσµατος σε άλλο νόµισµα. 
 
61 §22 – 32. 
 
62 §41 – 51. 
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� Κάθε προκύπτουσα συναλλαγµατική διαφορά θα αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερο 
στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων. 

Για τη µετάφραση της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων και της οικονοµικής 
θέσης σε νόµισµα παρουσίασης για µία οντότητα της οποίας το λειτουργικό νόµισµα 
είναι υπερπληθωριστικής οικονοµίας, το Πρότυπο ορίζει συγκεκριµένους κανόνες63.  
  

6.5.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το ∆ηµόσιο Τοµέα εντοπίζεται, εκτός των 
διαφορών στις χρησιµοποιούµενες ορολογίες, µία βασική διαφορά σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 “ Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών 
Συναλλάγµατος”. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί οι 
συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προέρχονται από κάποια σηµαντική υποτίµηση 
ή απαξίωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, κάτω υπό ορισµένες συνθήκες, να 
κεφαλαιοποιούνται στο σχετικό λογαριασµό. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 
εµπεριέχει επιπρόσθετες προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες µία τέτοιου είδους 
κεφαλαιοποίηση δε µπορεί να ξεπερνά το ελάχιστο κόστος αντικατάστασης και την 
αποζηµίωση του στοιχείου.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21, µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”) και “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων” ( “net 

assets/equity” ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 4 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 21 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) 
και “καθαρή θέση” (“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4 για το 
δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21. 
 

 

6.6. IPSAS 5: Κόστη ∆ανεισµού 

 

6.6.1. Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 5 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 23 “Κόστη ∆ανεισµού” και ασχολείται µε τα κόστη δανεισµού 
και τη λογιστική τους αντιµετώπιση από τη δηµόσια οντότητα.  

                                                 
63 §52 – 54. 
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    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιουλίου 
του 2001 για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός των ∆ηµόσιων επιχειρήσεων.  
 

6.6.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Το Πρότυπο αυτό προδιαγράφει τη λογιστική αντιµετώπιση για τα κόστη 
δανεισµού. Γενικά, το περιεχόµενο του Προτύπου απαιτεί την άµεση καταχώρηση 
του κόστους δανεισµού64 σε βάρος των αποτελεσµάτων. Παρ’ όλα αυτά, το Πρότυπο 
επιτρέπει, ως εναλλακτικό χειρισµό, την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού, 
εφόσον το κόστος αυτό σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου.  
 
6.6.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου65

 

 
    Το Πρότυπο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των κοστών 
δανεισµού. Το συγκεκριµένο Πρότυπο δεν ασχολείται µε το πραγµατικό ή 
τεκµαιρόµενο κόστος των ιδίων κεφαλαίων. Σε περιπτώσεις που υπάρχει χρέωση 
κεφαλαίου σε ατοµικές οντότητες, χρειάζεται να κριθεί εάν η χρέωση εµπεριέχεται 
στον ορισµό των κοστών δανεισµού ή αν θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως πραγµατικό 
ή τεκµαιρόµενο κόστος κεφαλαίου. 
 

6.6.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Τα κόστη δανεισµού66 περιλαµβάνουν:  
� Τους τόκους από τραπεζικούς λογαριασµούς υπεραναλήψεων, καθώς και 

τόκους των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων. 
� Την απόσβεση της διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο 

εξόφλησης δανείων. 
� Την απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για τη λήψη δανείων. 
� Τις χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις67.  
� Τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από λήψη δανείων σε ξένο 

νόµισµα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται ως συµπληρωµατικό ποσό 
του κόστους των τόκων. 

    Σύµφωνα µε το πρότυπο επιτρέπονται δύο µέθοδοι αντιµετώπισης του κόστους 
δανεισµού: 

� Το µοντέλο εξόδου (Expense model), σύµφωνα µε το οποίο όλα τα κόστη 
δανεισµού καταχωρούνται ως έξοδα κατά την περίοδο πραγµατοποίησης 
τους68.  

                                                 
64 §6. Κόστος δανεισµού (Borrowing cost) είναι τόκοι και άλλα κόστη, που αναλαµβάνονται από µια 
οντότητα λόγω δανεισµού κεφαλαίων. 
65 §1 – 4. 
 
66 §14 – 15. 
 
67 Οι χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις παρακολουθούνται σύµφωνα 
µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα 13 “Μισθώσεις”. 
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� Το µοντέλο κεφαλαιοποίησης (Capitalization model), σύµφωνα µε το οποίο 
κεφαλαιοποιούνται όλα τα κόστη δανεισµού τα οποία είναι άµεσα αποδοτέα 
στην απόκτηση ή στην κατασκευή ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, όµως 
µόνον όταν είναι πιθανόν ότι τα κόστη αυτά θα οδηγήσουν σε µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη τη δηµόσια οντότητα και µπορούν να αποτιµηθούν 
αξιόπιστα. Όλα τα άλλα κόστη δανεισµού τα οποία δεν ικανοποιούν τις 
προϋποθέσεις για κεφαλαιοποίηση θα καταχωρούνται ως έξοδα κατά την 
πραγµατοποίηση τους69. 

    Όταν µία οντότητα υιοθετήσει το µοντέλο κεφαλαιοποίησης70, το µοντέλο αυτό θα 
πρέπει να εφαρµόζεται µε συνέπεια για όλα τα κόστη δανεισµού τα οποία είναι άµεσα 
αποδοτέα στην απόκτηση, την κατασκευή ή την παραγωγή όλων των ειδικών 
περιουσιακών στοιχείων71 της δηµόσιας οντότητας. Το εισόδηµα της επένδυσης από 
προσωρινές επενδύσεις θα πρέπει να εκπίπτεται από το πραγµατικό κόστος 
δανεισµού. 
    Εάν τα κεφάλαια της οντότητας είναι προϊόν δανεισµού γενικά και 
χρησιµοποιούνται µε σκοπό την απόκτηση ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, το 
ποσό του κόστους δανεισµού που είναι αποδεκτό για κεφαλαιοποίηση προσδιορίζεται 
µε την εφαρµογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. Ως επιτόκιο κεφαλαιοποίησης 
πρέπει να λαµβάνεται ο µέσος σταθµικός όρος του κόστους δανεισµού, σε σχέση µε 
τα υφιστάµενα υπόλοιπα των δανείων της οντότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου, 
εξαιρουµένων των δανείων που αφορούν αποκλειστικά την απόκτηση ενός ειδικού 
περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισµού που κεφαλαιοποιείται κατά 
τη διάρκεια µιας περιόδου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του αναληφθέντος, 
µέσα στην ίδια περίοδο, κόστους δανεισµού.  
 

6.6.5. Η σύγκριση του προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23 

    Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 5 για το ∆ηµόσιο Τοµέα εντοπίζονται βασικές 
διαφορές κυρίως στη χρήση της ορολογίας, σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 23 “Κόστη ∆ανεισµού”. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 5 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 23 µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 5 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
                                                                                                                                            
68 §16. 
 
69 §17 – 39. 
 
70 §21 – 29. 
 
71 §13. Ειδικό περιουσιακό στοιχείο (Qualifying asset) είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ' 
ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται ή για την πώληση του. Παραδείγµατα τέτοιων περιουσιακών στοιχείων αποτελούν οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων, τα νοσοκοµεία, και οι κατασκευές υποδοµής όπως οι δρόµοι και οι 
γέφυρες.  
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“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”) και “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων” ( “net 

assets/equity” ) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 5 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 23 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) 
και “καθαρή θέση” (“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για το 
δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23. 
 
 

6.7. IPSAS 6: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική 

Επενδύσεων σε Ελεγχόµενες Επιχειρήσεις 
 

6.7.1. Γενικά  

    Το παρόν Πρότυπο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 “ Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε Ελεγχόµενες Επιχειρήσεις” 
και εφαρµόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων για όµιλο οντοτήτων που υπάγεται στη δικαιοδοσία µιας ελέγχουσας 
εταιρίας. 
    Το Πρότυπο έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιουλίου του 2001 ενώ η 
αναθεωρηµένη του έκδοση εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η 
Ιανουαρίου του 2008. 
 

 6.7.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο κύριος σκοπός του συγκεκριµένου Προτύπου είναι η προδιαγραφή των 
απαιτήσεων για την προετοιµασία και την παρουσίαση των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µίας δηµόσιας οντότητας σε δεδουλευµένη βάση. Το 
Πρότυπο επιχειρεί να προδιαγράψει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται οι επενδύσεις σε ελεγχόµενες οντότητες, από κοινού ελεγχόµενες 
δηµόσιες οντότητες72 και συγγενείς οντότητες.  
 

6.7.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου 

    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό στην 
προετοιµασία και την παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

                                                 
72 Ελεγχόµενη οντότητα (Controlled entity) είναι µία οντότητα η οποία ελέγχεται από µία άλλη 
οντότητα, γνωστή ως ελεγχόµενη οντότητα. Με τον όρο έλεγχο εννοείται η δύναµη της οντότητας να 
διευθύνει τις λειτουργικές και οικονοµικές πολιτικές. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
οι οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας οι οποίες παρουσιάζονται µε τη µορφή µίας 
ενιαίας οντότητας.   
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οικονοµικής οντότητας73. Το Πρότυπο αυτό θα πρέπει επίσης να εφαρµόζεται στο 
λογιστικό χειρισµό ελεγχόµενων74 οντοτήτων όταν η οντότητα επιλέγει να 
παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Μία ελεγχόµενη εταιρεία δεν 
εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι επιχειρηµατικές δραστηριότητές της 
διαφέρουν από εκείνες των άλλων οντοτήτων του οµίλου. 
    Αν και το Πρότυπο δεν απευθύνεται σε ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
εφαρµόζεται σε δηµόσιες οντότητες, οι οποίες δεν είναι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 
έχουν µία ή περισσότερες ελεγχόµενες οντότητες οι οποίες είναι ∆ηµόσιες 
Επιχειρήσεις. Βάση των συνθηκών αυτών, το Πρότυπο αυτό θα πρέπει να 
εφαρµόζεται στην ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων των ∆ηµόσιων 
Επιχειρήσεων µε αυτές της οικονοµικής οντότητας καθώς και στη λογιστική 
αντιµετώπιση των επενδύσεων σε ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις στις ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις της ελέγχουσας75 οντότητας. 
    Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε: 

� Τις λογιστικές µεθόδους για ενοποιήσεις οντοτήτων και τις επιδράσεις τους 
στην ενοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας που προέρχεται από 
την ενοποίηση των οντοτήτων76.  

� Τη λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις77.  
� Τη λογιστική των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες78. 

 

6.7.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις79 θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις 
ελεγχόµενες οντότητες εκτός και αν υπάρχουν στοιχεία ότι: 

� Ο έλεγχος είναι προσωρινός επειδή η ελεγχόµενη οντότητα έχει αποκτηθεί και 
κρατηθεί µε αποκλειστικό σκοπό τη διάθεση της µέσα σε διάστηµα 12 µηνών 
από την ηµεροµηνία απόκτησης της ή  

� η διοίκηση αναζητά ενεργά αγοραστή. 

                                                 
73 Ο όρος οικονοµική οντότητα (Economic entity) χρησιµοποιείται στο Πρότυπο αυτό για να ορίσει 
για λόγους σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, µία οµάδα οντοτήτων η οποία αποτελείται από την 
ελέγχουσα οντότητα (µητρική) και τις ελεγχόµενες οντότητες (θυγατρικές). Παράλληλα, 
χρησιµοποιούνται και άλλοι όροι όπως “διοικητική οντότητα”, “ενοποιηµένη οντότητα” και “όµιλος”. 
 
74 Ελεγχόµενη οντότητα (Controlled entity) είναι µία οντότητα η οποία βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο 
µίας άλλης οντότητας (ελέγχουσα οντότητα). 
 
75 Ελέγχουσα οντότητα (Controlling entity) είναι µία οντότητα, η οποία έχει µία ή περισσότερες 
ελεγχόµενες οντότητες. 
 
76 Με τις ενοποιήσεις οντοτήτων ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 “Ενοποιήσεις 

Επιχειρήσεων”, το οποίο µπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραµµές στις δηµόσιες οντότητες.  
 
77 Με τη λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 

για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. 
 
78 Με τη λογιστική των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για 

το ∆ηµόσιο Τοµέα “Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες”. 

 
79 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Consolidated financial statements) είναι οι οικονοµικές 
καταστάσεις µίας οικονοµικής οντότητας (της ελέγχουσας οντότητας και των ελεγχοµένων οντοτήτων) 
οι οποίες παρουσιάζονται ως µίας οντότητας.  
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    Καµία εξαίρεση δε γίνεται για ελεγχόµενη οντότητα, η οποία λειτουργεί κάτω από 
σοβαρούς µακροπρόθεσµους χρηµατοδοτικούς περιορισµούς. Μία ελεγχόµενη 
οντότητα δεν εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι δραστηριότητες της διαφέρουν 
από εκείνες των άλλων οντοτήτων της οικονοµικής οντότητας80. 
    Τα ισοζύγια, οι συναλλαγές, τα έσοδα και τα έξοδα στο εσωτερικό της οικονοµικής 
οντότητας εξαλείφονται πλήρως. Όλες οι οντότητες του οµίλου θα πρέπει να 
χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για τις ίδιες συναλλαγές ενώ σε κάθε 
περίπτωση, η διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς της ελεγχόµενης και εκείνη 
της ελέγχουσας εταιρίας δε θα είναι µεγαλύτερη από τρεις µήνες.81 
    Τα δικαιώµατα µειοψηφίας82 θα παρουσιάζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στα 
ίδια κεφάλαια, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια των µετόχων ή εταίρων της 
ελέγχουσας εταιρίας και τα δικαιώµατα µειοψηφίας στα αποτελέσµατα του οµίλου 
επίσης θα παρουσιάζονται ξεχωριστά. Το κέρδος ή η ζηµία αποδίδεται στην 
ελέγχουσα εταιρία καθώς και τα δικαιώµατα µειοψηφίας. Επειδή αµφότερα είναι ίδια 
κεφάλαια, το ποσό που αποδίδεται στα δικαιώµατα µειοψηφίας δεν αποτελεί έσοδο ή 
δαπάνη. Παρ’ όλα αυτά, το πλεόνασµα το έλλειµµα της οικονοµικής οντότητας 
επιµερίζεται στο δικαίωµα µειοψηφίας και πλειοψηφίας στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 
  

6.7.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 

    Το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 6 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
παρουσιάζει ορισµένες διαφορές σε σχέση µε το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 27 “ Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική 
Επενδύσεων σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις” , στο οποίο και βασίζεται.    
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 6 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 27 µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 
χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
“κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”), “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων”( “net 

assets/equity” ), “ελέγχουσα οντότητα”(“controlling entity”) και “ελεγχόµενη 
οντότητα” (“controlled entity”) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό 
πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” 
(“balance sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”), 
“εισόδηµα”(“income”), “καθαρή θέση” (“equity”), “µητρική” (“parent”) και 
“θυγατρική”(“subsidiary”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για το 
                                                 
80 §15 – 20. 
 
81 §39 – 52. 
 
82 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (Minority interests) είναι το µέρος των αποτελεσµάτων και των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων µιας θυγατρικής, που αναλογεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν 
ανήκουν, άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών, στη µητρική εταιρία. 
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δηµόσιο Τοµέα περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27. 
    Τέλος, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει µία 
πρόβλεψη µετάβασης η οποία επιτρέπει στις δηµόσιες οντότητες να µην περιορίσουν 
τα ισοζύγια και οι συναλλαγές µεταξύ των οντοτήτων, µέσα στην οικονοµική 
οντότητα, για περιόδους αναφοράς οι οποίες ξεκινούν µέσα σε τρία έτη από την 
πρώτη εφαρµογή αυτού του Προτύπου. 

 

 

6.8. IPSAS 7: Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Οντότητες 
 

6.8.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 28 “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. Το 
Πρότυπο αυτό παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες σε σχέση µε το αντίστοιχο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο, οι οποίες προέρχονται από τη ιδιαίτερη φύση των 
δηµοσίων οντοτήτων. Συµπληρωµατικά, για την αντιµετώπιση ειδικών περιπτώσεων 
χρησιµοποιούνται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 “Αποµείωση Αξίας 
Περιουσιακών Στοιχείων”, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 “Χρηµατοπιστωτικά 
µέσα: καταχώριση και αποτίµηση, µε την εξαίρεση των διατάξεων για τη 
χρησιµοποίηση της εύλογης αξίας και ορισµένων διατάξεων για τη λογιστική της 
αντιστάθµισης κινδύνου” και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 “Οι Επιδράσεις 
Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος”. 
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους από την 1η Ιουλίου του 2001 ενώ 
η αναθεωρηµένη του έκδοση εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου του 2008.  
 

6.8.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική απεικόνιση των 
επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες του δηµοσίου όταν οι επενδύσεις σε συγγενείς 
οντότητες83 οδηγούν στην άσκηση ουσιώδους επιρροής84. Βασικός σκοπός του είναι 

                                                 
83 Η συγγενής οντότητα (Associate entity) είναι µία οντότητα που µπορεί να µην έχει εταιρική µορφή, 
όπως είναι ένας συνεταιρισµός, επί της οποίας ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή και η οποία δεν 
είναι ούτε θυγατρική ούτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. 
 
84 Ουσιώδης επιρροή (Significant influence) είναι η δύναµη συµµετοχής στις οικονοµικές και 
λειτουργικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων αλλά όχι ο έλεγχος των διαδικασιών αυτών.   
Η ύπαρξη της ουσιώδους επιρροής από έναν επενδυτή καθίσταται πρόδηλη συνήθως µε έναν ή 
περισσότερους από τους εξής τρόπους: 
(α) αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο ή ισοδύναµο διοικητικό όργανο της εκδότριας, 
(β) συµµετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής σε 
αποφάσεις που αφορούν µερίσµατα ή άλλες διανοµές, 
(γ) σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ επενδυτή και εκδότριας, 
(δ) ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού ή 
(ε) παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης. 
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η κατάδειξη της λογιστικής παρουσίασης και αντιµετώπισης των επενδύσεων σε 
συγγενείς επιχειρήσεις. 
 
 
6.8.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου85

 
 
    Το Πρότυπο αυτό παρέχει τη βάση για τη λογιστική αντιµετώπιση των 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας σε συγγενείς επιχειρήσεις. Αυτό συµβαίνει όταν µία 
επένδυση σε κάποια άλλη οντότητα µεταφέρει στον επενδυτή τους κινδύνους και τα 
οφέλη τα οποία πηγάζουν από το δικαίωµα ιδιοκτησίας.  
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται σε επενδύσεις υπό τη µορφή επίσηµης µετοχικής δοµής. 
Με τον όρο επίσηµη µετοχική δοµή εννοείται η συµµετοχή στο κεφάλαιο ή άλλη 
ισοδύναµη µορφή ενιαίου κεφαλαίου καθώς και άλλες µετοχικές δοµές στις οποίες η 
συµµετοχή του επενδυτή µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Όταν η µετοχική δοµή 
δε µπορεί να αποτιµηθεί µε ακρίβεια δεν καθίσταται δυνατή η απόκτηση δικαιώµατος 
ιδιοκτησίας.   
     

6.8.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για όλες τις επενδύσεις στις οποίες ο επενδυτής 
ασκεί ουσιώδη επιρροή εκτός από:   

� Οργανισµούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και 
� αµοιβαία κεφάλαια, καταπιστευµατικές επενδυτικές µονάδες (unit trusts), και 

παρόµοιες οντότητες συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων 
που συνδέονται µε επενδύσεις που, κατά την αρχική αναγνώριση, 
χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους µέσω του κέρδους ή της ζηµίας86. 

    Αν ο επενδυτής κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20 τοις εκατό των 
δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας, τεκµαίρεται ότι αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή, 
εκτός αν υπάρχει σαφής απόδειξη περί του αντιθέτου. Αντίθετα, αν ο επενδυτής 
κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, λιγότερο από το 20 % των δικαιωµάτων ψήφου της 
εκδότριας, τεκµαίρεται ότι αυτός δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός αν η επιρροή 
αυτή µπορεί να αποδειχθεί καθαρά. Μια σηµαντική ή πλειοψηφική κυριότητα από 
έναν άλλο επενδυτή, δεν αποκλείει αναγκαστικά έναν επενδυτή από το να ασκεί 
ουσιώδη επιρροή. 
    Οι λογιστικές µέθοδοι οι οποίες χρησιµοποιούνται από τη δηµόσια οντότητα που 
ασκεί ουσιώδη επιρροή πρέπει να είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούν οι 
συγγενείς επιχειρήσεις για τα ίδια λογιστικά ζητήµατα ενώ σε κάθε περίπτωση, η 
διαφορά µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς της θυγατρικής και εκείνη της µητρικής 
εταιρίας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τρεις µήνες. 
    Η δηµόσια οντότητα η οποία κατέχει ουσιώδη επιρροή πρέπει να χρησιµοποιήσει 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης

87 για όλες τις επενδύσεις στις οποίες ασκεί ουσιώδη 
επιρροή. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η επένδυση αναγνωρίζεται 
                                                 
85 §1 – 5. 
86 Οι περιπτώσεις αυτές αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” ή σύµφωνα µε τα σχετικά Εθνικά Λογιστικά 
Πρότυπα σε κάθε χώρα.  
 
87 §29 – 37. 
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αρχικά στο κόστος κτήσης και αναπροσαρµόζεται µεταγενέστερα, απεικονίζοντας τις 
µεταβολές στα ίδια κεφάλαια της επένδυσης, µε κάθε µεταβολή που επέρχεται µετά 
από την απόκτηση της επενδυόµενης οντότητας. Το κέρδος ή η ζηµία της επενδύτριας 
οντότητας περιλαµβάνει το µερίδιο της στα αποτελέσµατα χρήσης της επενδυόµενης 
οντότητας. 
    Κάποιες εισφορές οι οποίες πραγµατοποιούνται από οντότητες του δηµοσίου τοµέα 
µπορεί να αναφέρονται ως “επενδύσεις”, παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό να µη 
δηµιουργούν ενδιαφέρον ιδιοκτησίας. Για παράδειγµα, µία δηµόσια οντότητα µπορεί 
να πραγµατοποιήσει µία ουσιαστική επένδυση για την ανάπτυξη ενός νοσοκοµείου το 
οποίο ανήκει σε µία φιλανθρωπικό σύλλογο. Αν και αυτές οι εισφορές είναι µη 
αµοιβαίας ανταλλαγής ωφελειών, επιτρέπουν στη δηµόσια οντότητα να συµµετέχει 
οικονοµικά στο νοσοκοµείο ενώ ο φιλανθρωπικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση και τη χρήση των δηµοσίων χρηµάτων. Ωστόσο, οι συνεισφορές οι οποίες 
πραγµατοποιούνται από τις δηµόσιες οντότητες δεν συνιστούν ενδιαφέρον κατοχής 
καθώς ο φιλανθρωπικός σύλλογος θα µπορούσε να αναζητήσει εναλλακτική 
χρηµατοδότηση και εποµένως να εµποδίσει τη συµµετοχή της δηµόσιας οντότητας 
στη λειτουργία του νοσοκοµείου. Ακολούθως, η δηµόσια οντότητα δεν εκτίθεται σε 
κινδύνους και δεν απολαµβάνει τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 
    Όταν υπάρχουν στοιχεία ότι η επένδυση έχει πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστικό 
σκοπό τη διάθεση της µέσα σε δώδεκα µήνες από την απόκτηση της και ότι η 
διοίκηση της οντότητας αναζητεί αγοραστή για την επένδυση αυτή, η επένδυση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς και να 
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε τα σχετικά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα88 ή τα 
Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα των επιµέρους κρατών.     
 

6.8.5. Η σύγκριση του προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 

    Οι βασικές διαφορές του ∆ιεθνούς Λογιστικού προτύπου 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις” εντοπίζονται σε διάφορα σηµεία. Βασική διαφορά αποτελεί η 
εφαρµογή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα σε όλες τις 
επενδύσεις σε συγγενείς οντότητες στις οποίες ο επενδυτής έχει στην κατοχή του ένα 
ποσοστό συµµετοχής στη συγγενή οντότητα υπό τη µορφή κατοχής µετοχών ή άλλης 
επίσηµης µετοχικής δοµής. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 δεν περιέχει παρόµοιες 
προϋποθέσεις ύπαρξης δικαιώµατος ιδιοκτησίας.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 7 για το δηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα 
σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 31 µε απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της 
εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική αντιµετώπιση των δηµοσίων 
οντοτήτων. 
        Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”), “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement 

                                                 
88 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” ή σύµφωνα µε τα σχετικά Εθνικά Λογιστικά 
Πρότυπα σε κάθε χώρα.  
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of financial performance”) “πρόσοδος”(“revenue”), “κατάσταση µεταβολών των 
ιδίων κεφαλαίων” ( “net assets/equity” ), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 28 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) και “καθαρή θέση” 
(“equity”). Παράλληλα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το δηµόσιο Τοµέα 
περιέχει διαφορετικούς ορισµούς για τεχνικούς όρους σε σχέση µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 28. 
    Όπως και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28, το συγκεκριµένο Πρότυπο επιτρέπει 
µία επένδυση, η οποία συµπεριλαµβάνεται στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 
του επενδυτή που εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, να µεταφέρεται στο 
κόστος ή να αντιµετωπίζεται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 28 επίσης επιτρέπει τέτοιου είδους επενδύσεις σε συγγενείς 
οντότητες να αντιµετωπίζονται λογιστικά ως διαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 39 “Χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώριση και αποτίµηση, µε την εξαίρεση 

των διατάξεων για τη χρησιµοποίηση της εύλογης αξίας και ορισµένων διατάξεων για 

τη λογιστική της αντιστάθµισης κινδύνου”. Αντίθετα, το Πρότυπο αυτό επιτρέπει 
τέτοιου είδους επενδύσεις να αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο µε τον 
οποίο αντιµετωπίζονται και άλλες επενδύσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή.  

 

 

6.9. IPSAS 8: Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα 

σε Κοινοπραξίες 
 

6.9.1. Γενικά  

    Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε την απαιτούµενη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση που προϋποθέτει η κατοχή δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες. Το 
συγκεκριµένο Πρότυπο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 
“Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες” ενώ 
συµπληρωµατικά χρησιµοποιούνται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 
“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” και το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις”. 
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων 
Επιχειρήσεων, για ετήσιες περιόδους από την 1η Ιουλίου του 2001 ενώ η 
αναθεωρηµένη του έκδοση έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 2008. 
 

6.9.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Σκοπός του προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό µε τον οποίο  
αντιµετωπίζονται οι συµµετοχές σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και δαπανών της κοινοπραξίας στις 
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οικονοµικές καταστάσεις των µελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών89, 
ανεξάρτητα από τις δοµές ή τις µορφές µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες 
της κοινοπραξίας.  
 
 
6.9.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου90

 
 

    Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για το λογιστικό 
χειρισµό των συµµετοχών σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών 
στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και δαπανών της κοινοπραξίας στις οικονοµικές 
καταστάσεις των µελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις 
δοµές ή τις µορφές µε τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας.  
    Το Πρότυπο αυτό, ουσιαστικά,  παρέχει τη βάση λογιστικής αντιµετώπισης για τα 
δικαιώµατα σε κοινοπραξίες.  
 

6.9.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε συµµετοχές µελών κοινοπραξιών σε από κοινού 
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες που κατέχονται από οργανισµούς διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων ή αµοιβαία κεφάλαια, καταπιστευµατικές επενδυτικές 
µονάδες (unit trusts), και παρόµοιες οντότητες συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται µε επενδύσεις, που, κατά την αρχική 
αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους µέσω του κέρδους ή της ζηµίας 
ή που κατατάσσονται ως προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση91.  
    Τα βασικό χαρακτηριστικό µίας κοινοπραξίας είναι η ύπαρξη ενός τυχαίου 
διακανονισµού92, µε τον οποίο δύο ή περισσότερα µέρη αναλαµβάνουν µια 
οικονοµική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο93. Οι κοινοπραξίες 
µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρείς βασικές κατηγορίες: 

� Από κοινού ελεγχόµενες εργασίες (Jointly controlled operations)94: στις οποίες 
ο επενδυτής αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ελέγχει, και τα 
έξοδα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται µε αυτά καθώς και το µερίδιο 
κέρδους του τόσο στις ενοποιηµένες όσο και στις ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις του95. 

                                                 
89 Επενδυτής (Investor) σε από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα είναι ένα µέλος σε µια  
κοινοπραξία το οποίο δεν έχει από κοινού έλεγχο πάνω σε αυτήν την κοινοπραξία. 
 
90 §1 – 14. 
 
91 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” ή σύµφωνα µε τα σχετικά Εθνικά Λογιστικά 
Πρότυπα σε κάθε χώρα. 
 
92 §6 – 9. 
 
93 Από κοινού έλεγχος (Jointly control) είναι η συµβατικώς συµφωνηθείσα κατανοµή του ελέγχου σε 
µία οικονοµική δραστηριότητα. 
 
94 §18 – 22. 
 
95 §36 – 49. 
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� Από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία (Jointly controlled assets)96: 
στα οποία ο επενδυτής αναγνωρίζει στις οικονοµικές του καταστάσεις το 
µερίδιο του στα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία της 
κοινοπραξίας, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις συνδέονται µε αυτά, το µερίδιο του 
στις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από κοινού µε τα λοιπά µέλη της 
κοινοπραξίας, το έσοδο από την πώληση ή τη χρησιµοποίηση του µεριδίου 
του στο προϊόν της κοινοπραξίας, τις δαπάνες που πραγµατοποίησε σε σχέση 
µε τη συµµετοχή του στην κοινοπραξία και τις δαπάνες που σχετίζονται 
άµεσα µε τη συµµετοχή του στην κοινοπραξία. Οι κανόνες αυτοί 
εφαρµόζονται τόσο στις ενοποιηµένες όσο και στις ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

� Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες (Jointly controlled entities)97: 
στις οποίες επιτρέπονται δύο λογιστικές πολιτικές, η αναλογική ενοποίηση

98 
και η µέθοδος της καθαρής θέσης99

. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης, η οικονοµική θέση ενός επενδυτή συµπεριλαµβάνει το µερίδιο 
του στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ελέγχει κοινά µε τα λοιπά µέλη της 
κοινοπραξίας καθώς και το µερίδιο του στις υποχρεώσεις  για τις οποίες είναι 
κοινά υπεύθυνος µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας. Η κατάσταση 
αποτελεσµάτων του περιλαµβάνει το µερίδιο του στα έσοδα και τα έξοδα της 
κοινά ελεγχόµενης κοινοπραξίας. 

Και στις τρείς κατηγορίες κοινοπραξιών δύο ή περισσότερα µέλη κοινοπραξίας 
δεσµεύονται µέσω τυχαίου διακανονισµού ενώ ο τυχαίος διακανονισµός επιβάλλει 
τον από κοινού έλεγχο. Παρ’ όλα αυτά κάθε κατηγορία κοινοπραξιών χρήζει 
διαφορετικής λογιστικής αντιµετώπισης. 
           Όπως συµβαίνει και µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι η επένδυση έχει πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστικό σκοπό τη 
διάθεση της µέσα σε δώδεκα µήνες από την απόκτηση της και ότι η διοίκηση της 
οντότητας αναζητεί αγοραστή για την επένδυση αυτή, η επένδυση θα πρέπει να 
θεωρείται ότι έχει πραγµατοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς και να αντιµετωπίζεται 
λογιστικά σύµφωνα µε τα σχετικά ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα100 ή τα Εθνικά 
Λογιστικά Πρότυπα των επιµέρους κρατών.     
      

 

                                                                                                                                            
 
96 §23 – 29. 
 
97 §30 – 50. 
 
98

§36 – 42. Αναλογική ενοποίηση (Proportionate consolidation) είναι µία λογιστική µέθοδος, 
σύµφωνα µε την οποία ενοποιείται µόνον η αξία των περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης η οποία 
αντιστοιχεί στο ποσοστό συµµετοχής της ελέγχουσας σε αυτήν ενώ σε αντίθεση µε την ολική 
ενοποίηση δεν εµφανίζονται τα δικαιώµατα µειοψηφίας.  
 
99 §43 – 45. Η µέθοδος της καθαρής θέσης αναλύθηκε στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το 

∆ηµόσιο Τοµέα “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. 
 
100 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

“Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση” ή σύµφωνα µε τα σχετικά Εθνικά Λογιστικά 
Πρότυπα σε κάθε χώρα.  
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6.9.5. Η σύγκριση του προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 31 

 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 παρουσιάζει ορισµένες διαφορές σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 31 “Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα 
∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες” στο οποίο και βασίζεται. Στο συγκεκριµένο Πρότυπο 
έχουν συµπεριληφθεί επιπρόσθετα σχόλια από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 31 µε 
απώτερο σκοπό τη διευκρίνιση της εφαρµοσιµότητας των Προτύπων στη λογιστική 
αντιµετώπιση των δηµοσίων οντοτήτων.   
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”), “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement 

of financial performance”) “πρόσοδος”(“revenue”), “κατάσταση µεταβολών των 
ιδίων κεφαλαίων” ( “net assets/equity” ), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 18 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) και “καθαρή θέση” 
(“equity”). 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί διαφορετική 
ορολογία όσον αφορά τεχνικούς όρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 31. Πιο συγκεκριµένα, στο Πρότυπο 8 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
χρησιµοποιείται διαφορετικός ορισµός για τις κοινοπραξίες. Ο όρος “συµβατικός 
διακανονισµός” (“contractual arrangement”) έχει αντικατασταθεί από τον όρο 
“τυχαίος διακανονισµός” (“binding arrangement”). 
    Τέλος, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει µία 
πρόβλεψη µετάβασης η οποία επιτρέπει στις δηµόσιες οντότητες την υιοθέτηση µίας 
τυποποιηµένης αντιµετώπισης (benchmark treatment) ώστε να µην περιοριστούν τα 
ισοζύγια και οι συναλλαγές µεταξύ των οντοτήτων για περιόδους αναφοράς οι οποίες 
ξεκινούν µέσα σε τρία έτη από την πρώτη εφαρµογή αυτού του Προτύπου. 
 
 

6.10. IPSAS 9: Έσοδα από Συναλλαγές Ανταλλαγής 
 

6.10.1. Γενικά  

    Το περιεχόµενο του Προτύπου 9 περιλαµβάνει τα έσοδα από συναλλαγές 
ανταλλαγής τα οποία εισρέουν στις δηµόσιες οντότητες. Το Πρότυπο αυτό βασίζεται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 “Έσοδα”. 
    Το Πρότυπο έχει τεθεί σε εφαρµογή για περιόδους οι οποίες ξεκινούν µετά την 1η 
Ιουλίου του 2002 και εφαρµόζεται σε όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός των 
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων.   
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6.10.2. Ο σκοπός του προτύπου 

    Το “Πλαίσιο Εργασίας για την Προετοιµασία και την Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων” της Επιτροπής για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (The International 

Accounting Standards Committee, IASC)  ορίζει το έσοδο ως “ τις αυξήσεις σε 
οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου µε τη µορφή εισροών ή 
ενσωµατώσεων περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των υποχρεώσεων που οδηγούν  
σε αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων διαφορετικές από αυτές που σχετίζονται µε τις 
εισφορές  των συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. Ο ορισµός της Επιτροπής για το 
εισόδηµα περικλείει τόσο τα προσόδους όσο και τα κέρδη. Το Πρότυπο αυτί 
χρησιµοποιεί τον όρο “έσοδα101” ο οποίος περικλείει τις προσόδους αλλά και τα 
κέρδη, αντικαθιστώντας τον όρο “εισόδηµα”. Ορισµένα συγκεκριµένα στοιχεία τα 
οποία αναγνωρίζονται ως πρόσοδοι και µελετώνται σε άλλα Πρότυπα, εξαιρούνται 
από το περιεχόµενο του Προτύπου αυτού. Για παράδειγµα, τα κέρδη τα οποία 
προέρχονται από την πώληση ιδιοκτησίας, εργοστασιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού εξετάζονται σε συγκεκριµένα Πρότυπα τα οποία ασχολούνται µε την 
ιδιοκτησία, τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό και δεν καλύπτονται 
από το Πρότυπο αυτό. 
    Στόχος του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τη λογιστική αντιµετώπιση που 
σχετίζεται µε τις συναλλαγές ανταλλαγής και τα αντίστοιχα γεγονότα. Το βασικό 
θέµα λογιστικής αντιµετώπισης των εσόδων περιλαµβάνει το χρονικό καθορισµό της 
αναγνώρισης των εσόδων. Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα, τα οποία µπορούν να 
επιµετρηθούν µε αξιοπιστία. Το Πρότυπο αυτό αναγνωρίζει τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες τα κριτήρια αυτά θα εκπληρωθούν και εποµένως τα έσοδα θα 
αναγνωριστούν. Επιπλέον, παρέχει την απαραίτητη καθοδήγηση στην εφαρµογή των 
κριτηρίων αυτών. 
 
 
6.10.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου102

 
 
    Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
λογιστική αντιµετώπιση εσόδων που προέρχονται από τις ακόλουθες συναλλαγές 
ανταλλαγής: 

� Την προσφορά υπηρεσιών  
� Την πώληση αγαθών και 
� Την από µέρους τρίτων χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων της 

οντότητας, τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και 
µερίσµατα. 

 Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε τα έσοδα που προέρχονται από µη 
ανταλλακτικές συναλλαγές. Οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα ενδέχεται να αντλούν 
έσοδα από ανταλλακτικές ή µη ανταλλακτικές συναλλαγές. Μία συναλλαγή είναι 
ανταλλακτική όταν µέσω αυτής η οντότητα λαµβάνει στοιχεία του ενεργητικού ή 

                                                 
101§12 – 13. Έσοδο (Revenue) είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών οφελών ή δυνατής 
υπηρεσίας, στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσµα µια 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται µε εισφορά των συµµετεχόντων στα 
ίδια κεφάλαια. 
 
102 §1 – 10. 
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υπηρεσίες ή εξαλείφονται οι υποχρεώσεις της και άµεσα προσφέρει περίπου ίση αξία, 
υπό τη µορφή αγαθών, υπηρεσιών ή χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, στο άλλο 
µέρος της ανταλλαγής. Παραδείγµατα συναλλαγών ανταλλαγής περιλαµβάνουν την 
απόκτηση ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και τη µίσθωση ιδιοκτησίας, 
εργοστασιακών εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού σε αγοραίες τιµές.  
    Για το διαχωρισµό µίας συναλλαγής ανταλλαγής από µία µη ανταλλακτική 
συναλλαγή, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ουσία της συναλλαγής και όχι η µορφή 
της. Παραδείγµατα µη ανταλλακτικών συναλλαγών περιλαµβάνουν έσοδα από τη 
χρήση της εθνικής κυριαρχίας, όπως από άµεσους και έµµεσους φόρους, δασµούς και 
πρόστιµα, επιχορηγήσεις και δωρεές. 
    Η προσφορά υπηρεσιών τυπικά ενέχει την απόδοση της οντότητας σε ένα 
συµφωνηµένο καθήκον σε µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο. Οι υπηρεσίες µπορεί 
να προσφέρονται κατά τη διάρκεια µίας µόνον περιόδου ή κατά µεγαλύτερη από µία 
περίοδο διάρκεια. Παραδείγµατα υπηρεσιών που προσφέρονται από τις οντότητες του 
δηµοσίου τοµέα για τις οποίες τα έσοδα λαµβάνονται τυπικά µε αντάλλαγµα µπορεί 
να περιλαµβάνουν την παροχή στέγασης, τη διαχείριση εγκαταστάσεων ύδρευσης, τη 
διαχείριση διοδίων εθνικών οδικών δικτύων καθώς και τη διοίκηση πληρωµών 
µεταφορών.  Κάποιες συµφωνίες για την προσφορά υπηρεσιών σχετίζονται επίσης 
άµεσα µε συµβόλαια κατασκευών έργων, στην περίπτωση εργολάβων και 
αρχιτεκτόνων. Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τις συµφωνίες αυτές δεν 
αποτελούν αντικείµενο µελέτης του Προτύπου αυτού αλλά αντιµετωπίζονται 
σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “ 
Συµβάσεις Κατασκευής Έργων”. 
    Τα αγαθά συµπεριλαµβάνουν τα αγαθά τα οποία παράγονται από την οντότητα µε 
σκοπό την πώληση όπως δηµοσιεύσεις και τα αγαθά τα οποία αποκτώνται για 
µεταπώληση, όπως εµπορεύµατα και ακίνητη ιδιοκτησία καθώς και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία κρατούνται για µεταπώληση. Η χρήση των στοιχείων 
του ενεργητικού της οντότητας από τρίτους δηµιουργεί έσοδα µε τις ακόλουθες 
µορφές: 

� Τόκους, οι οποίοι αποτελούν χρεώσεις για τη χρήση ταµειακών διαθεσίµων ή 
ταµειακών ισοδυνάµων. 

� ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης, τα οποία αποτελούν χρεώσεις για τη χρήση 
µακροπρόθεσµων στοιχείων του ενεργητικού της οντότητας, όπως πατέντες, 
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, εµπορικά σήµατα και λογισµικό. 

� Τοκοµερίδια ή ισοδύναµα, τα οποία αποτελούν διαθέσεις πλεονάσµατος στους 
κατόχους επενδύσεων στον καθαρό λόγο στοιχείων του ενεργητικού / 
καθαρής θέσης της οντότητας, ανάλογες µε τα µερίδια τα οποία κατέχουν.  

    Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε τα έσοδα τα οποία:   
� αποτελούν αντικείµενο µελέτης άλλων Προτύπων, 

i. Αφορούν συµφωνίες µίσθωσης103. 
ii. Αφορούν τοκοµερίδια τα οποία σχετίζονται µε επενδύσεις οι οποίες 

αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης104. 

                                                 
103 Με τις συµφωνίες µίσθωσης ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 

“Μισθώσεις”. 
 
104 Με τα τοκοµερίδια τα οποία σχετίζονται µε επενδύσεις οι οποίες αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 

“Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. 
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iii. Σχετίζονται µε κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, 
εργοστασιακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού105. 

� προέρχονται από ασφαλιστικά συµβόλαια ή ασφαλιστικές οντότητες, 
� προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία τον οικονοµικών στοιχείων και 

των οικονοµικών υποχρεώσεων ή από τη διάθεση τους106, 
� προέρχονται από αλλαγές στην αξία άλλων στοιχείων του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού, 
� προέρχονται από φυσικές αυξήσεις σε κοπάδια ζώων, αγροτικά και δασικά 

προϊόντα και  
� από την εξόρυξη ορυκτών µετάλλων. 

 

6.10.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Τα έσοδα θα πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία της αµοιβής που λήφθηκε ή 
δόθηκε.  
    Η αποτίµηση107 των εσόδων θα πραγµατοποιείται ως εξής: 

� Για έσοδα από τη πώληση αγαθών108: όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 
έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή, υπάρχει απώλεια ελέγχου από τον πωλητή, 
το ποσό των εσόδων µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανό ότι τα 
οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην 
οντότητα και τα κόστη που έχουν πραγµατοποιηθεί ή θα πραγµατοποιηθούν 
στο µέλλον και σχετίζονται µε τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν µε 
αξιοπιστία. 

� Για την παροχή υπηρεσιών109: πρέπει να γίνει αναφοράς το επίπεδο 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και το 
αποτέλεσµα της συναλλαγής να µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Εάν το 
αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, τα έσοδα 
θα πρέπει να αναγνωριστούν µόνο στο βαθµό που τα έξοδα τα οποία 
αναγνωρίζονται είναι ανακτήσιµα. 

�  Για τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα110: αναγνωρίζονται 
όταν είναι πιθανόν ότι τα οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και 
το ποσό των εσόδων µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Πιο συγκεκριµένα, 
όσον αφορά τους τόκους, τα έσοδα αποτιµώνται σε µία χρονική ποσοστιαία 

                                                 
105 Με τα κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, εργοστασιακών εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού ασχολείται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα IPSAS 17, “Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις”. 
 
106 Τα έσοδα από αλλαγές στην εύλογη αξία τον οικονοµικών στοιχείων και των οικονοµικών 
υποχρεώσεων ή από τη διάθεση τους εξετάζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

“Χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώριση και αποτίµηση”, µε την εξαίρεση των διατάξεων για τη 
χρησιµοποίηση της εύλογης αξίας και ορισµένων διατάξεων για τη λογιστική της αντιστάθµισης 
κινδύνου. 
 
107 §14 – 17. 
 
108 §28 – 32. 
 
109 §19 – 27. 
 
110 §33 – 38. 
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βάση, όσον αφορά τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης, τα έσοδα αποτιµώνται όπως 
έχουν αποκτηθεί σύµφωνα µε τη σχετική συµφωνία και όσον αφορά τα 
µερίσµατα και τα ισοδύναµα τους, τα σχετικά έσοδα αποτιµώνται όταν 
κατοχυρώνεται το δικαίωµα της οντότητας ή του µετόχου να λάβει την 
πληρωµή του. 

 

6.10.5. Η σύγκριση του προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Έσοδα από Συναλλαγές 
Ανταλλαγής” παρουσιάζει βασικές διαφορές σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 18 “Έσοδα” από το οποίο και προέρχεται. Η βασική διαφορά τους 
εντοπίζεται στον τίτλο των Προτύπων καθώς το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα δεν ασχολείται µε µη ανταλλακτικές συναλλαγές αλλά µόνο µε 
συναλλαγές ανταλλαγής. 
    Ο ορισµός του εσόδου όπως υιοθετείται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι παρόµοιος µε αυτόν που εµπεριέχεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 18, µε µοναδική διαφορά την αναφορά που γίνεται σε “κανονικές 
δραστηριότητες” στον ορισµό του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 18. 
    Κατά την περίοδο έκδοσης του συγκεκριµένου Προτύπου, η Επιτροπή για το 
∆ηµόσιο Τοµέα (Public Sector Committee) δεν έλαβε υπόψη της την εφαρµοσιµότητα 
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 “ Γεωργία” στις δηµόσιες οντότητες. Έτσι, το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν αντικατοπτρίζει τις 
τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 µετά την έκδοση 
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41. 
     Επιπρόσθετα σχόλια τα οποία περιλαµβάνονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
18 συµπεριλήφθησαν και στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα των Προτύπων στις οντότητες του 
δηµοσίου τοµέα. 
    Τέλος, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”) και “κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων” ( “net 

assets/equity” ), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 9 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 18 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance 

sheet”) και “καθαρή θέση” (“equity”). 
 

 

6.11. IPSAS 10: Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 
 

6.11.1. Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 29 “ Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές 
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Οικονοµίες”. Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις 
οικονοµικές της καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το 
Πρότυπο αυτό για τις βασικές οικονοµικές της καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων κάθε δηµόσιας οντότητας η οποία 
συντάσσει τις οικονοµικές της καταστάσεις χρησιµοποιώντας το νόµισµα χώρας µε 
υπερπληθωριστική οικονοµία. 
    Το Πρότυπο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2002 και εφαρµόζεται για 
όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός από τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις. 
 

6.11.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο κύριος σκοπός του Προτύπου είναι ο προσδιορισµός συγκεκριµένων προτύπων 
για τις δηµόσιες οντότητες οι οποίες συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις 
σε νόµισµα χωρών µε υπερπληθωριστικές οικονοµίες, ώστε οι οικονοµικές 
καταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων και των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, να παρέχουν αξιόπιστες και χρήσιµες πληροφορίες.  
 
 
6.11.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου111

 
 
    Σε µία υπερπληθωριστική οικονοµία, η αναφορά των λειτουργικών αποτελεσµάτων 
και της οικονοµικής θέσης σε εγχώριο νόµισµα χωρίς την επαναδιατύπωση δεν 
παρουσιάζει καµία χρησιµότητα. Οι χρηµατικές απώλειες είναι τόσο σηµαντικές 
ώστε η σύγκριση των ποσών των συναλλαγών και των άλλων γεγονότων τα οποία 
έχουν λάβει χώρα στην δηµόσια οντότητα σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ακόµη 
και κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οδηγούν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.  
    Το Πρότυπο αυτό δεν ορίζει κάποιο συγκεκριµένο ποσοστό, από το οποίο ο 
υπερπληθωρισµός θεωρείται ότι αρχίζει. Αποτελεί θέµα κρίσης, πότε η 
επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων καθίσταται αναγκαία. Ο 
υπερπληθωρισµός φαίνεται από χαρακτηριστικά του οικονοµικού περιβάλλοντος µιας 
χώρας στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

� Ο γενικός πληθυσµός προτιµά να διατηρεί τον πλούτο του σε µη 
νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ή σε ένα σχετικώς σταθερό ξένο 
νόµισµα. Τα ποσά τοπικού νοµίσµατος που κατέχονται, επενδύονται 
αµέσως για να διατηρείται η αγοραστική δύναµη. 

� Ο γενικός πληθυσµός εκτιµά τα νοµισµατικά ποσά όχι βάσει του τοπικού 
νοµίσµατος, αλλά βάσει ενός σχετικώς σταθερού ξένου νοµίσµατος. Οι 
τιµές µπορεί να αναφέρονται σε αυτό το νόµισµα. 

� Πωλήσεις και αγορές επί πιστώσει λαµβάνουν χώρα σε τιµές που 
συµψηφίζουν την αναµενόµενη ζηµία της αγοραστικής δύναµης κατά τη 
διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, ακόµη και αν η περίοδος αυτή είναι 
µικρή. 

� Επιτόκια, µισθοί και τιµές συνδέονται προς ένα δείκτη τιµών. 
� Το σωρευτικό ποσοστό πληθωρισµού µέσα σε τρία έτη, πλησιάζει ή 

ξεπερνά το 100 %. 
    Είναι προτιµότερο, όλες οι δηµόσιες οντότητες που καταρτίζουν οικονοµικές 
καταστάσεις στο νόµισµα της ίδιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας, να εφαρµόζουν 

                                                 
111 §1 – 6. 
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αυτό το Πρότυπο από την ίδια ηµεροµηνία. Παρόλα αυτά, αυτό το Πρότυπο 
εφαρµόζεται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε δηµόσιας οντότητας, από την 
έναρξη της περιόδου στην οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερπληθωρισµού στη 
χώρα, στο νόµισµα της οποίας η δηµόσια οντότητα καταρτίζει τις καταστάσεις αυτές. 
 

6.11.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι οικονοµικές καταστάσεις µίας οντότητας, οι οποίες παρουσιάζονται στο 
νόµισµα µία χώρας µε υπερπληθωριστική οικονοµία θα πρέπει να συντάσσονται 
βάσει των τρεχουσών µονάδων µέτρησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς112.   
    Συγκρίσιµα στοιχεία για προηγούµενες περιόδους και κάθε πληροφορία που αφορά 
προηγούµενες περιόδους, θα πρέπει να διατυπώνονται βάσει των τρεχουσών µονάδων 
µέτρησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
    Το πλεόνασµα ή το έλλειµµα113 της καθαρής χρηµατικής θέσης θα πρέπει να στο 
ίδιο νόµισµα παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. Όταν οι οντότητες του δηµόσιου τοµέα περιλαµβάνουν στις 
οικονοµικές τους καταστάσεις σχετικές πληροφορίες προϋπολογισµού, οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει επίσης να επαναδιατυπώνονται βάσει των µονάδων 
µέτρησης που χρησιµοποιεί η δηµόσια οντότητα.   
 

6.11.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, σε αντίθεση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 “ Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες” περιέχει Παράρτηµα το οποίο περιγράφει τη 
διαδικασία επαναδιατύπωσης των οικονοµικών καταστάσεων µίας δηµόσιας 
οντότητας η οποία παρουσιάζει τις οικονοµικές της καταστάσεις σε νόµισµα χώρας 
µε υπερπληθωριστική οικονοµία, χρησιµοποιώντας την έµµεση µέθοδο. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”), “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement 

of financial performance”) “έσοδα”(“revenue”), “κατάσταση µεταβολών των ιδίων 
κεφαλαίων” ( “net assets/equity” ), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 29 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) και “καθαρή θέση” 
(“equity”). 
    Επιπρόσθετα σχόλια τα οποία περιλαµβάνονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
29 συµπεριλήφθησαν και στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα των Προτύπων στις οντότητες του 
δηµοσίου τοµέα. Παρ’ όλα αυτά, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 περιέχει οδηγίες 

                                                 
112 §14 – 29. 
 
113 §30 – 31. 
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για την επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων για τα τρέχοντα κόστη σε 
αντίθεση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα το οποίο δεν 
περιέχει καµία σχετική οδηγία. 

 

6.12. IPSAS 11: Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 

 

6.12.1 Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε την 
ιδιαίτερη φύση των συµβάσεων κατασκευής έργων114 στις δηµόσιες οντότητες. Το 
πρότυπο αυτό βασίζεται στο διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 “Συµβάσεις κατασκευής 
Έργων”. 
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιουλίου του 
2002 ενώ εφαρµόζεται κανονικά σε όλες τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα µε µόνη 
εξαίρεση τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις.  
 

6.12.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι ο καθορισµός του λογιστικού χειρισµού των 
εσόδων και του κόστους που σχετίζονται µε τις συµβάσεις κατασκευής έργων. Οι 
βασικές λειτουργίες του συγκεκριµένου Προτύπου είναι:  

� Η αναγνώριση των συµφωνιών οι οποίες ταξινοµούνται ως συµβάσεις 
κατασκευής. 

� Η παροχή της απαραίτητης καθοδήγησης σχετικά µε τα είδη των συµβάσεων 
κατασκευής τα οποία µπορούν να υπάρξουν στο δηµόσιο τοµέα. 

� Ο ορισµός της βάσης αναγνώρισης και παρουσίασης των εξόδων των 
συµβάσεων κατασκευών και των σχετικών εσόδων από τις συµβάσεις αυτές. 

    Λόγω της φύσης της δραστηριότητας που αναλαµβάνεται στις συµβάσεις 
κατασκευής έργων, η ηµεροµηνία κατά την οποία η συµβατική δραστηριότητα 
αρχίζει και η ηµεροµηνία που η δραστηριότητα ολοκληρώνεται συνήθως εµπίπτουν 
σε διαφορετικές λογιστικές περιόδους.  
    Σε πολλές περιπτώσεις, οι συµβάσεις κατασκευής έργων οι οποίες συνάπτονται στο 
δηµόσιο τοµέα δεν αναφέρουν το ποσό των εσόδων που αποφέρουν στη δηµόσια 
οντότητα. Συνήθως, παρέχεται χρηµατοδότηση για την υποστήριξη του έργου µέσω 
κυβερνητικής απόφασης ή ανάθεσης ή µέσω επιχορήγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το βασικό ζήτηµα στη λογιστική αντιµετώπιση των συµβάσεων κατασκευής έργων 
είναι η τοποθέτηση του κόστους κατασκευής στην περίοδο αναφοράς του 
ισολογισµού κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιείται η κατασκευή και η 
αναγνώριση των σχετικών εξόδων. 
    Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι συµβάσεις κατασκευής έργων µίας δηµόσιας 
οντότητας µπορεί να εδραιώνονται σε µη εµπορική βάση ή σε βάση επανείσπραξης 

                                                 
114 §5 – 10. Σύµβαση κατασκευής έργου (Construction contract) είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί 
ειδικά για την κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων, 
τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ότι αφορά το σχεδιασµό τους, την 
τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους. 
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µη εµπορικού µερικού ή ολικού κόστους. Στις περιπτώσεις αυτές, το κύριο ζήτηµα 
στη λογιστική αντιµετώπιση των συµβάσεων κατασκευής έργων είναι η τοποθέτηση 
τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων που συνδέονται µε τη σύµβαση στις περιόδους 
αναφοράς του ισολογισµού  κατά τη διάρκεια των οποίων πραγµατοποιείται το έργο. 
 

6.12.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου115
 

 
    Ένας συµβαλλόµενος116 ο οποίος προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές 
του καταστάσεις σύµφωνα µε τη δεδουλευµένη βάση, θα εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό 
για τη λογιστική αντιµετώπιση των συµβάσεων κατασκευής έργων.     
 

6.12.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Για τους σκοπούς του Προτύπου αυτού, οι συµβάσεις κατασκευής έργων 
συµπεριλαµβάνουν: 

� Συµβάσεις για την προσφορά υπηρεσιών οι οποίες συνδέονται άµεσα µε το 
αντικείµενο της σύµβασης, για παράδειγµα, υπηρεσίες που σχετίζονται µε 
αρχιτέκτονες ή εργολάβους. 

� Συµβάσεις για την καταστροφή ή την αποκατάσταση κτιριακών χώρων και 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου µετά την κατεδάφιση των 
κτιρίων.   

� ∆ιευθετήσεις οι οποίες είναι αόριστες117 (blinding arrangements) για τα µέρη 
της σύµβασης και δεν έχουν τη µορφή επίσηµου εγγράφου. Για παράδειγµα, 
δύο κυβερνητικές υπηρεσίες µπορεί να συνάψουν µία επίσηµη σύµβαση για 
την κατασκευή ενός κτιρίου αλλά µπορεί να µη αποτελεί µία νοµική σύµβαση 
καθώς οι δύο υπηρεσίες δεν αποτελούν ξεχωριστές νοµικές οντότητες µε την 
εξουσία να συνάπτουν συµβάσεις. Παρ’ όλα αυτά, τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις των συµβάσεων αυτών του είδους δεν παρουσιάζουν καµία 
διαφορά σε σχέση µε τις νοµικά κατοχυρωµένες συµβάσεις. 

    Οι συµβάσεις κατασκευής έργων συνάπτονται µε διάφορους τρόπους και για τους 
σκοπούς του Προτύπου αυτού, ταξινοµούνται σε συµβάσεις σταθερής τιµής118 και 
συµβάσεις προστιθέµενης αµοιβής

119
. Κάποιες εµπορικές συµβάσεις µπορεί να 

περιέχουν χαρακτηριστικά τόσο συµβάσεων σταθερής τιµής όσο και συµβάσεων 

                                                 
115 §1 – 3. 
 
116 §11. 
 
117 Οι αόριστες συµβάσεις (Blinding arrangements) µπορούν να περιλαµβάνουν µία νοµική οδηγία, 
γραπτά σηµεία αναφοράς για µια σηµαντική υπόθεση ή συµφωνία, στα οποία περιλαµβάνονται οι 
δοµές και τα πρόσωπα που συµµετέχουν, υπουργικές οδηγίες και αποφάσεις υπουργικών συµβουλίων.  
 
118 Σύµβαση σταθερής τιµής (Fixed price contract) είναι µια σύµβαση κατασκευής έργου, κατά την 
οποία ο κατασκευαστής συµφωνεί σε µια συµβατική σταθερή τιµή ή µία σταθερή τιµή ανά 
κατασκευαζόµενη µονάδα, που σε µερικές περιπτώσεις υπόκειται σε ρήτρες αναπροσαρµογής του 
κόστους. 
 
119 Σύµβαση προστιθέµενης αµοιβής (Cost plus or cost based contract) είναι µία σύµβαση στην οποία 
ο συµβαλλόµενος αποζηµιώνεται για παραδεκτά ή ορισµένα συµβατικά κόστη και στην περίπτωση 
µίας εµπορικής σύµβασης, µε ένα επιπλέον ποσοστό των κοστών αυτών ή ένα σταθερό ποσό.  
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προστιθέµενης αµοιβής, για παράδειγµα στην περίπτωση σύναψης µίας σύµβασης 
προστιθέµενης αµοιβής µε συµφωνηµένη µέγιστη τιµή120.  
    Τα έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων (συµβατικά έσοδα)121 θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν το αρχικό συµφωνηθέν ποσό της σύµβασης κατασκευής έργου µαζί 
µε τις τροποποιήσεις στο συµβατικό έργο, τις αξιώσεις αποζηµιώσεων και τα κίνητρα 
στο βαθµό που αναµένεται ότι θα καταλήξουν σε έσοδο, και µπορούν να 
αποτιµηθούν αξιόπιστα. Το συµβατικό έσοδο υπολογίζεται στην εύλογη αξία του 
εισπραχθέντος ή εισπρακτέου συναλλάγµατος.  
    Το συµβατικό κόστος122 θα πρέπει να αποτελείται από τα κόστη τα οποία 
σχετίζονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη σύµβαση και τα οποία είναι άµεσα αποδοτέα 
στη γενικότερη δραστηριότητα της σύµβασης και µπορούν να κατανεµηθούν στη 
σύµβαση µε τη χρήση συστηµατικών και ορθολογικών µεθόδων µαζί µε άλλα κόστη 
τα οποία επιβαρύνουν ειδικά τον πελάτη, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. 
    Στις περιπτώσεις που το αποτέλεσµα της σύµβασης κατασκευής έργου µπορεί να 
αποτιµηθεί µε αξιοπιστία, τα συµβατικά έσοδα και τα συµβατικά κόστη θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής 
δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού123. Εάν το αποτέλεσµα δε 
δύναται να επιµετρηθεί αξιόπιστα, δεν πρέπει να αναγνωρίζεται κανένα πλεόνασµα. 
Αντίθετα, το συµβατικό έσοδο θα πρέπει να καταχωρείται µόνο κατά την έκταση που 
το αναληφθέν συµβατικό κόστος πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί ενώ το συµβατικό 
κόστος πρέπει να καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο στην οποία αναλήφθηκε124. 
    Για κάθε σύµβαση κατασκευής έργου για την οποία πιθανολογείται ότι τα 
συµβατικά κόστη θα καλυφθούν πλήρως από τα µέρη της σύµβασης, εάν αναµένεται 
ότι το συνολικό συµβατικό κόστος θα υπερβεί το συνολικό συµβατικό έσοδο, το 
αναµενόµενο έλλειµµα125 θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως. 
 

6.12.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Συµβάσεις Κατασκευής 
Έργων” παρουσιάζει ορισµένες βασικές διαφορές σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο, το οποίο αποτελεί τη βάση δηµιουργίας του. Η κύρια διαφορά που 
εντοπίζεται µεταξύ των δύο Προτύπων συνίσταται στην αναφορά σε συµβάσεις 

                                                 
120 Στην περίπτωση αυτή, ένας συµβαλλόµενος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ορίζουν οι 
παράγραφοι 31 και 32 του Προτύπου προκειµένου να αναγνωρίσει τα συµβατικά έσοδα και τα 
συµβατικά κόστη. 
 
121 §16 – 22. 
 
122 §23 – 29. 
 
123 Η καταχώρηση του εσόδου και των εξόδων µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης µιας σύµβασης, 
συχνά αναφέρεται ως "µέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης"(The percentage of completion method). 
Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, το συµβατικό έσοδο συσχετίζεται µε το συµβατικό κόστος που 
αναλήφθηκε µέχρι το συγκεκριµένο στάδιο ολοκλήρωσης, µε αποτέλεσµα να καταχωρείται το έσοδο, 
τα έξοδα και το κέρδος που αναλογούν στο µέρος του έργου που ολοκληρώθηκε. Αυτή η µέθοδος 
παρέχει χρήσιµη πληροφόρηση ως προς την έκταση της συµβατικής δραστηριότητας και απόδοσης 
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. 
 
124 §30 – 43. 
 
125 §44 – 48. 
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κατασκευής έργων προστιθέµενης αµοιβής και είναι µη εµπορικές στο περιεχόµενο 
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
     Επιπλέον, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11. Οι βασικές διαφορές 
εντοπίζονται στη χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ “κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) “έσοδα”(“revenue”), οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 
πρότυπο 11 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” 
(“income statement”) και “εισόδηµα”(“income”).  
   Επιπρόσθετα σχόλια τα οποία περιλαµβάνονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 
συµπεριλήφθησαν και στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα των Προτύπων στις οντότητες του 
δηµοσίου τοµέα. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα συµπεριλαµβάνει 
αόριστες διευθετήσεις (blind arrangements) οι οποίες δε λαµβάνουν τη µορφή 
νοµικής σύµβασης σύµφωνα µε το περιεχόµενο του Προτύπου. Παράλληλα, το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ορίζει ξεκάθαρα ότι βασική 
προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ένα έκτακτο συµβατικό έλλειµµα είναι να καταστεί 
πιθανόν ότι τα συµβατικά κόστη θα υπερβούν τα συνολικά συµβατικά έσοδα. Η 
περίπτωση αυτή αφορά µόνο συµβάσεις κατασκευής έργων για τα οποία αναµένεται 
ότι τα συµβατικά κόστη θα καλυφθούν πλήρως από τα µέρη της σύµβασης. 
    Τέλος, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, σε αντίθεση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11, περιλαµβάνει επιπλέον παραδείγµατα προκειµένου 
να διευκρινίσει την εφαρµογή του Προτύπου σε µη εµπορικές συµβάσεις κατασκευής 
έργων. 
 
 

6.13. IPSAS 12: Αποθέµατα 

 

6.13.1. Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε τη 
λογιστική αντιµετώπιση των αποθεµάτων126 µίας οντότητας του δηµοσίου τοµέα. Τα 
αποθέµατα στο δηµόσιο τοµέα µπορεί να περιλαµβάνουν πολεµοφόδια, 
αποθηκευµένα εµπορεύµατα για κατανάλωση, υλικά συντήρησης, ξεχωριστά µέρη 
για εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, αποθέµατα ταχυδροµικών υπηρεσιών για πώληση 
καθώς και αποθέµατα για εργασίες σε εξέλιξη, όπως  εκπαιδευτικό υλικό ή ακίνητη 
ιδιοκτησία προς πώληση.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 “Αποθέµατα” αποτελεί τη βάση δηµιουργίας και 
ανάπτυξης του Προτύπου αυτού, το οποίο εφαρµόζεται κανονικά για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν µετά την 1η Ιουλίου του 2002, ενώ η αναθεωρηµένη του 
                                                 
126 §7 – 10 Αποθέµατα (Inventories) είναι περιουσιακά στοιχεία: (α) που κατέχονται προς πώληση 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της οντότητας, (β) που βρίσκονται στη διαδικασία της 
παραγωγής για τέτοια πώληση ή (γ) έχουν τη µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν στην 
παραγωγική διαδικασία ή κατά την παροχή υπηρεσιών. 
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έκδοση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2008. Απευθύνεται σε όλες τις 
δηµόσιες οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. 
 

6.13.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι η 
περιγραφή της λογιστικής αντιµετώπισης των αποθεµάτων µε βάση τη µέθοδο του 
ιστορικού κόστους. Ένα βασικό θέµα της λογιστικής των αποθεµάτων είναι το ποσό 
του κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται σε νέο 
µέχρις ότου αναγνωριστούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες 
για τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως 
δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε αποµείωσης της λογιστικής αξίας 
µέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία127. Επιπλέον, παρέχει οδηγίες ως προς τους 
τύπους προσδιορισµού του κόστους που χρησιµοποιούνται για την κοστολόγηση των 
αποθεµάτων. 
 
 
6.13.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου128

 
 
    Μία οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ιστορικού κόστους για τα αποθέµατα εκτός από: 

� Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
� Έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής, 

συµπεριλαµβάνοντας άµεσα συνδεόµενες συµβάσεις υπηρεσιών129. 
� Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα 

και γεωργική παραγωγή καθώς και ορυκτά µεταλλεύµατα εφόσον µπορούν να 
µετρηθούν σε καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία σύµφωνα µε αξιόπιστες 
πρακτικές οι οποίες εφαρµόζονται σε κάθε τοµέα. 

� Έργα υπό εκτέλεση ή υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται χωρίς ή έναντι µικρής 
αξίας αντιτίµου άµεσα σε αντάλλαγµα προς τον λήπτη. 

 

6.13.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Τα αποθέµατα πρέπει να αποτιµώνται130 στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. στις περιπτώσεις που τα αποθέµατα έχουν 
αποκτηθεί µέσω µίας µη ανταλλακτικής συναλλαγής, το κόστος τους θα αποτιµάται 

                                                 
127 Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία (Net realizable value) είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά τη 
συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της οντότητας, µείον το εκτιµώµενο κόστος ολοκλήρωσης και το 
εκτιµώµενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 
 
128 §1 – 5. 
 
129 Τα αποθέµατα που συνδέονται µε έργα υπό εκτέλεση αντιµετωπίζονται βάσει του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Συµβάσεις Κατασκευής Έργων”. 

 
130 §13 – 24. 
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στην αξία τους την ηµέρα της απόκτησης τους. Παρ’ όλα αυτά, τα αποθέµατα θα 
πρέπει να αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και τρέχοντος κόστους 
αντικατάστασης131 όταν κρατούνται για:  

� ∆ιανοµή χωρίς ή έναντι µικρής αξίας αµοιβής. 
� Κατανάλωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής αγαθών, τα οποία πρόκειται να 

διανεµηθούν χωρίς ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου. 
    Τα κόστη συµπεριλαµβάνουν όλα τα κόστη132 αγοράς, τα κόστη µεταποίησης 
καθώς και άλλα κόστη τα οποία πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα 
στην παρούσα θέση και κατάστασή τους εκτός από τις συναλλαγµατικές διαφορές και 
τα κόστη πώλησης. Εµπορικές εκπτώσεις, επιστροφές και άλλες παρόµοιας φύσης 
ποσά θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τη διαδικασία προσδιορισµού του κόστους 
απόκτησης. 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να εφαρµόζει την ίδια µέθοδο κοστολόγησης σε 
όλα τα αποθέµατα της τα οποία έχουν παρόµοια φύση και χρήση για την οντότητα. 
Μία ενδεχόµενη διαφορά στη γεωγραφική τοποθεσία των αποθεµάτων δεν είναι 
αρκετή από µόνη της να δικαιολογήσει τη χρήση διαφορετικής µεθόδου 
κοστολόγησης.   
    Για τα αποθέµατα τα οποία δεν είναι οµοιόµορφα, συγκεκριµένα κόστη 
αποδίδονται σε συγκεκριµένα ατοµικά στοιχεία ή αποθέµατα. Το κόστος 
προσδιορίζεται είτε µε τη χρήση της µεθόδου πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής 
(FIFO) ή του σταθµισµένου µέσου κόστους133. Η µέθοδος τελευταίας εισαγωγής 
πρώτης εξαγωγής (LIFO) απαγορεύεται από το Πρότυπο. Για τα αποθέµατα µε 
διαφορετική φύση ή χρήση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαφορετικές µέθοδοι αν 
δικαιολογείται επαρκώς η χρήση τους.  
    Όταν τα αποθέµατα πωλούνται, ανταλλάσσονται ή διανέµονται, η ποσότητα τους 
θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία αναγνωρίζεται το 
σχετικό έσοδο. Αν δεν υπάρχει σχετικό έσοδο, το έξοδο αναγνωρίζεται όταν τα αγαθά 
διανεµηθούν ή όταν προσφερθούν οι σχετικές υπηρεσίες134.  
    Η µείωση της αξίας της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αναγνωρίζεται ως έξοδο 
στην περίοδο κατά την οποία έχει πραγµατοποιηθεί η ζηµία ή η µείωση. Αντιλογισµοί 
λογιστικών εγγραφών λόγω αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας θα 
αναγνωρίζονται ως µείωση του εξόδου των αποθεµάτων κατά την περίοδο κατά την 
οποία πραγµατοποιηθήκαν.  
 

6.13.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο 
περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 2 “Αποθέµατα”. Το Πρότυπο αυτό 
λόγω της µη εξέτασης της εφαρµοσιµότητας του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 
“Γεωργία ” στις δηµόσιες οντότητες δεν περιλαµβάνει προσθήκες οι οποίες 

                                                 
131 Τρέχον κόστος αντικατάστασης (Current replacement cost) είναι το κόστος το οποίο θα πρέπει να 
πραγµατοποιήσει η δηµόσια οντότητα προκειµένου να αποκτήσει το στοιχείο κατά την ηµεροµηνία 
του Ισολογισµού. 
 
132 §13 – 24. 
 
133 §25 – 29. 
134 §37 – 39. 
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πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 µετά την εφαρµογή του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41. 
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο χρησιµοποιεί έναν διαφορετικό ορισµό σε σχέση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 καθώς κάποια αποθέµατα στις δηµόσιες οντότητες 
διανέµονται χωρίς ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου. Παράλληλα, στο Πρότυπο αυτό 
συµπεριλαµβάνεται ένας ορισµός του “τρέχοντος κόστους αντικατάστασης” ο οποίος 
χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά προς τους ορισµούς του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 2.   
    Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα γίνεται ξεκάθαρο ότι τα 
έργα υπό εκτέλεση ή οι υπηρεσίες οι οποίες πρόκειται να διανεµηθούν χωρίς ή έναντι 
µικρής αξίας αντιτίµου άµεσα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου. 
Όταν τα αποθέµατα παρέχονται χωρίς ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου πρέπει να 
αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και τρέχοντος κόστους 
αντικατάστασης.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 2. Οι βασικοί όροι οι οποίοι χρησιµοποιούνται διαφορετικά είναι 
οι όροι “οντότητα ”(“entity”), “ “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” 
(“statement of financial performance”) “έσοδα”(“revenue”), οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι 
αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 2 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”) και 
“εισόδηµα”(“income”).  
   Τέλος, επιπρόσθετα σχόλια τα οποία περιλαµβάνονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 2 συµπεριλήφθησαν και στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα των Προτύπων στις 
οντότητες του δηµοσίου τοµέα. 
    
 

6.14. IPSAS 13: Μισθώσεις 
 

6.14.1. Γενικά  

    Αντικείµενο αυτού του Προτύπου είναι οι µισθώσεις οι οποίες συνάπτονται στο 
δηµόσιο τοµέα. Μία µίσθωση (lease) είναι µία συµφωνία βάσει της οποίας ο 
εκµισθωτής (lessor) µεταβιβάζει στο µισθωτή (lessee) το δικαίωµα χρήσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη χρονική περίοδο µε αντάλλαγµα µία 
πληρωµή ή µία σειρά πληρωµών.     
    Το Πρότυπο αυτό βασίζεται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
17 ενώ αρχικά τέθηκε σε εφαρµογή από τη 1η Ιανουαρίου του 2003. Η αναθεωρηµένη 
του έκδοση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2008 για όλες τις δηµόσιες 
οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. 
  

6.14.2. Ο σκοπός του Προτύπου  
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    Κύριος σκοπός του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις κατάλληλες µεθόδους 
λογιστικής αντιµετώπισης καθώς και τις γνωστοποιήσεις τις οποίες πρέπει να 
εφαρµόζουν οι µισθωτές και οι εκµισθωτές σχετικά µε τις λειτουργικές και 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  
 

 

6.14.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου135
 

 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει αν εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για όλες τις 
µισθώσεις εκτός από: 

� Μισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση µεταλλευµάτων, όπως πετρελαίων, 
φυσικού αερίου, ξυλείας, µεταλλευµάτων και οµοίων µη αναγεννώµενων 
πόρων και 

�  Συµβάσεις παραχώρησης δικαιώµατος στοιχείων όπως οι κινηµατογραφικές 
ταινίες, οι µαγνητοσκοπήσεις, τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείµενα,  οι 
ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

    Όµως το παρόν Πρότυπο δε θα εφαρµόζεται στη βάση επιµέτρησης για: 
� Ακίνητα που κατέχονται από µισθωτές που αντιµετωπίζονται λογιστικά ως 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις και 
� Επενδύσεις σε ακίνητα που παρέχονται από εκµισθωτές µε λειτουργικές 

µισθώσεις136. 
 

6.14.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Μία µίσθωση137 χαρακτηρίζεται ως χρηµατοδοτική138 (finance lease) όταν 
µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας του στοιχείου µπορεί 
τελικά είτε να µεταβιβαστεί είτε όχι. Παραδείγµατα χρηµατοδοτικών µισθώσεων 
αποτελούν οι µισθώσεις οι οποίες καλύπτουν όλη τη ωφέλιµη ζωή139 του στοιχείου 
καθώς και οι µισθώσεις στις οποίες η παρούσα αξία των πληρωµών είναι ουσιαστικά 
ίση µε τη εύλογη αξία140 του στοιχείου. Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις 

                                                 
135 §1 – 6. 
 
136 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται µε βάση όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το 

∆ηµόσιο Τοµέα “Επενδύσεις σε Ακίνητα”. 

 
137 §10 – 16. 
 
138 §20 – 33. 
 
139 Ωφέλιµη ζωή (Useful life) ενός στοιχείου είναι η αναµενόµενη εναποµένουσα περίοδος, από την 
αρχή της µίσθωσης, χωρίς περιορισµούς από τη συµφωνία µίσθωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας τα 
οικονοµικά οφέλη ή η δυνατή υπηρεσία τα οποία ενσωµατώνονται στο στοιχείο αναµένεται να 
περάσουν στην οντότητα. 
 
140 Εύλογη αξία (Fair value) είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανταλλασσόταν ή 
µια υποχρέωση θα διακανονιζόταν µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε επίγνωση και µε τη θέληση 
τους σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 
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χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές 141(operating lease). Η γη και τα κτίρια σε µία 
µίσθωση νοούνται ως ξεχωριστά στοιχεία για τους σκοπούς της ταξινόµησης της 
µίσθωσης.  
    Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις142, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίζει το 
περιουσιακό στοιχείο και την υποχρέωση στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της παρούσας 
αξίας των ελάχιστων πληρωµών143 και της εύλογης αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία καθορίζεται από την αρχή της µίσθωσης. Το προεξοφλητικό 
επιτόκιο το οποίο εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας θα πρέπει να 
είναι το επιτόκιο το οποίο καθορίζεται στη µίσθωση ή το αυξητικό επιτόκιο 
δανεισµού. Η µέθοδος υποτίµησης είναι ίδια µε αυτήν που ακολουθείται για την 
κατοχή περιουσιακών στοιχείων ενώ οι πληρωµές της µίσθωσης κατανέµονται 
µεταξύ τόκου και µείωσης της υπάρχουσας υποχρέωσης. 
    Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις, ο εκµισθωτής144 οφείλει να αναγνωρίζει ως 
εισπρακτέα οφειλή στην οικονοµική του θέση ένα ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση 
στη µίσθωση145. Επιπλέον πρέπει να  αναγνωρίζει ένα χρηµατοδοτικό έσοδο στην 
οικονοµική του θέση το οποίο αντικατοπτρίζει το συντελεστή απόδοσης της καθαρής 
επένδυσης. 
    Στις λειτουργικές µισθώσεις, ο µισθωτής146 πρέπει να αναγνωρίζει τις πληρωµές 
της µίσθωσης ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µε βάση τη 
γραµµική µέθοδο εκτός και εάν κάποια άλλη συστηµατική βάση αντιπροσωπεύει το 
χρονοδιάγραµµα της ωφέλειας του χρήστη.   
    Στις λειτουργικές µισθώσεις, ο εκµισθωτής147 οφείλει να παρουσιάζει τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία κρατά για λειτουργικές µισθώσεις στην οικονοµική 
θέση του σύµφωνα µε τη φύση αυτών των περιουσιακών στοιχείων καθώς και να 
αναγνωρίζει τα έσοδα από µισθώσεις χρησιµοποιώντας τη γραµµική µέθοδο εκτός 
και εάν κάποια άλλη συστηµατική βάση αντιπροσωπεύει καλύτερα το 
χρονοδιάγραµµα της ωφέλειας του χρήστη. 
    Οι εκµισθωτές στις λειτουργικές µισθώσεις θα πρέπει να προσθέτουν τα αρχικά άµεσα 
κόστη148 τα οποία πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης και του 

                                                 
141 §34 – 36. 
 
142 §20 -33. 
 
143 Ελάχιστες πληρωµές (Minimum lease payments) µίας µίσθωσης είναι το σύνολο των πληρωµών 
που ο µισθωτής οφείλει, ή µπορεί να υποχρεωθεί, να καταβάλει κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, µη 
συµπεριλαµβανόµενων φόρων που καταβάλλονται από τον εκµισθωτή και του επιστρέφονται, πλέον:  

� Για τον µισθωτή, κάθε ποσό εγγυηµένο από τον ίδιο ή από τρίτο µέρος συνδεόµενο µε αυτόν. 
� Για τον εκµισθωτή, κάθε υπολειµµατική αξία εγγυηµένη από τον µισθωτή ή ένα τρίτο µέρος 

συνδεδεµένο µε τον µισθωτή ή ένα ανεξάρτητο µέρος που έχε την οικονοµική δυνατότητα να 
ικανοποιήσει αυτήν την εγγύηση. 

 
144 §37 – 53 
 
145 Καθαρή επένδυση στη µίσθωση (Νet investment in the lease) είναι η µικτή επένδυση στη µίσθωση 
µείον τους δεδουλευµένους τόκους (χρηµατοοικονοµικά έξοδα). 
 
146 §34 – 36. 
 
147 §54 – 61. 
 
148 Αρχικά άµεσα κόστη (initial direct costs) είναι τα πρόσθετα κόστη που µπορούν άµεσα να 
αποδοθούν στη διαπραγµάτευση και σύναψη της σύµβασης, εκτός από εκείνα που επιβαρύνουν 
εκµισθωτές οι οποίοι είναι κατασκευαστές ή έµποροι. 
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διακανονισµού µίας λειτουργικής σύµβασης στο συνολικό ποσό του εκµισθωµένου 
περιουσιακού στοιχείου και να τα αναγνωρίζουν ως έξοδα στην ίδια βάση µε αυτήν που 
χρησιµοποιήθηκε για τα έσοδα από τη µίσθωση.   
    Η λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης (sale 

and leaseback)εξαρτάται από το αν αυτές σχετίζονται µε χρηµατοδοτικές ή 
λειτουργικές µισθώσεις149.  
 

6.14.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 

    Η βασική διαφορά ανάµεσα στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 17 “Μισθώσεις” 
έγκειται στην ύπαρξη του όρου “εύλογη αξία” στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 17. Το αντίστοιχο Πρότυπο για το δηµόσιο τοµέα δε 
συµπεριλαµβάνει τον όρο αυτό στους τεχνικούς του όρους καθώς εµπεριέχεται στο 
Γλωσσάριο Καθορισµένων Όρων (Glossary of Defined Terms) το οποίο έχει εκδοθεί 
ξεχωριστά. 
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν συµπεριλαµβάνει 
προσθήκες οι οποίες έχουν γίνει στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
17 όσον αφορά το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 “Γεωργία” 
καθώς δεν έχει ελεγχθεί η εφαρµοσιµότητα του στο δηµόσιο τοµέα.  
    Επιπρόσθετα σχόλια τα οποία περιέχονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 
έχουν συµπεριληφθεί στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 13 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα.  
    Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιείται 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, συγκριτικά µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29. Οι βασικές διαφορές 
εντοπίζονται στους όρους “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial 

position”), “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial 

performance”) και “έσοδα”(“revenue”), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 29 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”) και “εισόδηµα”(“income”).  
    Επιπρόσθετα παραρτήµατα συµπεριλαµβάνονται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα τα οποία απεικονίζουν την 
ταξινόµηση των µισθώσεων, την αντιµετώπιση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης από 
τον µισθωτή και τον εκµισθωτή καθώς και τον υπολογισµό του επιτοκίου που 
συνεπάγεται µία χρηµατοδοτική µίσθωση. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
 
149 §62 – 70. 
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6.15. IPSAS 14: Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Αναφοράς 
 

6.15.1. Γενικά 

    Αντικείµενο µελέτης του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 14 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα είναι τα γεγονότα τα οποία πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς150 και η λογιστική τους αντιµετώπιση από τη δηµόσια οντότητα. Γεγονότα 
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς είναι εκείνα τα γεγονότα ευνοϊκά και µη ευνοϊκά, που 
συµβαίνουν µεταξύ της ηµεροµηνίας αναφοράς και της ηµεροµηνίας κατά την οποία 
οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση. Βάση του Προτύπου αποτελεί το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 “Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού”. 
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους οι οποίες ξεκινούν 
την 1η Ιουλίου του 2001 ενώ η αναθεωρηµένη του έκδοση ισχύει για περιόδους µετά 
την 1η Ιανουαρίου του 2008 και εφαρµόζεται για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός 
των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων.  
 

6.15.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Το Πρότυπο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει πότε µία δηµόσια οντότητα θα πρέπει 
να µεταβάλλει τις οικονοµικές της καταστάσεις για γεγονότα τα οποία λαµβάνουν 
χώρα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς καθώς και τις γνωστοποιήσεις που η οντότητα 
πρέπει να παρέχει σχετικά µε την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις 
εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά µε γεγονότα που συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς. 
    Το Πρότυπο επίσης απαιτεί ότι η οντότητα δεν πρέπει να καταρτίζει τις 
οικονοµικές καταστάσεις της στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (going 

concern), αν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών 
καταστάσεων δείχνουν ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας δεν είναι 
ορθή. 
 

6.15.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου151
 

    Μία οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
λογιστική αντιµετώπιση και τη γνωστοποίηση γεγονότων µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς. 
 

 

 

                                                 
150 Η ηµεροµηνία αναφοράς (Reporting date) είναι η τελευταία ηµέρα της περιόδου αναφοράς µε την 
οποία σχετίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 
 
151 §1 – 3. 
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6.15.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το Πρότυπο διακρίνει δύο τύπους γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του αναφοράς 
των οικονοµικών καταστάσεων152: 

� Εκείνα που παρέχουν περαιτέρω απόδειξη των συνθηκών που υπήρξαν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού (διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 
αναφοράς), όπως η διευθέτηση µίας δικαστικής υπόθεσης µετά την 
ηµεροµηνία αναφοράς, η οποία αποδεικνύει ότι η δηµόσια οντότητα είχε 
κάποια υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και  

� Εκείνα τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν 
µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων 
(µη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς), όπως µείωση της 
εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µετά τη λήξη του έτους, η οποία 
δε µεταβάλλει την αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς. 

    Τα µερίσµατα τα οποία ανακοινώνονται  µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού δε 
θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των 
οικονοµικών καταστάσεων αν και η απαιτείται η γνωστοποίηση τους153. 
    Μία δηµόσια οντότητα δεν οφείλει να προετοιµάσει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις βάσει της συνεχιζόµενης δραστηριότητας εάν τα γεγονότα µετά την 
ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων αποδεικνύουν ότι η 
συνεχιζόµενη δραστηριότητα είναι αµφίβολη154. Για παράδειγµα, εάν υπάρχει 
πρόθεση ρευστοποίησης της οντότητας ή παύση της λειτουργίας της µετά την 
ηµεροµηνία αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων. 
    Η δηµόσια οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές 
καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και ποίος έδωσε αυτή την έγκριση155. Αν οι 
ιδιοκτήτες της οντότητας ή άλλοι έχουν την ισχύ να τροποποιούν τις οικονοµικές 
καταστάσεις µετά την έκδοση, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός.  
    Ένα µία δηµόσια οντότητα λάβει πληροφορίες µετά την ηµεροµηνία αναφοράς των 
οικονοµικών καταστάσεων, αλλά πριν εγκριθούν οι οικονοµικές της καταστάσεις για 
έκδοση, σχετικά µε συνθήκες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, η 
οντότητα θα πρέπει να ενηµερώσει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες σχετίζονται µε αυτές 
τις συνθήκες.   
    Τέλος, µία δηµόσια οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες 
για κάθε σηµαντική κατηγορία µη διορθωτικού γεγονότος µετά την αναφοράς των 
οικονοµικών καταστάσεων156: 

� τη φύση του γεγονότος και 
� µία εκτίµηση της οικονοµικών επιπτώσεων του γεγονότος ή µία δήλωση ότι 

µία τέτοια εκτίµηση δεν είναι εφικτή. 
 

                                                 
152 §9 – 12. 
 
153 §13 – 15. 
 
154 §16 – 24. 
 
155 §5 – 7 και §25 – 26. 
 
156 §29 – 30. 
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6.15.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14 για το ∆ηµόσιο Τοµέα παρουσιάζει αρκετές 
διαφορές σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 όσον αφορά τους 
χρησιµοποιούµενους ορισµούς. Οι κυριότερες διαφορές εντοπίζονται στους 
“οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), “έσοδα”(“revenue”), 
“κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων” ( “net assets/equity” ) και 
“ηµεροµηνία αναφοράς” (“reporting date”) οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το 
∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 10 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 29 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “εισόδηµα”(“income”), 
“καθαρή θέση” (“equity”) και “ηµεροµηνία Ισολογισµού” (“balance sheet date”). 
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο ορίζει ότι στην περίπτωση που η συνεχιζόµενη 
δραστηριότητα είναι αµφίβολη, είναι απαιτούµενη η κρίση για τον καθορισµό του 
αντίκτυπου της αλλαγής αυτής στην αξία των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις157. 
    Στο Πρότυπο αυτό εµπεριέχεται επιπρόσθετη πληροφόρηση για τον καθορισµό της 
ηµεροµηνίας της έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων προς έκδοση. Επιπλέον, 
εµπεριέχεται ο ορισµός της “ηµεροµηνίας αναφοράς” σε αντίθεση µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 10, στο οποίο δε συµπεριλαµβάνεται ορισµός για την 
“ηµεροµηνία ισολογισµού”. 
    Επιπρόσθετες παρατηρήσεις σε σχέση µε αυτές που περιέχονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 10 συµπεριλήφθησαν στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα προκειµένου να γίνει κατανοητή η εφαρµογή του στις δηµόσιες 
οντότητες.  
 
 

6.16. IPSAS 15: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και 
Παρουσίαση 

 

6.16.1. Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό πρότυπο 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” 
και αφορά την παρουσίαση, τη λογιστική αντιµετώπιση και τη γνωστοποίηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων158 µίας δηµόσιας οντότητας. Επιπρόσθετη καθοδήγηση 
για την αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών µέσων εµπεριέχεται στο  περιεχόµενο 
σχετικών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 13 “Μισθώσεις”. 

                                                 
157 §21. 
 
158 Χρηµατοοικονοµικό µέσο (Financial instrument) είναι κάθε συµβόλαιο το οποίο δηµιουργεί ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για µία οντότητα και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση για 
κάποια άλλη οντότητα. 
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    Το Πρότυπο τέθηκε σε εφαρµογή για ετήσιες περιόδους οι οποίες ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου του 2003 και εφαρµόζεται κανονικά για όλες τις δηµόσιες οντότητες 
εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων.  
 

6.16.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Η δυναµική φύση των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών έχει οδηγήσει στην 
ευρεία διάδοση µίας ποικιλίας χρηµατοοικονοµικών µέσων, από παραδοσιακά βασικά 
µέσα, όπως οµόλογα µέχρι ποικίλες µορφές παράγωγων µέσων, όπως ανταλλαγές 
επιτοκίου. Οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα χρησιµοποιούν ένα εύρος 
χρηµατοοικονοµικών µέσων από απλά µέσα όπως πληρωτέα και εισπρακτέα µέχρι 
πιο πολύπλοκα µέσα, όπως προθεσµιακές συναλλαγές. 
   Το Πρότυπο προδιαγράφει συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων στον ισολογισµό της οντότητας και αναγνωρίζει τις 
πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να γνωστοποιούνται τόσο για τα αναγνωρίσιµα όσο 
και για τα µη αναγνωρίσιµα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τα πρότυπα παρουσίασης 
αφορούν την κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την προοπτική του 
εκδότη, ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις159 και συµµετοχικούς τίτλους και την κατάταξη των σχετικών τόκων, 
µερισµάτων, ζηµιών και κερδών, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πρέπει να συµψηφίζονται. 
Τα πρότυπα γνωστοποίησης αφορούν πληροφορίες σχετικές µε παράγοντες οι οποίοι 
επηρεάζουν το χρόνο, την ποσότητα και τη βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών 
ροών µίας δηµόσιας οντότητας οι οποίες σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
και τις λογιστικές µεθόδους που εφαρµόζονται στα µέσα αυτά. Επιπλέον, το πρότυπο 
ενθαρρύνει τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικών µε τη φύση και το περιεχόµενο 
της χρήσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων από µία δηµόσια οντότητα.  
  
   
6.16.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου160

 

 
    Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται για την παρουσίαση και τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικών µε όλους τους τύπους χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, τόσο αναγνωρίσιµων όσο και µη αναγνωρίσιµων, εκτός από: 

� Συµµετοχές σε ελεγχόµενες οντότητες161  
� Συµµετοχές σε συγγενείς οντότητες162  

                                                 
159 Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση (Financial liability) είναι µία υποχρέωση η οποία είναι 
συµβατική: 
(α) για την παράδοση µετρητών ή κάποιου άλλου περιουσιακού στοιχείου σε µία άλλη οντότητα 
(β) για την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε µία άλλη οντότητα. 
 
160 §1 – 8. 
 
161 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα “ Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε 
Ελεγχόµενες Επιχειρήσεις”. 
 
162 Η περίπτωση αυτή  αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. 
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� Συµµετοχές σε κοινοπραξίες163  
� ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του εργοδότη σύµφωνα µε προγράµµατα 

παροχών σε εργαζοµένους 
� Υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια 
� Υποχρεώσεις για πληρωµές οι οποίες προέρχονται από κοινωνικά οφέλη τα 

οποία παρέχονται από µία οντότητα και για τα οποία είτε δε λαµβάνει αµοιβή, 
είτε η αµοιβή που λαµβάνει είναι σχεδόν ίση µε την εύλογη αξία των οφελών.  

    Το περιεχόµενο του Προτύπου αυτού δεν απευθύνεται σε δηµόσιες οντότητες οι 
οποίες έχουν συµµετοχές σε ελέγχουσες οντότητες. Παρ’ όλα αυτά, εφαρµόζεται σε 
χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις µίας ελέγχουσας οντότητας ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα 
µέσα κρατούνται ή εκδίδονται από την ελέγχουσα ή από την ελεγχόµενη οντότητα. 
Ακολούθως, το Πρότυπο απευθύνεται σε χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία ανήκουν 
ή εκδίδονται από µία κοινοπραξία και συµπεριλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις κοινοπραξιών είτε άµεσα είτε µέσω της µερικής ενοποίησης. 
    Ορισµένες οικονοµικές οντότητες στο δηµόσιο τοµέα µπορεί να περιλαµβάνουν 
οντότητες οι οποίες εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια. Αυτές οι οντότητες 
βρίσκονται εντός του πεδίου εφαρµογής του Προτύπου. Παρ’ όλα αυτά, το Πρότυπο 
εξαιρεί τα ασφαλιστήρια συµβόλαια από το πεδίο εφαρµογής του. Για τους σκοπούς 
του Προτύπου αυτού, ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι ένα συµβόλαιο το οποίο 
εκθέτει τον ασφαλιστή σε κινδύνους απωλειών από γεγονότα ή καταστάσεις. Το 
Πρότυπο περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά µέσα τα µε τη µορφή ασφαλιστήριων 
συµβολαίων όταν µεταφέρονται χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι, όπως κάποια είδη 
εγγυηµένων επενδυτικών συµβολαίων από δηµόσιες οντότητες. Οι οντότητες οι 
οποίες έχουν υποχρεώσεις σχετικές µε ασφαλιστήρια συµβόλαια ενθαρρύνονται να 
εξετάζουν την καταλληλότητα της εφαρµογής του Προτύπου αυτού για την 
παρουσίαση των υποχρεώσεων αυτών.  
 

6.16.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Η ταξινόµηση ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου από τον εκδότη164 του ως 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως συµµετοχικός τίτλος165: 

� Βασίζεται στην ουσία της συµβατικής συµφωνίας ή στην αρχική αναγνώριση 
και στους ορισµούς της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και του 
συµµετοχικού τίτλου και όχι στη µορφή του µέσου. 

�  Η κατάταξη γίνεται κατά το χρόνο της έκδοσης και δε µεταβάλλεται. 
� Ένα µέσο είναι χρηµατοοικονοµική υποχρέωση εφόσον ο εκδότης 

υποχρεωθεί να παραδώσει µετρητά ή κάποιο άλλο χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ή ο κάτοχος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει µετρητά ή κάποιο άλλο 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο. 

� Ένα µέσο το οποίο δε δηµιουργεί συµβατική υποχρέωση είναι συµµετοχικός 
τίτλος.  

                                                 
163 Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα “Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες”. 
164 §29 – 35. 
 
165 Συµµετοχικός τίτλος είναι κάθε συµβόλαιο το οποίο αποδεικνύει ένα εναποµείναν δικαίωµα στα 
περιουσιακά στοιχεία της οντότητας  µετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων. 
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� Οι συµµετοχές, τα µερίσµατα και οι απώλειες που σχετίζονται µε το 
χρηµατοοικονοµικό µέσο και ταξινοµούνται ως χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων ως 
έξοδα ή ως έσοδα166. 

    Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µία χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση θα πρέπει να συµψηφιστούν και το καθαρό ποσό να αναφερθεί στην 
οικονοµική θέση, όταν η οντότητα έχει το νόµιµο δικαίωµα να συµψηφίζει τα ποσά 
και προτίθεται είτε να το τακτοποιήσει σε καθαρή βάση ή να αναγνωρίσει άµεσα το 
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση.  
    Τα κόστη έκδοσης  ή απόκτησης των µετοχικών τίτλων θα λαµβάνονται ως µείωση 
των ιδίων κεφαλαίων αφού αφαιρεθούν φορολογικές ωφέλειες σχετικές µε τα έσοδα.   
    Οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις περιλαµβάνουν: 

� Τους στόχους της διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και τις 
µεθόδους αντιστάθµισης167 

� Τις λογιστικές µεθόδους και πρακτικές αντιστάθµισης και τα κέρδη και τις 
απώλειες από την αντιστάθµιση 

� Τους όρους και τις συνθήκες καθώς και τις χρησιµοποιούµενες λογιστικές 
µεθόδους για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα168 

� Πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση σε κινδύνους επιτοκίου169 
� Πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους170 
� Τις εύλογες αξίες για κάθε κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων , εκτός από όταν δεν είναι πρακτικά δυνατό να καθοριστεί η εύλογη 
αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου µε την απαιτούµενη 
αξιοπιστία171. 

� Αντισταθµίσεις προβλεπόµενων µελλοντικών συναλλαγών172. 
 

6.16.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και 
Παρουσίαση” τροποποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2000 προκειµένου να εξαλειφθούν 
ορισµένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης τις οποίες κατέστησε περιττές το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 39 “Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων”. Παρ’ όλα 
αυτά δεν έχει εκδοθεί ακόµη κάποιο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο το οποίο να 
ασχολείται µε το ζήτηµα της αναγνώρισης και της επιµέτρησης των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων. Ακολούθως, τα θέµατα που αφορούν άλλες 
γνωστοποιήσεις έχουν παραµείνει στο Πρότυπο. 

                                                 
166 §36 – 38. 
 
167 §50 – 53. 
 
168 §54 – 62. 
 
169 §63 – 72. 
 
170 §73 – 83. 
 
171 §84 – 94. 
 
172 §98 – 100. 
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    Επιπρόσθετα σχόλια σε σχέση µε αυτά τα οποία περιέχονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 32, έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 15 
προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα του στις δηµόσιες οντότητες. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει έναν 
ορισµό για το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σε αντίθεση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 32 στο οποίο γίνεται αναφορά στα σχόλια. Επιπλέον, το ∆ιεθνές Λογιστικό 
15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιέχει έναν οδηγό εφαρµογής για την προετοιµασία 
προσχέδιων οικονοµικών καταστάσεων καθώς και παραδείγµατα γνωστοποιήσεων, 
τα οποία απουσιάζουν από το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32.  
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”)173, “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” 
(“statement of financial performance”) “πρόσοδος”(“revenue”), “κατάσταση 
µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων” ( “net assets/equity” ), οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 32 είναι 
“επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”), “εισόδηµα”(“income”) και “καθαρή θέση” 
(“equity”).. 
    
 

6.17. IPSAS 16: Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

6.17.1. Γενικά 

    Το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα τις οποίες πραγµατοποιεί µία οντότητα του 
δηµοσίου τοµέα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα174 περιλαµβάνουν επενδύσεις σε γη ή 
κτιριακές εγκαταστάσεις µε απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενοικίων ή υπεραξίας 
κεφαλαίου ή και τα δύο παρά για τη χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία ή στην 
προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς και για την πώληση 
τους κατά τη φυσικές λειτουργίες της οντότητας. Το συγκεκριµένο Πρότυπο 
βασίζεται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 “Επενδύσεις σε 
Ακίνητα”. 
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται κανονικά για όλες τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα 
εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων για ετήσιες περιόδους οι οποίες ξεκινούν την 1η 
Ιουλίου του 2001. Η αναθεωρηµένη έκδοση του εφαρµόζεται από 1η Ιανουαρίου του 
2008.  
 
 

                                                 
173 Εκτός από αναφορές οι οποίες γίνονται σε γνωστοποιήσιµα και µη γνωστοποιήσιµα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
 
174 §7 – 18. 
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6.17.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα στοχεύει στη 
προδιαγραφή της λογιστικής αντιµετώπισης των επενδύσεων σε ακίνητα και των 
σχετικών απαιτούµενων γνωστοποιήσεων.  
 

6.17.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου 

    Το Πρότυπο αυτό ασχολείται µε τη λογιστική αντιµετώπιση των επενδύσεων σε 
ακίνητα συµπεριλαµβανοµένης της αποτίµησης της επένδυσης σε ακίνητα που 
παρέχονται στον εκµισθωτή βάσει λειτουργικής µίσθωσης στις οικονοµικές 
καταστάσεις του εκµισθωτή. Το παρόν Πρότυπο δεν καλύπτει θέµατα τα οποία 
αποτελούν αντικείµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 13 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
“Μισθώσεις” και περιλαµβάνουν: 

� Την κατάταξη των µισθώσεων ως χρηµατοδοτικών ή λειτουργικών, 
� Την αναγνώριση του εσόδου από µίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε 

ακίνητα175, 
� Τη λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης, 
� Την επιµέτρηση των δικαιωµάτων σε ακίνητα που κατέχονται µε λειτουργική 

µίσθωση στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, 
� Την επιµέτρηση της καθαρής επένδυσης σε χρηµατοδοτική µίσθωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή, µέτρησης της επένδυσης σε ακίνητα 
στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή. 

� Μεταλλευτικά δικαιώµατα, την εξόρυξη µεταλλευµάτων, αερίου και ορυκτών 
καθώς και παρόµοιων µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων.  

� ∆άση και παρόµοιους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους. 
 

6.17.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να αναγνωρίζονται176 ως περιουσιακά στοιχεία 
όταν και µόνον όταν είναι πιθανόν να αποφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή 
υπηρεσίες στη δηµόσια οντότητα καθώς και όταν το κόστος της εύλογης αξίας της 
επένδυσης σε ακίνητα µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. 
    Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να αποτιµώνται177 στο κόστος τους. Όταν µία 
επένδυση αποκτάται χωρίς κόστος ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου, το κόστος θα 
είναι ίσο µε το ύψος της εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. 
    Η δηµόσια οντότητα οφείλει να επιλέξει µετά την αναγνώριση της επένδυσης178 σε 
ακίνητη περιουσία µεταξύ της µεθόδου του κόστους και της µεθόδου της εύλογης 

                                                 
175 Οι περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 9 για το 

∆ηµόσιο Τοµέα “Έσοδα από Συναλλαγές Ανταλλαγής”. 
 
176 §19 – 21. 
 
177 §22 – 19. 
 
178 §32 – 58. 
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αξίας. Σύµφωνα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας179, η επένδυση σε ακίνητη περιουσία 
θα αποτιµάται στην εύλογη αξία της και οι αλλαγές στην εύλογη αξία θα 
αναγνωρίζονται ως έλλειµµα ή πλεόνασµα για την περίοδο πραγµατοποίησης τους. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους180, η επένδυση σε ακίνητη περιουσία θα 
αποτιµάται στο αποσβεσµένο κόστος µείον κάθε συσσωρευµένη απώλεια. Επιπλέον, 
πρέπει να γνωστοποιείται η εύλογη αξία της επένδυσης ενώ η µέθοδος η οποία έχει 
επιλεγεί από την οντότητα θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις επενδύσεις σε 
ακίνητη περιουσία της οντότητας. Μετάβαση181 από τη µία µέθοδο στην άλλη 
επιτρέπεται ένα η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε καταλληλότερη παρουσίαση. 
    Εάν µία δηµόσια οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας αλλά, όταν 
αποκτάται ένα συγκεκριµένο ακίνητο, υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η οντότητα δε θα 
είναι ικανή να προσδιορίσει την εύλογη αξία του σε συνεχιζόµενη βάση, 
χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους για το ακίνητο αυτό. Παράλληλα η οντότητα 
θα πρέπει να χρησιµοποιεί τη µέθοδο αυτή µέχρι τη διάθεση του ακινήτου ενώ η 
υπολειµµατική αξία του ακινήτου θεωρείται µηδενική.  
    Ακίνητη περιουσία η οποία κρατείται από έναν µισθωτή σε µία λειτουργική 
µίσθωση µπορεί να αξιολογηθεί ως επένδυση σε ακίνητη περιουσία εάν ο µισθωτής 
χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας. στην περίπτωση αυτή, ο µισθωτής 
αντιµετωπίζει τη µίσθωση ως χρηµατοδοτική µίσθωση.  

 

6.17.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα παρουσιάζει αρκετά 
σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε όσα ορίζει το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 40 “Επενδύσεις σε Ακίνητα”. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, απαιτεί η επένδυση σε 
ακίνητα να αποτιµάται αρχικά στο κόστος και καθορίζει ότι το κόστος είναι ίσο µε 
την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης της. αντίθετα, το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 40 απαιτεί η επένδυση σε ακίνητα να αναγνωρίζεται αρχικά στο 
κόστος. 
    Στο Πρότυπο αυτό έχουν προστεθεί επιπρόσθετα σχόλια προκειµένου να γίνει 
κατανοητή η µη εφαρµογή του σε ακίνητη περιουσία η οποία κρατείται µε σκοπό την 
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών παρά τη δηµιουργία ταµειακών ροών. Η ακίνητη 
περιουσία αυτού του είδους αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
πρότυπο 17 “ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις”. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 απαιτεί τα συνεχιζόµενα έξοδα σε µία επένδυση 
σε ακίνητη περιουσία να κεφαλαιοποιούνται όταν είναι πιθανό ότι τα µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην οντότητα θα ξεπεράσουν το αρχικά 
προσδιορισµένο ύψος απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα υιοθετεί µία παρόµοια αντιµετώπιση αλλά 
αναφέρεται στο πιο πρόσφατο προσδιορισµένο ύψος απόδοσης του υπάρχοντος 
περιουσιακού στοιχείου. 

                                                 
179 §35 – 57. 
 
180 §58. 
 
181 §79 – 85. 
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    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 περιλαµβάνει επιπρόσθετες προβλέψεις 
σύµφωνα µε τις οποίες όταν µία δηµόσια οντότητα υιοθετεί τη δεδουλευµένη βάση 
για πρώτη φορά και αναγνωρίζει την επένδυση σε ακίνητα, η οποία ήταν µη 
αναγνωρισµένη πριν, θα πρέπει να πραγµατοποιεί προσθήκες στο ανοιχτό ισοζύγιο 
των δεδουλευµένων ελλειµµάτων ή πλεονασµάτων. Οι προβλέψεις µετάβασης 
συµπεριλαµβάνουν επίσης την αναγνώριση της επένδυσης σε ακίνητα στην εύλογη 
αξία κατά την πρώτη εφαρµογή του Προτύπου αυτού. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν συµπεριλαµβάνει 
τροποποιήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 
µετά την έκδοση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 “Γεωργία”  καθώς δεν έχει 
εξεταστεί η εφαρµοσιµότητα του στο δηµόσιο τοµέα. 
        Επιπρόσθετα σχόλια σε σχέση µε αυτά τα οποία περιέχονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 40, έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 
προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα του στις δηµόσιες οντότητες. 
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, διαφορετικούς όρους σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 40. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων 
“οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”)182, και “κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό 
πρότυπο 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 32 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” 
(“balance sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”) και 
“εισόδηµα”(“income”).  

 

6.18. IPSAS 17: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  
 

6.18.1. Γενικά  

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε τις 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τη λογιστική τους αντιµετώπιση από τις οντότητες 
του δηµοσίου τοµέα. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώµατα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή 
υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και αναµένεται να 
χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µία λογιστική περίοδο. Βάση αναφοράς του 
Προτύπου αποτελεί το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 
“Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις”. 
   Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός των 
∆ηµόσιων Επιχειρήσεων, για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη 1η Ιουλίου του 2001 
ενώ η αναθεωρηµένη του έκδοση τέθηκε σε εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου του 
2008. 
 

                                                 
182 Εκτός από αναφορές οι οποίες γίνονται σε γνωστοποιήσιµα και µη γνωστοποιήσιµα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
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 6.18.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι να 
προδιαγράψει τη λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µίας 
δηµόσιας οντότητας. Τα βασικά λογιστικά θέµατα µε τα οποία ασχολείται το 
Πρότυπο αυτό, είναι η ηµεροµηνία αναγνώρισης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ο 
προσδιορισµός της αξίας τους και σχετικές µε αυτές ζηµίες αποµειώσεις183.     
 

 

6.18.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου184
 

 

    Μία οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για 
όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις εκτός και αν κάποια διαφορετική λογιστική 
αντιµετώπιση έχει υιοθετηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζει κάποιο άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο185 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ή άλλες σχετικές διεθνείς οδηγίες επιτρέπουν την 
αρχική αναγνώριση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µε τη χρήση διαφορετικής 
προσέγγισης από αυτήν που περιγράφεται στο Πρότυπο αυτό.   
    Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν ειδικό στρατιωτικό εξοπλισµό και περιουσιακά στοιχεία 
υποδοµών αντίθετα, δεν εφαρµόζεται για δάση και παρόµοιους φυσικούς 
ανανεώσιµους πόρους καθώς και για µεταλλευτικά δικαιώµατα και αποθέµατα 
ορυκτών καυσίµων όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τους όµοιους µη 
ανανεώσιµους πόρους. Παρ’ όλα αυτά εφαρµόζεται για ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
οι οποίες χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση δραστηριοτήτων.  
    Αντικείµενο του Προτύπου δεν αποτελεί η εφαρµογή συστηµάτων για την 
απεικόνιση των επιδράσεων στην αλλαγή των τιµών186. Όµως, οι οντότητες οι οποίες 
εφαρµόζουν ένα τέτοιο σύστηµα είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν το περιεχόµενο 
του Προτύπου αυτού εκτός από όσα αναφέρονται στη µέτρηση και την επακόλουθη 
αναγνώριση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 
 

6.18.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται187 ως περιουσιακά 
στοιχεία όταν είναι πιθανόν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή οι σχετιζόµενες µε 

                                                 
183 Ζηµία αποµείωσης (Impairment loss) είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 
184 §1 – 11. 
 
185 Για παράδειγµα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 “Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων” παρέχει 
καθοδήγηση για την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων όταν αποκτώνται µέσω της 
ενοποίησης. 
 
186 Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 “ Χρηµατοοικονοµική 

Πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες”. 

 
187 §13 – 21. 
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αυτά υπηρεσίες θα εισρεύσουν στη δηµόσια οντότητα και το κόστος τους ή η εύλογη 
αξία τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. 
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν απαιτεί αλλά ούτε 
και απαγορεύει την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων από κληρονοµιές188. 
Μία οντότητα η οποία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία από κληρονοµιές οφείλει 
να εφαρµόζει όσα ορίζει το Πρότυπο αυτό.  
    Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται189 στο αρχικό τους 
κόστος, το οποίο συµπεριλαµβάνει το απαιτούµενο για την προετοιµασία χρήσης τους 
κόστος. Όταν ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται χωρίς να 
πραγµατοποιηθεί κόστος ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου, το κόστος θα θεωρείται ίσο 
µε την εύλογη αξία του στοιχείου κατά την ηµεροµηνία απόκτησης του. Εάν η 
πληρωµή παραταθεί, θα πρέπει να αναγνωρίζεται τόκος. 
    Σχετικά µε την απόκτηση των ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα επιτρέπει την επιλογή της 
χρησιµοποιούµενης λογιστικής µεθόδου190 για το σύνολο των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων µεταξύ των µεθόδων του κόστους και της αναπροσαρµογής. 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο του κόστους, το ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο  θα 
αναγνωρίζεται στο κόστος του εκτός και αν έχει πραγµατοποιηθεί κάποια ζηµία 
αποµείωσης ενώ σύµφωνα µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής , το ενσώµατο 
περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωρίζεται στην αναπροσαρµοσµένη αξία κατά την 
ηµεροµηνία αναπροσαρµογής, το οποίο είναι ίσο µε την εύλογη αξία του κατά την 
ίδια ηµεροµηνία εκτός και αν πραγµατοποιηθεί κάποια ζηµία αποµείωσης.  
    Σύµφωνα µε τη µέθοδο αναπροσαρµογής191, οι αναπροσαρµογές στην αξία του 
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να πραγµατοποιούνται κανονικά και 
όλα τα στοιχεία µίας κατηγορίας θα πρέπει να αναπροσαρµόζονται. Οι αυξήσεις 
αναπροσαρµογής αποδίδονται άµεσα στο αναπροσαρµοσµένο πλεόνασµα. Παρ’ όλα 
αυτά, η αύξηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έσοδο στο πλεόνασµα η στο έλλειµµα 
στο επίπεδο που αντιστρέφει µία µείωση αναπροσαρµογής στην ίσια κατηγορία 
ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων η οποία είχε αναγνωριστεί προηγουµένως ως 
έξοδο στο έλλειµµα λη το πλεόνασµα. Οι µειώσεις αναπροσαρµογής χρεώνονται 
αρχικά έναντι του πλεονάσµατος αναπροσαρµογής που σχετίζεται µε την ίσια 
κατηγορία ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων συν κάθε υπέρβαση έναντι του 
πλεονάσµατος ή του ελλείµµατος. Όταν το αναπροσαρµοσµένο ενσώµατο 
περιουσιακό στοιχείο πωλείται, το πλεόνασµα της αναπροσαρµογής µεταφέρεται 
άµεσα στα συσσωρευµένα πλεονάσµατα ή ελλείµµατα και δεν ανακυκλώνεται µέσω 
του πλεονάσµατος ή του ελλείµµατος.  
    Τα συστατικά στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων τα οποία έχουν 
σηµαντικό κόστος σε σχέση µε το συνολικό κόστος του στοιχείου, θα πρέπει να 
αποσβένονται ξεχωριστά192. Η απόσβεση κατανέµεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής του στοιχείου. Η µέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να 

                                                 
188 §7 – 10. 
 
189 §22 – 32. 
 
190 §38 – 39. 
 
191 §40 – 53. 
 
192 §54 – 61. 
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αντικατοπτρίζει τον τρόπο απόδοσης των µελλοντικών οφελών στη δηµόσια 
οντότητα193. Η υπολειµµατική αξία θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον 
ετησίως και θα πρέπει να είναι ίση µε το ποσό το οποίο θα λάµβανε η οντότητα εάν 
το στοιχείο ήταν απαξιωµένο ή είχε φτάσει στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του. Εάν η 
λειτουργία ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί την πραγµατοποίηση 
ελέγχου, θα πρέπει το κόστος κάθε βασικού ελέγχου, όταν αυτός πραγµατοποιείται να 
αναγνωρίζεται στο συνολικό ποσό του περιουσιακού στοιχείου.  
    Η γη και οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούν ξεχωριστά ενσώµατα περιουσιακά 
στοιχεία ακόµη και αν αποκτώνται µαζί. Η γη έχει κανονικά απεριόριστη ωφέλιµη 
ζωή και εποµένων δεν αποσβένεται. Η ενσωµάτωση των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων στην οντότητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται βάσει όσων ορίζει το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21.  
    Όλες οι συναλλαγές ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να επιµετρούνται ση 
εύλογη αξία, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών παρόµοιων στοιχείων εκτός 
και ένα πρόκειται για µη εµπορική συναλλαγή  ή η εύλογη αξία δε µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα.  
    Η αναγνώριση της αξίας ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να 
καταργείται σε περίπτωση διάθεσης του ή όταν δεν αναµένεται να προσφέρει 
µελλοντικά οφέλη στη δηµόσια οντότητα. Το κέρδος ή η απώλεια από την διαγραφή 
του στοιχείου θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο έλλειµµα ή το πλεόνασµα όταν το 
στοιχείο διαγράφεται194.  
 

6.18.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν απαγορεύει αλλά 
ούτε και επιτρέπει την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων από κληρονοµιές, 
όµως εάν µία δηµόσια οντότητα τα αναγνωρίσει θα πρέπει να εφαρµόσει όσα ορίζει 
το Πρότυπο αυτό. Αντίθετα, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 δε συµπεριλαµβάνει 
παρόµοια εξαίρεση. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 απαιτεί οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις να 
επιµετρούνται αρχικά στο κόστος ενώ το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα  αναφέρει ότι όταν τα στοιχεία αποκτώνται χωρίς κόστος ή έναντι 
µικρής αξίας αντιτίµου, το κόστος τους είναι η εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία 
απόκτησης τους. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν συµπεριλαµβάνει 
τροποποιήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 
µετά την έκδοση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 “Γεωργία”  καθώς δεν έχει 
εξεταστεί η εφαρµοσιµότητα του στο δηµόσιο τοµέα. 
    Το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 απαιτεί όταν µία 
επιχείρηση υιοθετεί µία επιτρεπόµενη εναλλακτική αντιµετώπιση σχετικά µε τα 
ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία σε αναπροσαρµοσµένες αξίες, θα πρέπει να 
γνωστοποιείται το ιστορικό τους κόστος. Η προϋπόθεση αυτή δεν εµπεριέχεται στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα.  
    Σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16, οι αυξήσεις ή οι 
µειώσεις  αναπροσαρµογής µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο στη βάση ενός 
ατοµικού στοιχείου. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο 

                                                 
193 §65. 
194 §68 – 72. 
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Τοµέα, οι αυξήσεις ή οι µειώσεις  αναπροσαρµογής µπορούν να συµψηφιστούν για 
µία κατηγορία στοιχείων. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιέχει προοπτικές 
µετάβασης, οι οποίες επιτρέπουν στις δηµόσιες οντότητες τη µη αναγνώριση 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων για περιόδους αναφοράς οι οποίες ξεκινούν καλύπτουν 
5 έτη από την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής του Προτύπου. Οι µεταβατικές 
προβλέψεις επιτρέπουν επίσης στις δηµόσιες οντότητες την αναγνώριση των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων στην αρχική εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία 
εφαρµογής του Προτύπου. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 δεν περιέχει τέτοιου 
είδους µεταβατικές προβλέψεις. 
       Επιπρόσθετα σχόλια σε σχέση µε αυτά τα οποία περιέχονται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 16, έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα του στις 
δηµόσιες οντότητες. Επιπλέον, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα περιέχει διαφορετικούς τεχνικούς όρους σε σχέση µε το αντίστοιχο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο. 
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, διαφορετικούς όρους σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 16. Πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων 
“οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”)195, και “κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) 
“πρόσοδος”(“revenue”), οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό 
πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 16 είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” 
(“balance sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income statement”) και 
“εισόδηµα”(“income”).  

 

6.19. IPSAS 18: Πληροφόρηση κατά Τοµέα 

 

6.19.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα αναφέρεται στις 
οικονοµικές πληροφορίες τις οποίες µία δηµόσια οντότητα οφείλει να γνωστοποιεί 
κατά τοµέα. Τοµέας προς πληροφόρηση είναι µία διακριτή δραστηριότητα ή σύνολο 
δραστηριοτήτων για το οποίο είναι απαραίτητη η σύνταξη ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων προκειµένου να αξιολογηθεί η οικονοµική επίδοση της δηµόσιας 
οντότητας στο παρελθόν ως προς την επίτευξη των στόχων της και να ληφθούν 
αποφάσεις για τη µελλοντική τοποθέτηση χρηµατοδοτήσεων.  
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο βασίζεται στο καταργηµένο ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 14 “Πληροφόρηση κατά Τοµέα”, µε το αντικείµενο του οποίου ασχολείται 
το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8 “Λειτουργικοί Τοµείς”. 
Η εφαρµογή του Προτύπου έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου του 2003. εφαρµόζεται 
κανονικά για όλες τις δηµόσιες οντότητες εκτός από τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις. 

                                                 
195 Εκτός από αναφορές οι οποίες γίνονται σε γνωστοποιήσιµα και µη γνωστοποιήσιµα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
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6.19.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Κύριος στόχος του Προτύπου αυτού είναι η κατοχύρωση των σχετικών µε τη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα αρχών, προκειµένου να: 

� Βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα την απόδοση της 
δηµόσιας οντότητας στο παρελθόν και να αναγνωρίσουν τις πηγές 
χρηµατοδότησης των βασικών δραστηριοτήτων της.  

� Ενισχύσει τη διαφάνεια της οικονοµικής πληροφόρησης.  
 

 

 

6.19.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου196 
 

    Το Πρότυπο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται για το σύνολο των δηµοσιευόµενων 
οικονοµικών καταστάσεων, που είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Μία πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει 
ισολογισµό, κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατάσταση ταµιακών ροών, 
κατάσταση µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων καθώς και το προσάρτηµα, όπως 
προβλέπεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, “Παρουσίαση 
των Οικονοµικών Καταστάσεων”. 
    Εάν τόσο οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µίας κυβέρνησης ή µιας 
οικονοµικής οντότητας, όσο και οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις µίας µητρικής 
οντότητας παρουσιάζονται µαζί, η πληροφόρηση κατά τοµέα πρέπει να 
παρουσιάζεται µόνο στη βάση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
    Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης 
ή κάποιας άλλης οικονοµικής οντότητας καθώς και οι ιδιαίτερες οικονοµικές 
καταστάσεις της ελεγχόµενης οντότητας συντάσσονται και παρουσιάζονται µαζί σε 
µία έκθεση. Όταν συµβαίνει αυτό, η έκθεση η οποία περιέχει τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ελεγχόµενης οντότητας θα πρέπει να παρουσιάζει την 
πληροφόρηση κατά τοµέα µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
     

6.19.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το συγκεκριµένο Πρότυπο απαιτεί οι δηµόσιες οντότητες να παρουσιάζουν 
πληροφόρηση κατά τοµέα σε µία βάση κατάλληλη  για την αξιολόγηση της 
οικονοµικής επίδοσης της δηµόσιας οντότητας στο παρελθόν, προκειµένου να 
επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του Προτύπου και να ληφθούν αποφάσεις για τη 
µελλοντική τοποθέτηση χρηµατοδοτήσεων197. 

    Μία δηµόσια οντότητα µελετά την οργανωτική της δοµή και το εσωτερικό 
σύστηµα αναφοράς προκειµένου να αναγνωρίσει τους επιχειρηµατικούς και 
γεωγραφικούς τοµείς της. Παρέχονται βοηθητικές οδηγίες  όσον αφορά τους τοµείς 
για τους οποίους θα πρέπει να παρουσιάζονται πληροφορίες, όµως το ∆ιεθνές 

                                                 
196 §1 – 7. 
 
197 §13. 
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Λογιστικό Πρότυπο 18 δε συγκεκριµενοποιεί τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων θα 
αναγνωρίζονται οι τοµείς προς πληροφόρηση. 
    Μπορεί να υιοθετηθεί από τη δηµόσια οντότητα η δοµή αναφοράς κατά βασικούς 
και δευτερεύοντες τοµείς. Παρ’ όλα αυτά, η οντότητα µπορεί να κάνει περιορισµένες 
γνωστοποιήσεις όσον αφορά τους δευτερεύοντες τοµείς.  
    Η πληροφόρηση κατά τοµέα θα πρέπει να γίνεται µε την ίδια λογιστική µέθοδο την 
οποία χρησιµοποιεί η οντότητα για τη σύνταξη και την παρουσίαση των 
ενοποιηµένων οικονοµικών της καταστάσεων198. 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να περιλαµβάνει στην πληροφόρηση κατά τοµέα: 

� Τα έσοδα του τοµέα 

� Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τοµέα 

� Τις συνολικές υποχρεώσεις του τοµέα 

� Το συνολικό κόστος για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία 
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για διάστηµα µεγαλύτερο της µίας 
περιόδου199. 

    Τα περιουσιακά στοιχεία200 τα οποία χρησιµοποιούνται από κοινού από δύο ή 
περισσότερους τοµείς της δηµόσιας οντότητας θα πρέπει να κατανέµονται µεταξύ 
των τοµέων εάν και µόνον εάν τα σχετικά τους έσοδα201 και έξοδα202 τοποθετούνται 
επίσης στους τοµείς αυτούς.  

                                                 
198 §43. 
 
199 § 51 – 66. 
 
200 §27 Περιουσιακά στοιχεία τοµέα (Assets of a sector) είναι τα λειτουργικά εκείνα στοιχεία τα 
οποία χρησιµοποιούνται από τον τοµέα κατά τις λειτουργικές του δραστηριότητες και τα οποία είναι 
είτε άµεσα αποδοτέα στον τοµέα ή έχουν κάποια λογική βάση. 
 
201

 §27 Έσοδο τοµέα (Revenue of a sector) είναι ένα έσοδο το οποίο αναφέρεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις της οντότητας και το οποίο αποδίδεται άµεσα στον τοµέα και στο σχετικό ποσοστό των 
εσόδων της οντότητας, το οποίο µπορεί να κατανεµηθεί µε µία λογική βάση στον τοµέα, είτε 
προέρχεται από εξουσιοδοτήσεις, είτε από συναλλαγές µε άλλους τοµείς της δηµόσιας οντότητας. Το 
έσοδο τοµέα δε συµπεριλαµβάνει: 
(α) Έκτακτα στοιχεία 
(β) Τόκους ή έσοδα από µερίσµατα 
(γ) Κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων ή κέρδη από εξάλειψη χρεών εκτός αν οι κύριες δραστηριότητες 
του τοµέα είναι χρηµατοοικονοµικής φύσης.  
 
202 §27 Έξοδο τοµέα (Expense of a sector) είναι ένα έξοδο το οποίο προέρχεται από τις  λειτουργικές 
δραστηριότητες ενός τοµέα και είναι άµεσα αποδοτέο στον τοµέα καθώς και στο σχετικό ποσοστό των 
εξόδων της οντότητας, το οποίο µπορεί να κατανεµηθεί µε µια λογική βάση στον τοµέα. Τα έξοδα 
τοµέα συµπεριλαµβάνουν έξοδα σχετικά µε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε εξωτερικά µέρη 
καθώς και τα σχετικά µε συναλλαγές µε άλλους τοµείς της ίδιας δηµόσιας οντότητας έξοδα. Το έξοδο 
τοµέα δε συµπεριλαµβάνει: 
(α) Έκτακτα στοιχεία και διοικητικά έξοδα 
(β) Τόκους, συµπεριλαµβανοµένων τόκων από δάνεια άλλων τοµέων εκτός και αν οι κύριες 
δραστηριότητες του τοµέα είναι χρηµατοοικονοµικής φύσης   
(γ) Ζηµίες από πωλήσεις επενδύσεων ή από εξάλειψη χρεών εκτός και αν οι κύριες δραστηριότητες 
του τοµέα είναι χρηµατοοικονοµικές. 
(δ) Το µερίδιο της οντότητας σε καθαρό έλλειµµα ή ζηµίες εταίρων. 
(ε) Έσοδα από φόρους ή ισοδύναµα εσόδων από φόρους τα οποία αναγνωρίζονται σύµφωνα µε όσα 
ορίζουν άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
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    Εάν ένας τοµέας αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από τη δηµόσια οντότητα, οι 
πληροφορίες για τις περιόδους πριν από την αναγνώριση τους ως τοµέα, οι οποίες 
παρουσιάζονται για συγκριτικούς σκοπούς θα πρέπει να αναδιατυπώνονται 
προκειµένου να αντικατοπτρίσουν το νέο τοµέα προς πληροφόρηση ως ξεχωριστό 
τοµέα. 
 

6.19.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14 “Πληροφόρηση κατά Τοµέα” καταργήθηκε µε 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1358/2007. Το περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Πρότυπου 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8 “Λειτουργικοί Τοµείς”, συµπεριλαµβάνει 
τους τοµείς προς πληροφόρηση µίας οικονοµικής οντότητας καθώς και τα σχετικά µε 
αυτούς θέµατα τα οποία κάλυπτε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14.  
    Η βασική διαφορά του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8, έγκειται στο ότι στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα συµπεριλαµβάνεται 
παράρτηµα µε εκτενή παραδείγµατα των γνωστοποιήσεων κατά τοµέα που οφείλει να 
κάνει η δηµόσια οντότητα.  
    Το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης περιλαµβάνει 
διαφορετικό ορισµό για τους τοµείς προς πληροφόρηση, σύµφωνα µε τον οποίο 
απαιτείται η αναφορά επιχειρηµατικών και γεωγραφικών τοµέων. Το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί οι δηµόσιες οντότητες να 
γνωστοποιούν τις πληροφορίες κατά τοµέα µε τη χρήση µίας µεθόδου η οποία θα 
εξασφαλίζει την εκτίµηση της οικονοµικής επίδοσης στο παρελθόν καθώς  και την 
τοποθέτηση των χρηµατοδοτήσεων. Επιπλέον, ανάµεσα στα δύο Πρότυπα 
εντοπίζονται διαφορές και όσον αφορά τους ορισµούς του λειτουργικού τοµέα, του 
εσόδου τοµέα και του εξόδου τοµέα. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δε συγκεκριµενοποιεί τα 
ποσοτικά όρια για την αναγνώριση των τοµέων προς πληροφόρηση σε αντίθεση µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8, το οποίο αναφέρεται 
εκτενώς σε αυτά. Παράλληλα το συγκεκριµένο Πρότυπο δεν απαιτεί τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών για δευτερεύοντες τοµείς, εκτός ορισµένων στοιχειωδών 
πληροφοριών.  
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, διαφορετικούς όρους σε σχέση µε αυτούς τους οποίους 
χρησιµοποίει το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8. Πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ 
οικονοµική θέση”(“financial position”), και “κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) “πρόσοδος”(“revenue”), οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό πρότυπο 18 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. Οι αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8, είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), 
“ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income 

statement”) και “εισόδηµα”(“income”).  
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6.20. IPSAS 19: Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Απαιτήσεις και 
Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 

6.20.1. Γενικά 

    Το παρόν Πρότυπο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 “Προβλέψεις, 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις” και ασχολείται µε τις 
προβλέψεις203 και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις µίας δηµόσιας 
οντότητας. Το Πρότυπο έχει τεθεί σε εφαρµογή για περιόδους οι οποίες αρχίζουν από 
τη 1η Ιανουαρίου του 2004 και εφαρµόζεται κανονικά από όλες τις δηµόσιες 
οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων.   
 

6.20.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Το Πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην προδιαγραφή των κατάλληλων κριτηρίων και 
βάσεων µέτρησης για τις προβλέψεις, τις ενδεχόµενες απαιτήσεις και τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις µίας οντότητας του δηµοσίου τοµέα. Επιπλέον, στοχεύει στη 
διασφάλιση της γνωστοποίησης επαρκούς πληροφόρησης στο προσάρτηµα των 
οικονοµικών καταστάσεων, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα κατανόησης της 
φύσης, του χρονοδιαγράµµατος και των ποσών.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα διασφαλίζει ότι µόνο οι 
γνήσιες υποχρεώσεις συµπεριλαµβάνονται µέσα στις οικονοµικές καταστάσεις. Τα 
προγραµµατισµένα µελλοντικά έξοδα, ακόµη και όταν εγκρίνονται από τη διοίκηση, 
δεν αναγνωρίζονται, όπως οι συσσωρεύσεις από τις αυτό-ασφαλιζόµενες ζηµίες οι 
γενικές αβεβαιότητες και άλλα γεγονότα τα οποία δεν έχουν λάβει ακόµη χώρα. 
 
 
6.20.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου204

 
 
    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
λογιστική αντιµετώπιση των προβλέψεων και των ενδεχόµενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων εκτός εάν205: 

� Οι προβλέψεις αυτές και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις προέρχονται από 
κοινωνικά οφέλη206 για τα οποία δε λαµβάνει αµοιβή η οποία είναι σχεδόν ίση 

                                                 
203
 Πρόβλεψη (Provision) είναι µία υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού. 

 
204 §1 – 17. 
 
205 §12 – 17. 
 
206

§7 - 11 Ο όρος κοινωνικά οφέλη (Social benefits) χρησιµοποιείται στο Πρότυπο αυτό 
αναφερόµενος σε αγαθά, υπηρεσίες και άλλα οφέλη τα οποία παρέχονται  στο πλαίσιο των στόχων της 
κοινωνικής πολιτικής µίας κυβέρνησης. Τα οφέλη αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν:  
(α) Την παροχή υγείας, εκπαίδευσης στέγασης, µεταφορικών µέσων και άλλων υπηρεσιών στην 
κοινωνία.  
(β) Την παροχή επιδοµάτων σε οικογένειες, ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άνεργους, 
βετεράνους και άλλες οµάδες.  
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µε την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχει, άµεσα από τους 
λήπτες των οφελών αυτών. 

� Προέρχονται από εκτελέσιµες συµβάσεις207. 
� Προέρχονται από ασφαλιστικές οντότητες από συµβάσεις µε ασφαλισµένους. 
� Προέρχονται από χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία βρίσκονται σε εύλογη 

αξία. 
� Καλύπτονται από κάποιο άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο 

Τοµέα. 
� Προέρχονται από έσοδα από φόρους ή από ισοδύναµα εσόδων από φόρους. 
� Προέρχονται από παροχές προς το προσωπικό εκτός από την περίπτωση 

διακοπής παροχών προς το προσωπικό ως αποτέλεσµα αναδιάρθρωσης208, η 
οποία δεν εξετάζεται από το Πρότυπο αυτό.  

    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δεν κατέχονται 
στην εύλογη αξία τους, για προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
ασφαλιστικών οντοτήτων, εκτός των συµβάσεων µε ασφαλισµένους και για 
προβλέψεις αναδιάρθρωσης. 
 

6.20.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Μία δηµόσια οντότητα θα αναγνωρίζει µία πρόβλεψη µόνο όταν209: 
� Ένα γεγονός στο παρελθόν έχει δηµιουργήσει µία παρούσα νοµική 

τεκµαιρόµενη υποχρέωση 
� Μία εκροή πόρων που εσωκλείει οικονοµικά οφέλη ή µια υπηρεσία απαιτείται 

για τη διευθέτηση µίας υποχρέωσης 
� Το ποσό της υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. 

    Το ποσό το οποίο αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η καλύτερη εκτίµηση του 
ποσού διακανονισµού του εξόδου του οποίου απαιτείται να πραγµατοποιηθεί 
προκειµένου να διευθετηθεί η υποχρέωση  κατά την ηµεροµηνία αναφοράς210. 
    Βάσει του Προτύπου απαιτείται η επανεξέταση των προβλέψεων σε κάθε 
ηµεροµηνία αναφοράς προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές 
που να αντικατοπτρίζουν την καλύτερη παρούσα εκτίµηση.  
    Εάν πάψει να είναι πιθανή µία εκροή πόρων η οποία ενσωµατώνει οικονοµικά 
οφέλη ή µία υπηρεσία απαιτούµενη για τον διακανονισµό της υποχρέωσης, θα πρέπει 
να αντιστραφεί η πρόβλεψη211.  
    Οι προβλέψεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τη δηµόσια οντότητα µόνο για 
τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά πραγµατοποιήθηκαν. Παραδείγµατα 

                                                                                                                                            
 
207 Εκτός των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται αναφορά στο Πρότυπο. 
 
208 Αναδιάρθρωση (Restructuring) είναι ένα πρόγραµµα που σχεδιάζεται και ελέγχεται από τη 
διοίκηση και ουσιαστικά αλλάζει είτε: 
(α) το πεδίο µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που έχει αναληφθεί από µια επιχείρηση, ή 
(β) τον τρόπο µε τον οποίο αυτή η επιχειρηµατική δραστηριότητα καθοδηγείται 
 
209§22 – 34. 
 
210§44 – 49.  
 
211 §69 – 70. 
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προβλέψεων αποτελούν οι επαχθείς συµβάσεις, οι προβλέψεις για αναδιάρθρωση, οι 
εγγυήσεις, οι επιστροφές χρηµάτων και οι αποκατάσταση χώρων. Μία πρόβλεψη για 
αναδιάρθρωση θα πρέπει να περιλαµβάνει µόνον τα άµεσα έξοδα τα οποία 
προέρχονται από την αναδιάρθρωση και είναι εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για 
την πραγµατοποίηση της αναδιάρθρωσης και δε σχετίζονται µε της συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες της δηµόσιας οντότητας. 
    Μία ενδεχόµενη υποχρέωση προκύπτει όταν: 

� Υπάρχει µία πιθανή υποχρέωση η οποία θα επιβεβαιωθεί από ένα µελλοντικό 
γεγονός το οποίο είναι εκτός του ελέγχου της δηµόσιας οντότητας. 

� Μία παρούσα υποχρέωση µπορεί, αλλά πιθανόν όχι, να απαιτεί την εκροή 
πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη ή υπηρεσίες. 

� ∆ε µπορεί  να πραγµατοποιηθεί µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού µίας 
παρούσας υποχρέωσης. 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτείται να γνωστοποιούνται µόνο, χωρίς να 
αναγνωρίζονται ταυτόχρονα212. Ένα υπάρχει πιθανότητα προσπέλασης της εκροής, οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
    Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δηµιουργούνται όταν οι εισροή οικονοµικών οφελών ή 
υπηρεσιών είναι πιθανή, αλλά όχι βέβαιη, και η πραγµατοποίηση τους εξαρτάται από 
κάποιο γεγονός εκτός του ελέγχου της οντότητας. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις πρέπει 
να γνωστοποιούνται µόνον χωρίς να αναγνωρίζονται213. Εάν η πραγµατοποίηση ενός 
εσόδου είναι σχεδόν βέβαιη, το σχετικό στοιχείο δεν είναι ενδεχόµενο στοιχείο και η 
αναγνώριση του καθώς και η αναγνώριση του σχετικού µε αυτό εσόδου είναι 
απαραίτητες.  
    Ένα µία δηµόσια οντότητα έχει µία επαχθή σύµβαση214, η παρούσα υποχρέωση θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτιµάται ως πρόβλεψη.  
 

6.20.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα παρουσιάζει ουσιαστικές 
διαφορές στο περιεχόµενο του σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37. Η 
βασική διαφορά µεταξύ των δύο Προτύπων είναι ότι το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει επιπρόσθετα σχόλια προκειµένου να 
διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα του στις δηµόσιες οντότητες. Πιο συγκεκριµένα, 
αναφέρει ότι δεν εφαρµόζεται σε προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις οι οποίες προέρχονται από κοινωνικά οφέλη. Παρ’ όλα αυτά, εάν η 
δηµόσια οντότητα επιλέξει να αναγνωρίσει προβλέψεις για κοινωνικά οφέλη, το 
Πρότυπο απαιτεί να γίνουν συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις.  
    Το πεδίο εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
καθιστά ξεκάθαρο ότι ενώ οι προβλέψεις, οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τα 
ενδεχόµενα στοιχεία που προέρχονται από παροχές προς εργαζόµενους εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου, το Πρότυπο εφαρµόζεται σε προβλέψεις, 

                                                 
212 §35 – 38. 
 
213 §39 – 43. 
 
214 §76-80. Επαχθής σύµβαση (Onerous contract) είναι µία σύµβαση στην οποία το αναπόφευκτο 
κόστος εκπλήρωσης των δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τη σύµβαση, υπερβαίνει τα οικονοµικά οφέλη που 
αναµένεται να ληφθούν σύµφωνα µε αυτή τη σύµβαση. 
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ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα στοιχεία τα οποία προέρχονται από τη 
διακοπή οφελών από αναδιαρθρώσεις.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει ορισµούς 
τεχνικών όρων οι οποίοι χρησιµοποιούνται και στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 
και έναν επιπλέον ορισµό για τις εκτελέσιµες συµβάσεις. 
     Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί, σε 
συγκεκριµένες περιπτώσεις, διαφορετική ορολογία σε σχέση µε αυτήν που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37. Πιο χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελεί η χρήση των όρων “οντότητα ”(“entity”), “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”), και “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” 
(“statement of financial performance”) “πρόσοδος”(“revenue”), οι οποίοι 
χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι 
αντίστοιχοι όροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37, 
είναι “επιχείρηση”(“enterprise”), “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”) και “εισόδηµα”(“income”).  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 περιέχει ένα επιπλέον παράρτηµα, το 
Παράρτηµα Ε, το οποίο απεικονίζει τις ηµερολογιακές εγγραφές για την αναγνώριση 
της µεταβολής της αξίας της πρόβλεψης κατά τη διάρκεια του χρονοδιαγράµµατος 
εξαιτίας της επίδρασης του παράγοντα της έκπτωσης. Παράλληλα, στο Παράρτηµα Γ 
παρουσιάζονται παραδείγµατα τα οποία έχουν προστεθεί για να αντικατοπτρίζουν 
καλύτερα τις λειτουργίες του δηµόσιου τοµέα. 
 
 

6.21. IPSAS 20: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

 

6.21.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 ασχολείται µε τα συνδεδεµένα µέρη µίας 
δηµόσιας οντότητας και τις σχετικές µε αυτά απαραίτητες γνωστοποιήσεις και 
βασίζεται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 “Γνωστοποιήσεις 
Συνδεδεµένων Μερών”. 
    Το Πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους οι οποίες ξεκινούν από την 1η 
Ιανουαρίου του 2004 και εφαρµόζεται κανονικά από όλες τις δηµόσιες οντότητες 
εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. 
 

6.21.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι η απαίτηση γνωστοποίησης των υπαρχόντων 
συνδεδεµένων µερών µίας δηµόσιας οντότητας οπού υφίσταται έλεγχος καθώς και η 
γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικών µε συναλλαγές215 ανάµεσα στην οντότητα και 
τα συνδεδεµένα µέρη της κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι απαραίτητες για λόγους υπευθυνότητας προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη 
κατανόηση της οικονοµικής θέσης και απόδοσης της δηµόσιας οντότητας.  

                                                 
215 Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών (Related party transaction) είναι µια µεταφορά πόρων, 
υπηρεσιών ή υποχρεώσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, ανεξάρτητα αν επιβαρύνεται µε τίµηµα. 
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    Τα βασικά θέµατα σχετικά µε τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα συνδεδεµένα 
µέρη περιλαµβάνουν την αναγνώριση τον µερών που ασκούν έλεγχο ή ουσιώδη 
επιρροή στην οντότητα αναφοράς καθώς και τον προσδιορισµό του είδους των 
πληροφοριών που θα πρέπει να γνωστοποιηθούν σχετικά µε τις συναλλαγές των 
µερών αυτών.   
 

6.21.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου216
 

    Μία δηµόσια οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
γνωστοποίηση πληροφοριών που σχετίζονται µε τα συνδεδεµένα µέρη της και 
συγκεκριµένες συναλλαγές µε αυτά.  
 

6.21.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Τα συνδεδεµένα µέρη217 είναι µέρη τα οποία ελέγχουν ή ασκούν ουσιώδη επιρροή 
σε µία οντότητα αναφοράς, συµπεριλαµβανοµένων ελεγχόντων οντοτήτων, 
ιδιοκτητών και των στενών συγγενικών τους προσώπων218, βασικών µετόχων, και 
βασικού διοικητικού προσωπικού219, καθώς και µέρη τα οποία µπορεί να ελέγχονται 
ή να ασκείται σε αυτά ουσιώδης επιρροή από µία οντότητα αναφοράς, όπως 
ελεγχόµενες οντότητες, συµµετοχές, κοινοπραξίες και εταίροι. Εάν η οντότητα 
αναφοράς και κάποια άλλη οντότητα είναι υποκείµενες σε κοινό έλεγχο, τότε οι 
οντότητες αυτές θα πρέπει επίσης να θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη220. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί τη 
γνωστοποίηση: 

� Των σχέσεων που ενέχουν έλεγχο221, ακόµη και αν δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί συναλλαγές µεταξύ των µερών 

                                                 
216  §1 – 3. 
 
217  §10 – 15 και §18 – 20. 
 
218 §5 Στενά συγγενικά πρόσωπα ενός ατόµου (Close members of the family of an individual) είναι 
εκείνα τα οποία µπορεί να αναµένεται ότι επηρεάζουν το πρόσωπο αυτό ή επηρεάζονται από αυτό, στις 
σχέσεις τους µε την οντότητα. Σε αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται: 
(α) ο/η σύζυγος και τα παιδιά του ατόµου, 
(β) τα παιδιά του/της συζύγου του ατόµου και 
(γ) προστατευόµενα µέλη του ατόµου ή του/της συζύγου. 
 
219 §6-9 Βασικό διοικητικό προσωπικό (Key management personnel) είναι όλοι οι διευθυντές του 
διοικητικού σώµατος της δηµόσιας οντότητας και όλα τα άτοµα τα οποία έχουν δικαιοδοσία και 
ευθύνη για το σχεδιασµό, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οντότητας αναφοράς.  
Όταν το βασικό διοικητικό προσωπικό πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, συµπεριλαµβάνει: 
(α) όλους τους βασικούς συµβούλους του µέλους  και 
(β) όταν υπάρχει ένα µέρος ενός κυβερνητικού σώµατος µίας ολόκληρης κυβερνητικής οντότητας, το 
οποίο έχει την εξουσία και την ευθύνη να σχεδιάζει, να διευθύνει και να ελέγχει τις δραστηριότητες 
της οντότητας αναφοράς, το µέλος αυτό. 
  
220 §10-15. 
 
221 §25 – 26. 
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� Τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών222 
� Τις διοικητικές αποζηµιώσεις, συµπεριλαµβανοµένης ανάλυσης του τύπου της 

αποζηµίωσης223.  
    Για τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, είναι απαραίτητη η 
γνωστοποίηση της φύσης της σχέσης µεταξύ των µερών, τα είδη των συναλλαγών 
που έχουν πραγµατοποιηθεί και τα απαραίτητα στοιχεία των συναλλαγών 
προκειµένου να  αποσαφηνιστεί η σηµαντικότητα των συναλλαγών αυτών στις 
λειτουργίες της οντότητας καθώς και να συµπεριληφθούν στις οικονοµικές 
καταστάσεις της οντότητας πληροφορίες έγκυρες και χρήσιµες για τη λήψη 
αποφάσεων.   
    Παραδείγµατα συναλλαγών συνδεδεµένων µερών τα οποία θα πρέπει να 
συµπεριλαµβάνονται στις γνωστοποιήσεις µίας οντότητας αναφοράς, περιλαµβάνουν: 

� Αποκτήσεις ή µεταφορές/πωλήσεις αγαθών, ολοκληρωµένες ή 
ανολοκλήρωτες 

� Αποκτήσεις ή µεταφορές/πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ή άλλων 
στοιχείων 

� Παροχή ή λήψη υπηρεσιών 
� Συµφωνίες µεσολάβησης 
� Μισθώσεις 
� Μεταφορές έρευνας και ανάπτυξης 
� Μεταφορές κάτω από συµφωνίες άδειας 
� Προβλέψεις εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων. 

 

6.21.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα διαφέρει σηµαντικά από 
το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 ως προς τη δοµή του αλλά και ως προς τους 
συµπεριλαµβανόµενους ορισµούς. Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνεται ο ορισµός του “βασικού διοικητικού προσωπικού”, ο 
ορισµός της “επαναρίθµησης του βασικού διοικητικού προσωπικού” καθώς και 
προσδιορίζονται οι σχετικές συναλλαγές. Παράλληλα, ο ορισµός “συνδεδεµένο 
µέρος” περιλαµβάνει τις σχέσεις µεταξύ των συνδεδεµένων µερών οι οποίες 
αναφέρονται απλά στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. πιο 
συγκεκριµένα, οι όροι “οντότητα ”(“entity”) και “µέλη κυβερνητικού σώµατος”, οι 
οποίοι χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
αντιστοιχούν στους όρους “επιχείρηση”(“enterprise”) και “διευθυντές” (“directors”) 
στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24.  
Επιπρόσθετα σχόλια σε σχέση µε αυτά που περιλαµβάνονται στο διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 24 έχουν συµπεριληφθεί στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα προκειµένου να διευκρινιστεί η εφαρµοσιµότητα του στο δηµόσιο 
τοµέα. 
    Η εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 των 
πλήρως κατεχόµενων εξαρτηµένων εταιρειών όπου η µητρική εταιρεία βρίσκεται 

                                                 
222 §27 – 33. 
 
223 §34-41. 
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στην ίδια χώρα και συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στη χώρα 
αυτή, δεν έχει συµπεριληφθεί στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα.    
    Εκτός από ορισµένες περιορισµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επαναρίθµηση 
του βασικού διοικητικού προσωπικού και τις σχετικές συναλλαγές, το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν απαιτεί τη γνωστοποίηση 
πληροφοριών σχετικά µε τις συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών οι οποίες 
λαµβάνουν χώρα κάτω από κανονικές συνθήκες και όρους. Το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 24 περιλαµβάνει πιο περιορισµένες εξαιρέσεις για τις συναλλαγές µεταξύ 
συνδεδεµένων µερών οι οποίες λαµβάνουν χώρα σε φυσιολογικές συνθήκες µεταξύ 
των µερών. 
  
 

6.22. IPSAS 21: Αποµείωση Περιουσιακών Στοιχείων χωρίς 
Ταµειακές Ροές 
 

6.22.1. Γενικά  

    Αντικείµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι η 
αποµείωση224 της αξίας των περιουσιακών στοιχείων χωρίς ταµειακές ροές της 
δηµόσιας οντότητας.  
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 
“Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων” και εφαρµόζεται κανονικά για όλες τις 
δηµόσιες οντότητες εκτός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων για ετήσιες περιόδους από 1η 
Ιανουαρίου του 2006.  
 

6.22.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο σκοπός του προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες τις οποίες µία 
δηµόσια οντότητα χρησιµοποιεί για να καθορίσει εάν ένα περιουσιακό στοιχείο το 
οποίο δε δηµιουργεί ταµειακές ροές αποµειώνεται καθώς και να διασφαλίσει ότι οι 
ζηµίες αποµείωσης θα αναγνωριστούν στις οικονοµικές καταστάσεις της δηµόσιας 
οντότητας. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε µία δηµόσια οντότητα πρέπει να 
αντιστρέψει µία ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις.   

 
6.22.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου225

 
 
    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
                                                 
224 §19 Αποµείωση (Impairment) είναι µία ζηµία στα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή στη δυνατή 
υπηρεσία, πάνω από τη συστηµατική αναγνώριση της ζηµίας ενός περιουσιακού στοιχείου, µέσω της 
απόσβεσης.  
 
225 §2 – 13. 
 



 120 

λογιστική αντιµετώπιση της αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων χωρίς 
ταµειακές ροές, εκτός από: 

� Αποθέµατα226 
� Περιουσιακά στοιχεία από συµβάσεις κατασκευής έργων227 
� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής 

του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 15 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” 

� Επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία επιµετρούνται στην εύλογη αξία228 
� Ενσώµατες ακινητοποιήσεις χωρίς ταµειακές ροές, τα οποία επιµετρούνται σε 

αναπροσαρµοσµένες ποσά229 
� Άλλα στοιχεία σχετικά µε την αποµείωση των οποίων ασχολούνται άλλα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
    Οι δηµόσιες οντότητες οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία µε 
ταµειακές ροές θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 
“Αποµείωση Περιουσιακών Στοιχείων” για τα στοιχεία αυτά230.  Οι δηµόσιες 
οντότητες οι οποίες έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές 
θα πρέπει να εφαρµόζουν όσα ορίζει το Πρότυπο αυτό.  
    Επενδύσεις σε: 

� Ελεγχόµενες οντότητες, όπως ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 6 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα “ Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και Λογιστική 
Επενδύσεων σε Ελεγχόµενες Οντότητες” 

� Συγγενείς οντότητες, όπως ορίζονται από ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα “Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”. 

� Κοινοπραξίες, όπως ορίζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα “Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για τα ∆ικαιώµατα σε 
Κοινοπραξίες”,  

είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Όπου τέτοιες επενδύσεις 
ταξινοµούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές αντιµετωπίζονται βάσει 
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36. 

6.22.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι ζηµίες αποµείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς ταµειακές ροές θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται όταν το ανακτήσιµο ποσό του στοιχείου είναι µικρότερο 
από τη λογιστική του αξία. Η ζηµία αποµείωσης θα αναγνωρίζεται αµέσως στο 
καθαρό έλλειµµα ή πλεόνασµα. Μετά την αναγνώριση µίας ζηµίας αποµείωσης, το 
ποσό της απόσβεσης για το περιουσιακό στοιχείο θα προσαρµόζεται για µελλοντικές 

                                                 
226 Ειδικότερα αναφέρεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Αποθέµατα”. 
 
227 Ειδικότερα αναφέρεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Συµβάσεις 
Κατασκευής Έργων”. 
 
228 Ειδικότερα αναφέρεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Επενδύσεις σε 
Ακίνητα”. 
 
229 Ειδικότερα αναφέρεται το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις”. 
 
230 §14. 
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περιόδους προκειµένου να επιµεριστεί το αναθεωρηµένο ποσό του στοιχείου σε µία 
συστηµατική βάση κατά το υπόλοιπο της ωφέλιµης ζωής του231. 
    Το ανακτήσιµο ποσό του στοιχείου είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης 
αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος της πώλησης και της αξίας λόγω της χρήσης του.  
Η αξία χρήσης232 είναι η παρούσα αξία της δυνατής υπηρεσίας του περιουσιακού 
στοιχείου. Η παρούσα αξία της υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας του περιουσιακού 
στοιχείου ορίζεται µε τη χρήση οποιασδήποτε από τις παρακάτω τρείς προσεγγίσεις 
και εξαρτάται από τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών και τη φύση της 
αποµείωσης233: 

� Η µέθοδος του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης (depreciated 
replacement cost approach)234: η παρούσα αξία της υπολειπόµενης δυνατής 
υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως το αποσβεσµένο 
κόστος αντικατάστασης του στοιχείου. Το κόστος αντικατάστασης ενός 
στοιχείου είναι το κόστος αντικατάστασης της υπολειπόµενης δυνατής 
υπηρεσίας. Το κόστος αυτό αποσβένεται για να αντικατοπτρίσει το 
περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση χρήσης του. Ένα περιουσιακό 
στοιχείο µπορεί να αντικατασταθεί είτε µέσω της αναπαραγωγής του 
υπάρχοντος περιουσιακού στοιχείου είτε µέσω της αντικατάστασης της 
υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας. Το αποσβεσµένο κόστος αντικατάστασης 
υπολογίζεται ως το κόστος αναπαραγωγής ή το κόστος αντικατάστασης του 
στοιχείου, το χαµηλότερο µεταξύ των δύο, µαζί µε τη συσσωρευµένη 
απόσβεση στη βάση του κόστους αυτού προκειµένου να αντικατοπτριστεί η 
χρήση του στοιχείου, οι οποία έχει ήδη πραγµατοποιηθεί.   

� Η µέθοδος του κόστους αποκατάστασης (restoration cost approach)235: η 
παρούσα αξία της υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας του περιουσιακού 
στοιχείου ορίζεται αφαιρώντας το υπολογισµένο κόστος αποκατάστασης του 
περιουσιακού στοιχείου από το τρέχον κόστος αντικατάστασης της 
υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας του στοιχείου πριν την αποµείωση. Το 
τελευταίο κόστος συνήθως προσδιορίζεται ως η χαµηλότερη αξία µεταξύ της 
αποσβεσµένης αναπαραγωγής και του κόστος αντικατάστασης του 
περιουσιακού στοιχείου.  

� Η µέθοδος των µονάδων υπηρεσίας (service units approach)236: η παρούσα 
αξία της υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου 
καθορίζεται µειώνοντας την τρέχουσα αξία των υπολειπόµενων 
αναµενόµενων ταµειακών ροών του στοιχείου πριν την αποµείωση 
προκειµένου να προσαρµοστεί µε το µειωµένο αριθµό µονάδων υπηρεσίας, οι 
οποίες αναµένονται από το στοιχείο στη αποµειωµένη του κατάσταση. Όπως 
και στη µέθοδο ανάκτησης, το τρέχον κόστος αντικατάστασης της υπόλοιπης 

                                                 
231 §47 – 53. 
 
232 §40 Αξία χρήσης (Value in use) ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς ταµειακές ροές είναι η 
παρούσα αξία της δυνατής υπηρεσίας του στοιχείου. 
 
233 §46. 
 
234 §41-43. 
 
235 §44. 
 
236 §45. 
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εν δυνάµει υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου πριν την αποµείωση, 
καθορίζεται συνήθως ως η χαµηλότερη αξία µεταξύ  της αποσβεσµένης 
αναπαραγωγής και του κόστους αντικατάστασης πριν την αποµείωση.  

    Σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, η δηµόσια οντότητα οφείλει να επανεξετάζει τα 
περιουσιακά στοιχεία προκειµένου να αξιολογήσει οποιαδήποτε ένδειξη αποµείωσης 
των περιουσιακών της στοιχείων. Εάν εντοπιστεί κάποια ένδειξη αποµείωσης, η 
δηµόσια οντότητα θα πρέπει να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό των υπηρεσιών του 
περιουσιακού στοιχείου237. 
    Η αναστροφή των ζηµιών αποµέιωσης προηγούµενων ετών επιτρέπεται υπό 
ορισµένες συνθήκες238. 
 

6.22.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 

    Η βασική διαφορά που εντοπίζεται ανάµεσα στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 
για το ∆ηµόσιο Τοµέα και το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 είναι η ενασχόληση του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα µε την αποµείωση 
περιουσιακών στοιχείων των δηµοσιών οντοτήτων χωρίς ταµειακές ροές. Αντίθετα, 
το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 ασχολείται µε την αποµείωση περιουσιακών 
στοιχείων επιχειρήσεων µε ταµειακές ροές. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν εφαρµόζεται  σε 
περιουσιακά στοιχεία χωρίς ταµειακές ροές τα οποία κρατούνται σε επανεκτιµηµένες 
αξίες κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, δεν εξαιρεί 
από το πεδίο εφαρµογής του τις ενσώµατες κινητοποιήσεις µε ταµειακές ροές, οι 
οποίες κατέχονται σε επανεκτιµηµένες αξίες κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
    Η µέθοδος µέτρησης της αξίας χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς 
ταµειακές ροές σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
διαφέρει από αυτήν που χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. Στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα η αξία χρήσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς ταµειακές ροές  είναι ίση µε την παρούσα αξία της 
υπολειπόµενης δυνατής υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου χρησιµοποιώντας 
έναν αριθµό προσεγγίσεων. Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 η αξία χρήσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου µε ταµειακές ροές είναι ίση µε την παρούσα αξία των 
µελλοντικών ταµειακών ροών του στοιχείου. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δε συµπεριλαµβάνει στο 
περιεχόµενο του αλλαγή της αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Η 
περίπτωση µίας σηµαντικής, απροσδόκητης αλλαγής στην αγοραία αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου εµφανίζεται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 36 ως µέρος των ελάχιστων υποδείξεων γνωστοποίησης.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα εµπεριέχει τη απόφαση 
τερµατισµού της κατασκευής ενός περιουσιακού στοιχείου ως ένδειξη αντιστροφής 
της ζηµίας αποµείωσης. ∆εν υπάρχει κάτι ανάλογο στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 36. 
    Το πεδίο εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 36 εξαιρεί συγκεκριµένες 
κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο 

                                                 
237 Ανακτήσιµο ποσό υπηρεσιών ενός περιουσιακού στοιχείου (Recoverable service amount) είναι το 
υψηλότερο ποσό µεταξύ της παρούσας αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς ταµειακές ροές και 
της αξίας χρήσης του. 
 
238 §54 – 66. 
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εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Οι 
εξαιρέσεις αυτές σχετίζονται µε τις κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
είναι υποκείµενα συγκεκριµένων απαιτήσεων αποµείωσης άλλων ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Οι συγκεκριµένες εξαιρέσεις δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί και στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
καθώς δεν υπάρχουν ισοδύναµα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε την 
αποµείωση ατοµικών περιουσιακών στοιχείων. ∆εν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο 
Πρότυπο αυτό για τη µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών όπως ορίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 36.  
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε τα 
“περιουσιακά στοιχεία της οντότητας” µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει 
άλλα περιουσιακά στοιχεία χωρίς ταµειακές ροές, ενώ το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
36 ασχολείται µε αυτά ως µέρος των σχετικών περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές 
ροές.  
    Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιείται 
διαφορετική ορολογία σε σχέση µε αυτήν που χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο 36. Ειδικότερα, οι όροι “πρόσοδος”(“revenue”), “ανακτήσιµη 
υπηρεσία”(“recoverable service amount”), “ οικονοµική θέση”(“financial position”), 
και “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement of financial 

performance”) που χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα αντιστοιχούν στους όρους “εισόδηµα”(“income”), “ανακτήσιµο 
ποσό” (“recoverable amount,”), “ισολογισµός” (“balance sheet”) και “λογαριασµοί 
εκµετάλλευσης” (“income statement”).  
 
 

6.23. IPSAS 22: Αποκάλυψη Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών για 

το Γενικό Κυβερνητικό Τοµέα 

6.23.1. Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 22 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε την 
αποκάλυψη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών για το γενικό κυβερνητικό τοµέα 
(General government sector). Πρόκειται για ένα νεοεκδιδόµενο Πρότυπο το θέµα του 
οποίου απευθύνεται αποκλειστικά στις δηµόσιες οντότητες χωρίς να υπάρχει κάποιο 
αντίστοιχο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο ως Πρότυπο βάσης.  
    Το Πρότυπο αυτό ορίζει τις προϋποθέσεις για την προετοιµασία και την 
παρουσίαση πληροφοριών σχετικά µε τον Γενικό Κυβερνητικό Τοµέα. Το Πρότυπο 
εφαρµόζεται για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µίας κυβέρνησης και 
απαιτεί µία διαφορετική προσέγγιση για τις επενδύσεις σε δηµόσιες οντότητες από 
αυτή που απαιτείται από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους οι οποίες ξεκινούν 
από την 1η Ιανουαρίου του 2008. 
 

6.23.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Στόχος του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τις προϋποθέσεις αποκάλυψης 
πληροφοριών για τις κυβερνήσεις, οι οποίες αποφασίζουν να παρουσιάσουν 
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πληροφορίες σχετικά µε τον γενικό κυβερνητικό τοµέα239 στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές τους καταστάσεις. Η αποκάλυψη των κατάλληλων πληροφοριών για τον 
γενικό κυβερνητικό τοµέα µπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια των οικονοµικών 
καταστάσεων και να παρέχει καλύτερη κατανόηση της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα 
στις εµπορικές και µη εµπορικές δραστηριότητες της κυβέρνησης και ανάµεσα στις 
οικονοµικά στοιχεία και τις στατιστικές βάσεις των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

 

6.23.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου240
 

 

    Μία κυβέρνηση, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές της καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση και αποφασίζει να αποκαλύψει 
οικονοµικές πληροφορίες για τον γενικό κυβερνητικό τοµέα θα πρέπει να πράττει 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Προτύπου αυτού. 
    Οι κυβερνήσεις συλλέγουν κεφάλαια από φόρους, µεταφορές και µία ποικιλία µη 
εµπορικών και εµπορικών δραστηριοτήτων προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται µε υπηρεσίες παροχής. Λειτουργούν µέσω µίας 
ποικιλίας οντοτήτων για να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στους πολίτες τους. 
ορισµένες οντότητες βασίζονται κυρίως σε παρακρατήσεις ή διανοµές φόρων ή άλλα 
κυβερνητικά έσοδα για τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών διανοµής, αλλά επίσης 
αναλαµβάνουν και επιπρόσθετες δραστηριότητες οι οποίες παράγουν έσοδα 
συµπεριλαµβανοµένων και εµπορικών δραστηριοτήτων σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Άλλες οντότητες µπορεί να παράγουν τα κεφάλαια τους κυρίως από εµπορικές 
δραστηριότητες. Αυτές περιλαµβάνουν τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις.  
    Οι οικονοµικές καταστάσεις µίας κυβέρνησης, οι οποίες προετοιµάζονται σύµφωνα 
µε το περιεχόµενο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
παρέχουν µία γενική εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, του 
κόστους των υπηρεσιών που παρέχονται, της φορολογίας και άλλων εσόδων, τα 
οποία παράγονται για να χρηµατοδοτήσουν τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις µίας κυβέρνησης, η οποία παρέχει υπηρεσίες µέσω 
ελεγχόµενων οντοτήτων, είτε είναι εξαρτηµένες από τον κυβερνητικό προϋπολογισµό 
ή όχι, είναι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
    Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι οικονοµικές καταστάσεις και οι προϋπολογισµοί της 
κυβέρνησης, µπορούν επίσης να εκδοθούν σύµφωνα µε τις στατιστικές βάσεις241 
σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. Οι στατιστικές αυτές βάσεις σύνταξης 
οικονοµικών καταστάσεων εστιάζουν στη πρόβλεψη των οικονοµικών πληροφοριών 
για το γενικό κυβερνητικό τοµέα. Οι στατιστικές βάσεις σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων µπορεί επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τον επιχειρησιακό 

                                                 
239 §5 και §17 – 20. Ο γενικός κυβερνητικός τοµέας (General government sector) αποτελείται από µη 
κερδοφόρες οντότητες οι οποίες αναλαµβάνουν µη εµπορικές δραστηριότητες και βασίζονται κυρίως 
σε παρακρατήσεις ή διανοµές από τον κυβερνητικό προϋπολογισµό για τη χρηµατοδότηση των 
υπηρεσιών παροχής τους. Περιλαµβάνει όλες τις οντότητες της γενικής κυβέρνησης µε στατιστικές 
βάσεις σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων. 
 
240 §2 – 14. 
 
241§21. Οι βάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν προϋποθέσεις, οι οποίες είναι σχετικές, και προέρχονται, από 
το Σύστηµα των Εθνικών Λογιστών 1993 (System of National Accounts 1993, SNA 93) το οποίο 
προετοίµασαν τα Ηνωµένα Έθνη (United Nations) και άλλοι διεθνείς οργανισµοί. 
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τοµέα της κυβέρνησης, ο οποίος κυρίως ενέχει εµπορικές δραστηριότητες242και τον 
δηµόσιο τοµέα ως σύνολο. 
    Οι οικονοµικές καταστάσεις ενοποιούνται µόνον για τις ελεγχόµενες οντότητες. Ο 
περιορισµός αυτός δεν ισχύει στην περίπτωση που η κυβέρνηση χρησιµοποιεί 
στατιστικές βάσεις για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεων. Σε µερικές 
περιπτώσεις, µία εθνική κυβέρνηση ελέγχει µία πολιτεία ή περιφέρεια και τοπικές 
οντότητες και εποµένως οι οικονοµικές της καταστάσεις ενοποιούνται στο επίπεδο 
αυτό, ενώ σε άλλες όχι. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι γενικοί κυβερνητικοί τοµείς όλων 
των επιπέδων της κυβέρνησης συνδυάζονται κι έτσι σε κάποιες περιπτώσεις οι 
γενικοί κυβερνητικοί τοµείς θα περιλαµβάνουν µονάδες για τις οποίες οι οικονοµικές 
καταστάσεις δεν ενοποιούνται. Το Πρότυπο αυτό απαγορεύει την παρουσίαση 
οποιασδήποτε οντότητας ως µέρους του γενικού κυβερνητικού τοµέα, εάν δεν είναι 
ενοποιηµένη στις οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης.  
  

6.23.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Οι οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε το γενικό κυβερνητικό τοµέα θα πρέπει να 
γνωστοποιούνται µε συµµόρφωση ως προς τις λογιστικές πολιτικές243 που 
υιοθετούνται για την προετοιµασία και την παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων της κυβέρνησης εκτός από τις περιπτώσεις που: 

� Ο γενικός κυβερνητικός τοµέας δεν εφαρµόζει τις προϋποθέσεις του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 6 για το ∆ηµόσιο Τοµέα για οντότητες στους τοµείς 
των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Επιχειρήσεων και των ∆ηµοσίων µη 
Οικονοµικών Επιχειρήσεων. 

� Ο γενικός κυβερνητικός τοµέας θα πρέπει να αναγνωρίζει τις επενδύσεις του 
στους τοµείς των ∆ηµοσίων Οικονοµικών Επιχειρήσεων και των ∆ηµοσίων 
µη Οικονοµικών Επιχειρήσεων ως περιουσιακό στοιχείο και θα πρέπει να 
υπολογίζει τα στοιχεία αυτά στην καθαρή της θέση. 

    Οι γνωστοποιήσεις244, οι οποίες γίνονται σχετικά µε τον γενικό κυβερνητικό τοµέα 
θα πρέπει να εµπεριέχουν τουλάχιστον:  

� Τα περιουσιακά στοιχεία σε κύριες τάξεις, παρουσιάζοντας την επένδυση σε 
άλλο τοµέα 

� Τις υποχρεώσεις σε κύριες τάξεις 
� Την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
� Τα έσοδα σε κύριες τάξεις 
� Ελλείµµατα ή πλεονάσµατα 
� Τα έξοδα σε κύριες τάξεις 
� Τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
� Τις ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
� Τις ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

                                                 
242 §5 και §19 – 20. Ο επιχειρησιακός τοµέας της κυβέρνησης συνήθως χαρακτηρίζεται ως τοµέας 
∆ηµοσίων Οικονοµικών Επιχειρήσεων (Public Financial Corporations Sector, PFC) και ως τοµέας 
∆ηµοσίων µη Οικονοµικών Επιχειρήσεων (Public Non-Financial Corporations Sector, PNFC). 

 
243 §23 – 34. 
 
244 §43 – 46. 
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� Τις συνολικές αυξήσεις και µειώσεις αναπροσαρµογής και άλλα στοιχεία 
εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται άµεσα στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

    Ο τρόπος παρουσίασης των γνωστοποιήσεων του γενικού κυβερνητικού τοµέα θα 
πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
Οι γνωστοποιήσεις των ελεγχόµενων οντοτήτων οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στο 
γενικό κυβερνητικό τοµέα και οποιαδήποτε αλλαγή στις οντότητες αυτές από 
προηγούµενη περίοδο θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν, µαζί µε µία επεξήγηση των 
λόγων για τους οποίους µία οντότητα προηγουµένως συµπεριλαµβανόταν στο γενικό 
κυβερνητικό τοµέα και δε συµπεριλαµβάνεται πλέον.  
    Οι γνωστοποιήσεις του γενικού κυβερνητικού τοµέα θα πρέπει να συµπεριληφθούν 
στις οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τα ποσά 
αυξοµειώσεων σε κάθε ισοδύναµο στοιχείο αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
 

6.24. IPSAS 23: Έσοδα από µη Ανταλλακτικές Συναλλαγές (Φόροι 
και Λογιστικές Μεταφορές) 
 

6.24.1. Γενικά 

    Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
(International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB)αποφάσισε να 
αναπτύξει ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα σχετικό µε τα 
έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές245 καθώς δεν υπήρχε κάποιο γενικά 
αποδεκτό ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σχετικό µε τη 
µέτρηση και την αναγνώριση των εσόδων από µη ανταλλακτικές συναλλαγές αν και η 
πλειοψηφία των εσόδων των δηµόσιων οντοτήτων προέρχεται από την 
πραγµατοποίηση µη ανταλλακτικών συναλλαγών. 
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο εκδόθηκε το ∆εκέµβριο του 2006 και τέθηκε σε ισχύ 
για περιόδους που ξεκινούν από 30 Ιουνίου του 2008.     
 

6.24.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τις προϋποθέσεις για τη 
γνωστοποίηση των εσόδων που προέρχονται από µη συναλλαγµατικές συναλλαγές, 
διαφορετικές από µη συναλλαγµατικές συναλλαγές συνδυασµού οντοτήτων. Το 
Πρότυπο ασχολείται µε θέµατα τα οποία πρέπει να εξεταστούν για την αναγνώριση 
και την επιµέτρηση των εσόδων από µη συναλλαγµατικές συναλλαγές 
συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης εισφορών από ιδιοκτήτες. 
 

 

                                                 
245 §9 -11. Οι µη ανταλλακτικές συναλλαγές (Non-exchange transactions) είναι συναλλαγές οι οποίες 
δεν ενέχουν ανταλλαγή. Σε µία µη ανταλλακτική συναλλαγή, µία οντότητα λαµβάνει αξία από κάποια 
άλλη οντότητα χωρίς να δίνει άµεσα περίπου ίσης αξία σε αντάλλαγµα, ή να δίνει αξία σε µία 
οντότητα χωρίς να λαµβάνει σχεδόν ίση αξία ως αντάλλαγµα.  
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6.24.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου246
 

 
    Μία οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
λογιστική αντιµετώπιση των εσόδων από µη συναλλαγµατικές συναλλαγές. Το 
συγκεκριµένο Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε έναν συνδυασµό οντοτήτων, ο οποίος 
είναι µη συναλλαγµατική συναλλαγή. 
    Το Πρότυπο αυτό απευθύνεται στα έσοδα τα οποία προέρχονται από µη 
ανταλλακτικές συναλλαγές247.  Ενώ τα έσοδα των δηµόσιων οντοτήτων προέρχονται 
τόσο από ανταλλακτικές248 όσο και από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, η πλειοψηφία 
των εσόδων των κυβερνήσεων και των άλλων δηµόσιων οντοτήτων προέρχεται από 
µη ανταλλακτικές συναλλαγές όπως φόροι και µεταφορές249. 
    Οι κυβερνήσεις µπορούν να αναδιοργανώσουν το δηµόσιο τοµέα, συγχωνεύοντας 
ορισµένες δηµόσιες οντότητες ή διαχωρίζοντας τες. Ένας συνδυασµός οντοτήτων 
συµβαίνει όταν δύο ή περισσότερες οντότητες αναφοράς ενώνονται για να 
σχηµατίσουν µία οντότητα αναφοράς. Οι αναδιαρθρώσεις αυτές κανονικά δεν 
ενέχουν την απόκτηση µίας οντότητας από κάποια άλλη, αλλά ίσως να οδηγήσουν 
στο να αποκτήσει µία νέα ή ήδη υπάρχουσα οντότητα όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις µίας άλλης οντότητας. Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν απευθύνεται σε συνδυασµούς οντοτήτων και έχει 
τους έχει εξαιρέσει  από το περιεχόµενο του Προτύπου αυτού. Εποµένως, το Πρότυπο 
αυτό δεν καθορίζει εάν ένας συνδυασµός οντοτήτων, ο οποίος είναι µη ανταλλακτική 
συναλλαγή, θα δηµιουργεί έσοδο ή όχι.  
 

6.24.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου  

    Μία εισροή πλούτου από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή, διάφορη των 
υπηρεσιών σε είδος, η οποία πληροί τον ορισµό ενός περιουσιακού στοιχείου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν: 

� Είναι πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή η δυνατή υπηρεσία, τα 
οποία σχετίζονται µε το στοιχείο θα εισρεύσουν στην οντότητα  

� Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να επιµετρηθεί µε 
αξιοπιστία. 

                                                 
246 §2 – 6. 
 
247 Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από ανταλλακτικές συναλλαγές αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 9 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 
 
248 Οι ανταλλακτικές συναλλαγές (Exchange transactions) είναι συναλλαγές στις οποίες η οντότητα 
δέχεται τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υπηρεσίες, ή εξαλείφονται οι υποχρεώσεις της και άµεσα 
αποδίδει σχεδόν ίση αξία, κυρίως υπό τη µορφή µετρητών, αγαθών, υπηρεσιών ή χρήσης 
περιουσιακών στοιχείων, σε µία άλλη οντότητα ως αντάλλαγµα. 
 
249 Οι µεταφορές (Transfers) είναι εισροές µελλοντικών οικονοµικών οφελών ή δυνατής υπηρεσιάς 
από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, διαφορετικές των φόρων. Οι µεταφορές µπορεί να είναι 
χρηµατικές ή µη χρηµατικές και περιλαµβάνουν επιχορηγήσεις, δώρα, δωρεές, πρόστιµα, 
κληροδοτήµατα και αγαθά και υπηρεσίες σε είδος.  
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Μία οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο από την άποψη 
των φόρων, όταν το φορολογικό γεγονός250 λαµβάνει χώρα και πληρούνται τα 
κριτήρια αναγνώρισης του στοιχείου251.  
    Μία εισροή πλούτου από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή αναγνωρίζεται ως 
περιουσιακό στοιχείο εκτός από την περίπτωση που η υποχρέωση αναγνωρίζεται από 
την άποψη της ίδιας εισροής. Όταν µία οντότητα ικανοποιεί µία τρέχουσα υποχρέωση 
από την άποψη µίας εισροής πλούτου από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή η οποία 
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να µειώσει το ποσό της 
υποχρέωσης και να αναγνωρίσει το ποσό του εσόδου ισοδύναµο της µείωσης. 
    Ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποκτάται µέσω µίας µη ανταλλακτικής 
συναλλαγής θα πρέπει να επιµετρείται αρχικά στην εύλογη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία απόκτησης του252.     
    Τα έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές θα πρέπει να επιµετρούνται στο ποσό 
της αύξησης στο καθαρό Ενεργητικό που αναγνωρίζεται από την οντότητα253.   
    Μία τρέχουσα υποχρέωση254, η οποία προέρχεται από µία µη ανταλλακτική 
συναλλαγή και πληροί τον ορισµό της υποχρέωσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως 
υποχρέωση όταν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

� Είναι πιθανόν ότι µία εκροή πλούτου η οποία ενσωµατώνει µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη ή δυνατή υπηρεσία θα απαιτηθούν για την τακτοποίηση της 
υποχρέωσης αυτής 

� Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της 
υποχρέωσης. 

Το ποσό αναγνώρισης ως υποχρέωσης θα πρέπει να είναι η καλύτερη εκτίµηση του 
ποσού του οποίου απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα υποχρέωση κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς255. 
    Η ύπαρξη όρων256 σε ένα εκχωρούµενο στοιχείο δηµιουργεί µία παρούσα 
υποχρέωση στην αρχική αναγνώριση, η οποία θα αναγνωριστεί όταν ικανοποιηθούν 
τα κριτήρια αναγνώρισης µίας υποχρέωσης.  
    Τα έσοδα από φόρους θα πρέπει να ορίζονται σε ακαθάριστο σύνολο. ∆ε θα πρέπει 
να µειώνονται για έξοδα τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του φορολογικού 

                                                 
250 §65. Φορολογικό γεγονός (Tax event) είναι το γεγονός το οποίο η κυβέρνηση, η νοµοθεσία ή 
κάποια άλλη αρχή έχει ορίσει ως υποκείµενο σε φορολογία.  
 
251 §30 – 43. 
 
252 §42 – 43. 
 
253 §48 – 49. 
 
254 §51 – 54. 
 
255 §57 – 58. 
 
256 §17 – 18. Οι όροι (Stipulations) σε εκχωρούµενα στοιχεία του Ενεργητικού είναι ρήτρες οι οποίες 
ορίζουν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή η δυνατή υπηρεσία, που συνδέονται µε τα στοιχεία 
απαιτείται να χρησιµοποιηθούν από το λήπτη όπως ορίστηκαν ή µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή 
δυνατή υπηρεσία πρέπει να επιστραφούν στον εκχωρητή.  
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συστήµατος257. Στην περίπτωση των φορολογικών δαπανών258, τα έσοδα από φόρους 
δε θα πρέπει να ορίζονται σε ακαθάριστο σύνολο259.   
    Μία οντότητα αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο από την άποψη των 
µεταφορών όταν η εκχωρούµενες πηγές πληρούν τα κριτήρια του ορισµού του 
περιουσιακού στοιχείου. Παρ’ όλα αυτά, µία οντότητα µπορεί, χωρίς να είναι 
υποχρεωτικό, να αναγνωρίσει υπηρεσίες σε είδος ως έσοδα και ως περιουσιακά 
στοιχεία260.  
    Μία οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί είτε στις καταστάσεις της, είτε στις 
σηµειώσεις, το γενικό σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων της261: 

� Το ποσό των εσόδων από µη ανταλλακτικές συναλλαγές το οποίο 
αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου σε βασικές τάξεις, 
παρουσιάζοντας ξεχωριστά τους φόρους και τις µεταφορές 

� Το ποσό των αποδεκτών που αναγνωρίζονται από την άποψη των εσόδων µη 
ανταλλακτικών συναλλαγών  

� Το ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται από την άποψη των 
εκχωρούµενων στοιχείων 

� Το ποσό των στοιχείων που αναγνωρίζονται και είναι υποκείµενα σε 
περιορισµούς και τη φύση των περιορισµών αυτών 

� Την ύπαρξη και τα ποσά κάθε προείσπραξης262 από την άποψη µη 
ανταλλακτικών συναλλαγών 

� Το ποσό των υποχρεώσεων που έχουν χαριστεί. 
    Στις σηµειώσεις µίας οντότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται σύµφωνα µε το 
γενικό σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων: 

� Τις λογιστικές µεθόδους που υιοθετήθηκαν για την αναγνώριση των εσόδων 
από µη ανταλλακτικές συναλλαγές  

� Για τις κύριες τάξεις εσόδων από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, τη βάση 
στην οποία µετρήθηκε η εύλογη αξία των πόρων που εισέρευσαν στην 
οντότητα 

� Για τις κύριες τάξεις εσόδων από φόρους, τις οποίες η οντότητα δε µπορούσε 
να επιµετρήσει µε αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία 
πραγµατοποιήθηκε το φορολογικό γεγονός, πληροφορίες για τη φύση των 
φόρων 

                                                 
257 Τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσω του φορολογικού συστήµατος (Expenses paid 

through the tax system) είναι ποσά τα οποία είναι στη διάθεση των δικαιούχων ανεξάρτητα από το αν 
πληρώνουν φόρους ή όχι.  
 
258 Οι φορολογικές δαπάνες (Tax expenditures) είναι προνοµιακές προβλέψεις του φορολογικού νόµου 
οι οποίες παρέχουν σε ορισµένους φορολογούµενους δικαιώµατα τα οποία δεν είναι διαθέσιµα σε 
άλλους. 
 
259 §71 – 75. 
 
260 §76 – 105. 
 
261 §106 – 115. 
 
262 §66. 
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� Τη φύση και το είδος των κύριων τάξεων κληροδοτηµάτων, δώρων, δωρεών 
παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις κύριες τάξεις των αγαθών σε είδος που 
ελήφθησαν. 

 

 

6.25. IPSAS 24: Παρουσίαση Πληροφοριών για τον Προϋπολογισµό 

στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

6.25.1. Γενικά 

    Οι περισσότερες κυβερνήσεις προετοιµάζουν και εκδίδουν τα δηµόσια έγγραφα 
τους ή γνωστοποιούν τους οικονοµικούς προϋπολογισµούς τους. Ο προϋπολογισµός 
αντικατοπτρίζει τα οικονοµικά χαρακτηριστικά των κυβερνητικών σχεδίων για την 
προσεχή περίοδο, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο οικονοµικής διαχείρισης και είναι το 
βασικό στοιχείο της διαδικασίας που παρέχει εποπτεία στην κυβέρνηση και τη βουλή 
σχετικά µε την οικονοµική διάσταση των δραστηριοτήτων τους. Επιπρόσθετα, 
κάποιες οικονοµικές οντότητες µπορεί να απαιτείται ή να επιλέγεται να 
δηµοσιοποιούν τους εγκεκριµένους263 προϋπολογισµούς τους. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η οντότητα θα πρέπει να είναι υπεύθυνη σχετικά µε την τήρηση του 
δηµοσιοποιηµένου προϋπολογισµού της.  
    Πριν την έκδοση του Προτύπου αυτού, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 για το 
∆ηµόσιο Τοµέα ενθάρρυνε αλλά δεν απαιτούσε να συµπεριληφθούν οικονοµικά 
στοιχεία σε σύγκριση µε τα προϋπολογισθέντα ποσά στις περιπτώσεις που τα 
οικονοµικά στοιχεία και τα προϋπολογισθέντα είναι στην ίσια βάση. Παρ’ όλα αυτά ο 
προϋπολογισµός τον οποίο δηµοσιεύει η οντότητα µπορεί να µην παρουσιάζεται στην 
ίσια βάση µε τις οικονοµικές της καταστάσεις. Τις ελλείψεις του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 1 για το ∆ηµόσιο Τοµέα επιχειρεί να καλύψει το περιεχόµενο 
του συγκεκριµένου Προτύπου. 
    Το Πρότυπο αυτό αναγνωρίζει τις γνωστοποιήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν οι 
οντότητες, οι οποίες δηµοσιοποιούν τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς τους είτε 
οι προϋπολογισµοί αυτοί παρουσιάζονται στην ίδια βάση µε τις οικονοµικές τους 
καταστάσεις, είτε όχι.  
    Το Πρότυπο αυτό ισχύει για περιόδους οι οποίες ξεκινούν µετά την 1η Ιανουαρίου 
του 2009. 
 

6.25.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Το Πρότυπο αυτό απαιτεί η σύγκριση των προϋπολογισθέντων ποσών µε τα 
πραγµατικά ποσά τα οποία προέρχονται από την εκτέλεση του προϋπολογισµού, να 
περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων όταν απαιτείται ή 
επιλέγεται να δηµοσιοποιούνται οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί τους. Επιπλέον, το 
Πρότυπο απαιτεί τη γνωστοποίηση επεξηγήσεων των λόγων ύπαρξης διαφορών στα 

                                                 
263 §8 – 10. Εγκεκριµένος προϋπολογισµός (Approved budget) εννοείται η δικαιοδοσία δαπανών η 
οποία πηγάζει από νόµους, κυβερνητικές οδηγίες και άλλες αποφάσεις σχετικές µε περιεχόµενα έσοδα 
ή τις λήψεις για τη περίοδο του προϋπολογισµού. 
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προϋπολογισθέντα και στα πραγµατικά ποσά. Η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις 
του Προτύπου αυτού θα βεβαιώσει ότι οι δηµόσιες οντότητες αποδεσµεύονται από τις 
υποχρεώσεις τους και ενισχύουν τη διαφάνεια των οικονοµικών τους καταστάσεων 
επιδεικνύοντας συµµόρφωση ως προς των εγκεκριµένο προϋπολογισµό τους. 
 

 

6.25.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου264
 

 

    Μία οντότητα η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση και απαιτείται ή επιλέγει να δηµοσιοποιεί τους 
εγκεκριµένους προϋπολογισµούς της, θα πρέπει να εφαρµόζει το συγκεκριµένο 
Πρότυπο. 
    Το Πρότυπο αυτό δεν απαιτεί τη δηµοσιοποίηση των εγκεκριµένων 
προϋπολογισµών αλλά ούτε και απαιτεί οι οικονοµικές καταστάσεις να εµπεριέχουν 
στοιχεία ή συγκρίσεις σχετικά µε τους εγκεκριµένους προϋπολογισµούς οι οποίοι δε 
δηµοσιοποιούνται. 
    Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι εγκεκριµένοι προϋπολογισµοί θα συσταθούν για να 
περικλείσουν όλες τις δραστηριότητες οι οποίες ελέγχονται από µία οντότητα του 
δηµοσίου τοµέα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, µπορεί να απαιτείται η 
δηµοσιοποίηση ιδιαίτερων εγκεκριµένων προϋπολογισµών σχετικά µε 
δραστηριότητες ή οµάδες δραστηριοτήτων ή οντότητες να εµπεριέχεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης ή κάποιας άλλης δηµόσιας οντότητας.  
 

6.25.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Μία οντότητα θα πρέπει να παρουσιάζει έναν συνδυασµό των προϋπολογισθέντων 
και πραγµατικών ποσών265 ως επιπρόσθετες προϋπολογισθείσες στήλες στις βασικές 
οικονοµικές καταστάσεις µόνο στις περιπτώσεις που οι οικονοµικές καταστάσεις και 
ο προϋπολογισµός έχουν προετοιµαστεί σε συγκρίσιµη βάση266. 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να παρουσιάζει µία σύγκριση των 
προϋπολογισθέντων ποσών είτε ως επιπρόσθετη ιδιαίτερη οικονοµική κατάσταση, 
είτε ως επιπρόσθετες προϋπολογισθείσες στήλες στις οικονοµικές καταστάσεις της. Η 
σύγκριση των προϋπολογισθέντων µε τα πραγµατικά ποσά θα παρουσιάζεται 
ξεχωριστά για κάθε επίπεδο νοµικού ελέγχου267:  

� Τα αρχικά και τελικά ποσά του προϋπολογισµού 
� Τα πραγµατικά ποσά σε µία συγκρίσιµη βάση 
� Μέσω του τρόπου γνωστοποίησης των σηµειώσεων, µία επεξήγηση των 

διαφορών µεταξύ προϋπολογισθέντων και πραγµατικών ποσών, εκτός αν η 
επεξήγηση συµπεριλαµβάνεται σε κάποιο άλλο δηµόσιο έγγραφο το οποίο 

                                                 
264 §2 – 6. 
 
265 §13. 
 
266

 Με τον όρο συγκρίσιµη βάση (Comparable basis) εννοούνται τα πραγµατικά ποσά τα οποία 
παρουσιάζονται στην ίδια λογιστική βάση, για τις ίδιες οντότητες και για την ίδια περίοδο 
προϋπολογισµού. 
 
267 §21 – 28. 
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δηµοσιοποιείται µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις και γίνεται σχετική 
αναφορά στις σηµειώσεις. 

    Θα πρέπει επίσης µία δηµόσια οντότητα να παρουσιάζει µία επεξήγηση των 
αλλαγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µεταξύ των αρχικών268 και τελικών269 
προϋπολογισµών ως συνέπεια επανεπιµερισµών στον προϋπολογισµό ή άλλων 
παραγόντων270: 

� Μέσω του τρόπου γνωστοποίησης των σηµειώσεων στις οικονοµικές 
καταστάσεις 

� Σε µία κατάσταση η οποία δηµοσιεύτηκε στο παρελθόν, κατά την ίδια χρονική 
στιγµή, ή µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις, και θα πρέπει να περιλαµβάνει 
µια αναφορά στην κατάσταση στις σηµειώσεις των οικονοµικών στοιχείων. 

    Όλες οι συγκρίσεις των προϋπολογισθέντων µε τα πραγµατικά ποσά θα πρέπει να 
παρουσιάζονται σε συγκρίσιµη βάση στον προϋπολογισµό271. Η δηµόσια οντότητα θα 
πρέπει να εξηγήσει στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων τη βάση του 
προϋπολογισµού272 και τη βάση ταξινόµησης που έχει υιοθετηθεί στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό, την περίοδο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, καθώς και τις 
οντότητες οι οποίες περιέχονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό273. 
    Τα πραγµατικά ποσά τα οποία παρουσιάζονται σε συγκρίσιµη βάση στον 
προϋπολογισµό θα πρέπει, στις περιπτώσεις που τα οικονοµικά στοιχεία και ο 
προϋπολογισµός δεν προετοιµάζονται σε συγκρίσιµη βάση, να διευθετηθούν ως προς 
τα ακόλουθα πραγµατικά ποσά τα οποία παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις, αναγνωρίζοντας ξεχωριστά τις διαφορές κάθε βάσης, 
χρονοδιαγράµµατος και οντότητας: 

� Εάν έχει υιοθετηθεί η δεδουλευµένη βάση στον προϋπολογισµό, τα συνολικά 
έξοδα από λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

� Εάν έχει υιοθετηθεί κάποια άλλη βάση στον προϋπολογισµό, τα συνολικά 
έξοδα και οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.  

Οι διευθετήσεις θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην κατάσταση σύγκρισης των 
προϋπολογισθέντων και πραγµατικών ποσών ή στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων274. 
 

                                                 
268 §11 – 12. Αρχικός προϋπολογισµός (Original budget) είναι ο αρχικά εγκεκριµένος προϋπολογισµός 
για την περίοδο του προϋπολογισµού. 
 
269 §11 – 12. Τελικός προϋπολογισµός (Final budget) είναι ο αρχικός προϋπολογισµός µε  προσθήκες 
για όλες τις µεταφορές, τις κατανοµές και τις επιπρόσθετες διευθετήσεις και άλλες εγκεκριµένες 
νοµικά αλλαγές για την περίοδο του προϋπολογισµού. 
 
270 §29 – 30. 
 
271 §31 – 36. 
 
272 Βάση του προϋπολογισµού (Cash basis) εννοείται η δεδουλευµένη βάση ή η λογιστική αρχή της 
αυτοτέλειας της χρήσης ή κάποια άλλη λογιστική βάση η οποία υιοθετείται για τη σύνταξη του 
προϋπολογισµού και έχει εγκριθεί από νοµοθετικό σώµα.  
 
273 §39 – 46. 
 
274 §47 – 53. 
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6.26. IPSAS 25: Παροχές σε Εργαζοµένους  
 

6.26.1.Γενικά 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα ασχολείται µε τη 
λογιστική αντιµετώπιση και τη γνωστοποίηση των παροχών προς τους εργαζόµενους 
µίας δηµόσιας οντότητας διαχωρίζοντας σε τέσσερις κατηγορίες τις παροχές αυτές.  
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο βασίζεται στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 19 “Παροχές σε Εργαζοµένους” και η εφαρµόζεται για ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν από την 1η 
Ιανουαρίου του 2011. Εάν µία δηµόσια οντότητα εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για 
προγενέστερες της ηµεροµηνίας εφαρµογής περιόδους, θα πρέπει να γνωστοποιεί το 
γεγονός αυτό. 
 

6.26.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 25 για το Λογιστικό Τοµέα είναι η 
προδιαγραφή της λογιστικής αντιµετώπισης και της γνωστοποίησης σχετικά µε τις 
παροχές σε εργαζοµένους. Το Πρότυπο απαιτεί µία δηµόσια οντότητα να αναγνωρίζει 
µία υποχρέωση όταν ένας εργαζόµενος έχει παρέχει υπηρεσίες µε αντάλλαγµα 
παροχές οι οποίες θα πληρωθούν στο µέλλον και ένα έξοδο όταν η οντότητα κάνει 
χρήση των οικονοµικών ωφελειών ή της δυνατής υπηρεσίας που προέρχονται από 
έναν εργαζόµενο µε αντάλλαγµα παροχές. 
 

 

6.26.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου275
 

 
    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό ως 
εργοδότης για τη λογιστική αντιµετώπιση όλων των παροχών προς τους 
εργαζοµένους276, εκτός των συναλλαγών που βασίζονται σε µετοχές. 
    Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε τα προγράµµατα συνταξιοδότησης των 
εργαζοµένων, επιδόµατα τα οποία παρέχονται από προγράµµατα κοινωνικής 
ασφάλισης ή µε πρώην εργαζοµένους στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα.  
    Οι παροχές σε εργαζοµένους  στις οποίες αναφέρεται το Πρότυπο 
συµπεριλαµβάνουν εκείνες οι οποίες παρέχονται: 

� Σύµφωνα µε επίσηµα προγράµµατα ή άλλες επίσηµες συµφωνίες ανάµεσα σε 
µία οντότητα και στους εργαζόµενους, σε οµάδες εργαζοµένων ή στους 
αντιπροσώπους τους. 

                                                 
275 §2 – 9. 
 
276 Για τους σκοπούς του Προτύπου αυτού οι εργαζόµενοι συµπεριλαµβάνονται στο βασικό διοικητικό 

προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 

“Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών”. 
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� Σύµφωνα µε νοµικές απαιτήσεις, ή µέσω βιοµηχανικών συµφωνιών όπου οι 
οντότητες πρέπει να συνεισφέρουν σε εθνικά, βιοµηχανικά ή άλλα 
προγράµµατα πολλών εργοδοτών277 ή όπου οι οντότητες πρέπει να 
συνεισφέρουν σε προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

� Από ανεπίσηµες πρακτικές, οι οποίες δηµιουργούν τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις278. 

        Οι παροχές προς τους εργαζοµένους συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 
� Βραχυπρόθεσµες εργατικές παροχές279, όπως µισθοί, ηµεροµίσθια, 

συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ετήσιες άδειες µετά αποδοχών και άδειες 
ασθένειας, διανοµές κερδών και πριµ και µη χρηµατικές παροχές για τους νυν 
εργαζοµένους 

� Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία280, όπως συντάξεις και άλλες 
παροχές σύνταξης, ασφάλειες ζωής και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά 
την έξοδο από την εργασία 

� Άλλες µακροπρόθεσµες εργατικές παροχές281, οι οποίες µπορεί να 
περιλαµβάνουν µακροχρόνιες άδειες, εορτές, µακροπρόθεσµες παροχές 
ανικανότητας και αν δεν καθιστούν πληρωτέα ολόκληρα µέσα σε δώδεκα 
µήνες από τη λήξη της περιόδου, διανοµές κερδών και πριµ καθώς και 
αποζηµιώσεις 

� Εργατικές παροχές λήξης απασχόλησης282. 

                                                 
277 Προγράµµατα πολλών εργοδοτών (Multi-employer plans) είναι προγράµµατα καθορισµένων 
εισφορών (άλλα εκτός από κρατικά προγράµµατα) ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών (άλλα 
εκτός από κρατικά προγράµµατα) που: 
(α) συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται από διάφορες επιχειρήσεις, οι οποίες 
δε βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, και 
(β) χρησιµοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν οφέλη σε εργαζόµενους 
περισσοτέρων της µιας επιχείρησης, πάνω στη βάση ότι τα επίπεδα εισφορών και παροχών 
 
278 Οι ανεπίσηµες πρακτικές δηµιουργούν µία τεκµαιρόµενη υποχρέωση (Constructive obligation) 
όταν η οντότητα δεν έχει άλλη επιλογή από το να πληρώσει τις εργατικές παροχές. Ένα παράδειγµα 
τεκµαιρόµενης υποχρέωσης αποτελεί η περίπτωση που οι ανεπίσηµες πρακτικές της οντότητας 
προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στη σχέση της µε τους υπαλλήλους. 
 
279 Βραχυπρόθεσµες εργατικές παροχές (Short-term employee benefits) είναι παροχές σε 
εργαζοµένους (άλλες εκτός από παροχές λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε 
συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών) που λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες 
µετά από το τέλος της περιόδου µέσα στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες. 
 
280 Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία (Post-employment benefits) είναι παροχές σε 
εργαζοµένους (άλλες εκτός από παροχές λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε 
συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών) που είναι πληρωτέες µετά την ολοκλήρωση της 
απασχόλησης. 
 
281 Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους (Other long-term employee benefits) είναι 
παροχές σε εργαζόµενους (άλλες εκτός από παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, παροχές λήξης 
απασχόλησης και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών), οι οποίες δε λήγουν 
στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι απασχολούµενοι 
παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 
 
282 Παροχές λήξης της απασχόλησης (Termination benefits) είναι παροχές σε εργαζόµενους 
πληρωτέες ως αποτέλεσµα, είτε: 
(α) απόφασης της επιχείρησης να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου πριν την κανονική 
ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία ή, 
(β) απόφασης ενός εργαζόµενου να αποδεχθεί εθελοντική έξοδο από την υπηρεσία µε αντάλλαγµα 
αυτές τις παροχές. 
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6.26.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Το Πρότυπο απαιτεί µία δηµόσια οντότητα να αναγνωρίζει: 
� Μία υποχρέωση όταν ο εργαζόµενος παρείχε υπηρεσίες µε αντάλλαγµα 

παροχές οι οποίες θα πληρωθούν στο µέλλον. 
� Ένα έξοδο όταν η οντότητα καταναλώνει τα οικονοµικά οφέλη ή τη δυνατή 

υπηρεσία που προέρχονται από υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από έναν 
εργαζόµενο µε αντάλλαγµα παροχές προς αυτόν. 

    Το Πρότυπο διέπεται από µία βασική αρχή, το κόστος των παροχών προς 
εργαζοµένους θα πρέπει να αναγνωρίζεται κατά την περίοδο στην οποία η παροχή 
αποκτήθηκε από τον εργαζόµενο, παρά όταν καθίσταται πληρωτέο ή όταν 
πληρώνεται. 
    Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς εργαζοµένους, οι οποίες καθίστανται πληρωτέες 
µέσα σε δώδεκα µήνες, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά την περίοδο 
στην οποία ο εργαζόµενος παρέχει την υπηρεσία283. Τα πριµ και οι πληρωµές από 
διανοµές κερδών θα πρέπει να αναγνωρίζονται µόνον όταν η οντότητα έχει το νόµιµο 
δικαίωµα ή την τεκµαιρόµενη υποχρέωση να τα πληρώσει, ενώ η υποχρέωση µπορεί 
να επιµετρηθεί αξιόπιστα284. 
    Μία οντότητα του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να επιµετρά το αναµενόµενο κόστος 
των αντισταθµισµένων απωλειών να το επιπλέον ποσό το οποίο η οντότητα αναµένει 
να πληρώσει ως αποτέλεσµα του αχρησιµοποίητου δικαιώµατος το οποίο 
ενσωµατώθηκε κατά την ηµεροµηνία αναφοράς285. 
    Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις και 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά τη έξοδο από τη εργασία, θα πρέπει να 
ταξινοµούνται είτε ως προγράµµατα καθορισµένων παροχών

286, είτε ως προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών
287. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, 

µία υποχρέωση αναγνωρίζεται στον ισολογισµό ίση µε την καθαρή αξία: 
� Tης παρούσας αξίας της υποχρέωσης της καθορισµένης παροχής 
� Των µεταβατικών αναλογιστικών κερδών και ζηµιών288 και του µεταβατικού 

παρελθοντικού κόστους υπηρεσίας  
� Της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος289 κατά τη 

ηµεροµηνία αναφοράς. 

                                                                                                                                            
 
283 §13 – 25. 
 
284 §20 – 25. 
 
285 §14 – 19. 
 
286 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα (Defined benefit plans) παροχών µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία, άλλα εκτός από τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. 
 
287 Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (Defined contribution plans) είναι προγράµµατα παροχών 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία κατά τα οποία µια δηµόσια οντότητα καταβάλλει καθορισµένες 
εισφορές σε µία ξεχωριστή οικονοµική µονάδα (Ταµείο) και δε θα έχει καµιά νόµιµη ή τεκµαιρόµενη 
δέσµευση να πληρώνει περαιτέρω εισφορές, αν το ταµείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για 
να πληρώσει όλες τις παροχές σε εργαζόµενους που αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόµενου κατά 
την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους. 
 
289 Περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος (Plan assets) αποτελούν τα: 
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Σύµφωνα µε τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, τα έξοδα αναγνωρίζονται 
κατά την περίοδο στην οποία καθίστανται πληρωτέα η εισφορά. Τα δεδουλευµένα 
έξοδα, µετά την αφαίρεση κάθε εισφοράς που έχει ήδη πληρωθεί, αναγνωρίζονται ως 
υποχρέωση290. 
    Μία οντότητα του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να αναγνωρίζει τα κέρδη ή τις ζηµίες 
στις περικοπές ή στο διακανονισµό ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών όταν 
η περικοπή ή ο διακανονισµός λαµβάνουν χώρα. Πριν τον καθορισµό του 
αποτελέσµατος µίας περικοπής ή ενός διακανονισµού, µία δηµόσια οντότητα θα 
πρέπει να επαναϋπολογίζει την υποχρέωση χρησιµοποιώντας τρέχουσες 
αναλογιστικές υποθέσεις291.  
    Οι µακροπρόθεσµες παροχές προς εργαζοµένους θα πρέπει να αναγνωρίζονται και 
να επιµετρούνται µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζονται οι παροχές µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία σύµφωνα µε ένα καθορισµένο πρόγραµµα παροχών. 
Παρ’ όλα αυτά, σε αντίθεση µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, τα 
αναλογιστικά κέρδη ή οι ζηµίες και το κόστος των παρελθοντικών υπηρεσιών θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται πάντα αµέσως στα κέρδη292. 
    Οι παροχές λήξης της απασχόλησης θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις 
και ως έξοδα όταν η οντότητα αποδεδειγµένα δεσµεύεται να τερµατίσει την 
απασχόληση ενός ή περισσοτέρων εργαζοµένων πριν την ηµεροµηνία κανονικής 
συνταξιοδότηση τους ή να παρέχει συνταξιοδοτικές παροχές ως αποτέλεσµα µίας 
προσφοράς, η οποία πραγµατοποιείται για να ενθαρρύνει την οικειοθελή 
αποχώρηση293. 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να πληρώνει πριµ ασφάλισης για τη 
χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η 
οντότητα θα πρέπει να αντιµετωπίζει ένα τέτοιο πρόγραµµα ως ένα καθορισµένο 
πρόγραµµα συνεισφορών εκτός και αν η οντότητα έχει νόµιµη ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση να: 

� Πληρώσει άµεσα παροχές προς εργαζοµένους όταν κριθούν ληξιπρόθεσµες 
είτε να  

� Πληρώσει περαιτέρω ποσά ένα ο ασφαλιστής δεν πληρώσει όλες τις 
µελλοντικές παροχές προς τους εργαζοµένους που σχετίζονται µε την παροχή 
υπηρεσίας από τους εργαζοµένους την τρέχουσα περίοδο. 

Εάν η οντότητα διατηρεί µία τέτοια νόµιµη ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει το πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 
    Κατά την πρώτη υιοθέτηση294 του Προτύπου αυτού, µία δηµόσια οντότητα θα 
πρέπει να καθορίσει την αρχική της υποχρέωση για προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών κατά την ηµεροµηνία αυτή ως: 

� Την παρούσα αξία των υποχρεώσεων την ηµεροµηνία της υιοθέτησης 

                                                                                                                                            
(α) περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα από ένα ταµείο µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους και, 
(β) ειδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια. 
 
290 §54 – 58. 
 
291 §85 – 90. 
 
292 §105 – 111. 
 
293 §155 – 165. 
 
294 §166 – 176. 
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� Μείον την εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία υιοθέτησης, των περιουσιακών 
στοιχείων προγράµµατος από τα οποία οι υποχρεώσεις θα διακανονιστούν 
άµεσα. 

� Μείον το κόστος κάθε παρελθοντικής υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να 
αναγνωριστεί σε µεταγενέστερες περιόδους. 

Η δηµόσια οντότητα δεν πρέπει να διαχωρίσει τα σωρευτικά αναλογιστικά κέρδη και 
τις ζηµίες. Όλα τα σωρευτικά αναλογιστικά κόστη και οι ζηµίες θα πρέπει να 
αναγνωριστούν σε ανοιχτά συσσωρευµένα πλεονάσµατα ή ελλείµµατα. Ορισµένες 
εξαιρέσεις είναι εφικτές σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις όταν εφαρµόζεται για πρώτη 
φορά το συγκεκριµένο Πρότυπο από τη δηµόσια οντότητα. 
 

6.26.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνει 
επιπρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τα προγράµµατα πριµοδότησης των δηµόσιων 
οντοτήτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει µία αντικρουόµενη προϋπόθεση ότι τα 
µακροπρόθεσµα επιδόµατα ανικανότητας δεν είναι συνήθως υποκείµενα στον ίδιο 
βαθµό αβεβαιότητας µε τις παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Στις 
περιπτώσεις, στις οποίες η προϋπόθεση αυτή αντικρούεται, η οντότητα θα πρέπει να 
αποφασίσει εάν κάποιες ή όλες οι παροχές ανικανότητας θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο που αντιµετωπίζονται οι παροχές προς 
εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 
δεν εµπεριέχει µία τέτοια αντικρουόµενη προϋπόθεση. 
    Για την προεξόφληση των υποχρεώσεων που σχετίζονται µε παροχές προς 
εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 
απαιτεί οι οντότητες να εφαρµόζουν προεξοφλητικό επιτόκιο βασιζόµενο στις 
αποδόσεις υψηλής ποιότητας ιδιωτικών επιχειρήσεων οµολογιών σχετικών µε το 
νόµισµα και τις υπολογιζόµενες υποχρεώσεις από παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί οι 
οντότητες να εφαρµόζουν ένα επιτόκιο το οποίο αντανακλά τη χρονική αξία του 
χρήµατος. Επίσης, απαιτεί οι οντότητες να γνωστοποιούν τη βάση στην οποία το 
προεξοφλητικό επιτόκιο έχει καθοριστεί. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα απαιτεί οι οντότητες να 
καθορίζουν την αρχική υποχρέωση για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
κατά την πρώτη υιοθέτηση του Προτύπου. Εάν η υποχρέωση αυτή είναι µικρότερη ή 
µεγαλύτερη από την υποχρέωση που θα έπρεπε να έχει αναγνωριστεί κατά την ίσια 
ηµεροµηνία, σύµφωνα µε την προηγούµενη λογιστική πολιτική της οντότητας, η 
οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει τη σχετική αύξηση ή µείωση στα ανοιχτά 
συσσωρευµένα πλεονάσµατα ή ελλείµµατα. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 
απαιτεί οι οντότητες να καθορίζουν µία µεταβατική υποχρέωση για προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών και, εάν το ποσό αυτό είναι µεγαλύτερο από το ποσό που θα 
έπρεπε να είχε αναγνωριστεί σύµφωνα µε την προηγούµενη λογιστική πολιτική της 
οντότητας, οι οντότητες θα πρέπει να αναγνωρίζουν την αύξηση για µία περίοδο 
µεγαλύτερη των πέντε ετών από την ηµεροµηνία υιοθέτησης του Προτύπου. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιεί 
διαφορετική ορολογία σε συγκεκριµένες περιπτώσεις σε σχέση µε αυτή που 
χρησιµοποιείται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19. Ειδικότερα, στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποιούνται οι όροι “ οικονοµική 
θέση”(“financial position”), “κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων” (“statement 
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of financial performance”) και “πρόσοδος”(“revenue”), οι οποίοι αντιστοιχούν στους 
όρους “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί εκµετάλλευσης” (“income 

statement”) και “εισόδηµα”(“income”) στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 19. 
 

 

6.27. IPSAS 26: Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων    

6.27.1. Γενικά 

    Το Πρότυπο αυτό παρέχει τις αξιώσεις για την αναγνώριση των περιουσιακών 
στοιχείων, η αξία των οποίων µπορεί να αποµειωθεί, για τον έλεγχο της αποµείωσης 
της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακέ ροές και των µονάδων ταµειακών 
ροών καθώς και για τη λογιστική αντιµετώπιση των ζηµιών αποµείωσης αξίας και 
την αντιστροφή των ζηµιών αυτών. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα βασίζεται στο ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 36 “Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων” και 
εφαρµόζεται κανονικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις µίας δηµόσιας 
οντότητας, καλύπτοντας περιόδους που ξεκινούν από 1η Απριλίου του 2009. 
Ενθαρρύνεται η εφαρµογή του νωρίτερα.   
 

6.27.2. Ο σκοπός του Προτύπου 

    Ο σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες, τις οποίες 
εφαρµόζει µία οντότητα για να καθορίσει εάν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µε 
ταµειακές ροές αποµειώνεται και για να διασφαλίσει ότι οι ζηµίες αποµέιωσης 
αναγνωρίζονται από τη δηµόσια οντότητα. Επιπλέον, το Πρότυπο καθορίζει πότε µία 
δηµόσια οντότητα θα πρέπει να αντιστρέφει µία ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει 
τις σχετικές γνωστοποιήσεις.  
 

 

6.27.3. Το πεδίο εφαρµογής του Προτύπου295
 

 

    Μία δηµόσια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της 
καταστάσεις σε δεδουλευµένη βάση, θα πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό για τη 
λογιστική αντιµετώπιση της αποµείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων µε 
ταµειακές ροές, εκτός από296: 

� Αποθέµατα297 
� Περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από συµβάσεις κατασκευής 

έργων298 

                                                 
295 §2 – 12. 
 
296 §14 – 18. 
 
297 Τα αποθέµατα εξετάζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Αποθέµατα”. 
 
298 Τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από συµβάσεις κατασκευής έργων εξετάζονται από 
το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Συµβάσεις Κατασκευής Έργων”. 
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� Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία καλύπτονται από το 
περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 15 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “ 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση” 

� Επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιµώνται σε εύλογη αξία 
� Ενσώµατες ακινητοποιήσεις οι οποίες αποτιµώνται σε αναπροσαρµοσµένες 

αξίες299 
� Περιουσιακά στοιχεία αναβαλλόµενης φορολογίας  
� Περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από παροχές προς 

εργαζοµένους300   
� Άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία κανονικά αναπροσαρµόζονται στην 

εύλογη αξία 
� Υπεραξία 
� Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε τη γεωργική 

δραστηριότητα και τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον εκτιµώµενα 
κόστη σηµείου πώλησης 

� Αναβαλλόµενα κόστη αποµείωσης και άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
προέρχονται από συµβατικά δικαιώµατα του ασφαλιστή πάνω σε συµβόλαια 
ασφάλισης 

� Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινοµούνται ως 
κατεχόµενα προς πώληση και αποτιµώνται στο χαµηλότερο κόστος µεταξύ 
της αξίας µετά την απόσβεση και της εύλογης αξίας µειωµένη κατά το κόστος 
πώλησης 

� Άλλα περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές τα οποία αντιµετωπίζονται 
σύµφωνα µε άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα. 

 

6.27.4. Το περιεχόµενο του Προτύπου 

    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να προσδιορίζει σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς 
εάν υπάρχει κάποια ένδειξη αποµείωσης της αξίας κάποιου περιουσιακού της 
στοιχείου. Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η οντότητα θα πρέπει να υπολογίσει το 
ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου301. 
    Η οντότητα του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να εξετάζει ένα άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή302 ή ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο δεν 
είναι ακόµη διαθέσιµο προς χρήση για αποµείωση της αξίας τους ετησίως, 
συγκρίνοντας την αξία τους µετά την απόσβεση µε το ανακτήσιµο ποσό τους. Αυτός 
ο έλεγχος αποµείωσης µπορεί να πραγµατοποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά 

                                                                                                                                            
 
299 Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις οι οποίες αποτιµώνται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες  εξετάζονται 
από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις”. 
 
300 Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία προέρχονται από παροχές προς εργαζοµένους εξετάζει το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 25 για το ∆ηµόσιο Τοµέα “Παροχές προς Εργαζοµένους”. 
 
301 Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (Recoverable amount of an asset) ή µιας 
µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών), είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας 
αποµειωµένης κατά το κόστος της πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του.  
 
302 §37. 
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τη διάρκεια της περιόδου αναφορά, όµως θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά την 
ίδια χρονική στιγµή κάθε έτους. 
    Εάν, και µόνον εάν, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 
µικρότερο από την αξία του µετά την απόσβεση, θα πρέπει η αξία του µετά την 
απόσβεση να µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η µείωση 
αυτή αποτελεί κόστος αποµείωσης. 
    Η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει τις ζηµίες αποµείωσης µέσω της κατάστασης 
λογαριασµού αποτελεσµάτων για περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές τα οποία 
κρατούνται στο κόστος. Τις ζηµίες αποµείωσης θα πρέπει να τις αντιµετωπίζει ως 
µείωση αναπροσαρµογής για τα περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακέ ροές τα οποία 
κρατούνται σε αναπροσαρµοσµένο ποσό.  
    Μία ζηµία αποµείωσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως ως πλεόνασµα ή 
έλλειµµα. Όταν το υπολογιζόµενο ποσό της ζηµίας αποµείωσης ξεπερνά την αξία 
µετά την απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου, θα πρέπει η οντότητα να 
αναγνωρίζει µία υποχρέωση εάν, και µόνον εάν, αυτό απαιτείται από κάποιο άλλο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Μετά την αναγνώριση µιας 
ζηµίας αποµείωσης, θα πρέπει να προσαρµοστούν οι αποσβέσεις για τα περιουσιακά 
στοιχεία στις µελλοντικές περιόδους για να επιµεριστεί η αναθεωρηµένη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την υπολειµµατική τους αξία, εάν υπάρχει, σε µία 
συστηµατική βάση για την υπόλοιπη ωφέλιµη ζωή τους303. 
    Εάν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου µε ταµειακές ροές, θα πρέπει να προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό για τη 
µονάδα του περιουσιακού στοιχείου µε ταµειακές ροές. 
    Εάν µία ενεργός αγορά υπάρχει για το προϊόν το οποίο παράγεται από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων, το περιουσιακό στοιχείο 
αυτό ή η οµάδα περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναγνωριστεί ως µονάδα 
παραγωγής ταµειακών ροών304, ακόµη και αν κάποιο ή όλα τα προϊόντα 
χρησιµοποιούνται εσωτερικά. Εάν οι ταµειακές ροές που δηµιουργούνται από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή µία µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών επηρεάζονται από 
την εσωτερική τιµολόγηση, µία οντότητα θα πρέπει να χρησιµοποιεί την καλύτερη 
εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές τιµές οι οποίες θα µπορούσαν να 
επιτευχθούν µε συναλλαγές ίσων όρων υπολογίζοντας: 

� Τις µελλοντικές ταµειακές εισροές οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον 
καθορισµό της αξίας χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου305 ή µίας µονάδας 
παραγωγής ταµειακών ροών και 

� Τις µελλοντικές ταµειακές εκροές οι οποίες χρησιµοποιούνται για να 
καθοριστεί η αξία χρήσης άλλων περιουσιακών στοιχείων ή µονάδων 
παραγωγής ταµειακών ροών, οι οποίες επηρεάζονται από την εσωτερική 
τιµολόγηση306. 

                                                 
303 §71 – 75. 
 
304 §77 – 84. 
 
305 §43 – 45. Αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου µε ταµειακές ροές ( Value in use) είναι η 
παρούσα αξία των αναµενόµενων ταµειακών ροών οι οποίες θα εισρεύσουν στην οντότητα από τη 
συνεχιζόµενη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεση στη λήξη της ωφέλιµης ζωής 
του. 

 
306 §91 – 97. 
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    Για τον επιµερισµό µίας ζηµίας αποµείωσης, µία δηµόσια οντότητα δε θα πρέπει 
να µειώσει την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου κάτω από την υψηλότερη τιµή: 

� Της εύλογης αξίας αποµειωµένη κατά το κόστος πώλησης307  
� Της εύλογης αξίας χρήσης και 
� Του µηδέν. 

    Στις περιπτώσεις που ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς ταµειακές ροές συµβάλλει σε 
µία µονάδα παραγωγής ταµειακών ροών, ένα ποσοστό της αξίας αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου χωρίς ταµειακές ροές θα πρέπει να κατανέµεται στην αξία 
της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών πριν την εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού 
της µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών. Η αξία του περιουσιακού στοιχείου χωρίς 
ταµειακές ροές θα πρέπει να αντανακλά κάθε ζηµία αποµείωσης κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς, η οποία έχει καθοριστεί βάσει του περιεχόµενου του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου για το ∆ηµόσιο Τοµέα 21 “Αποµείωση Περιουσιακών 
Στοιχείων χωρίς Ταµειακές Ροές”.  
   Μία αποµείωση αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου η οποία αναγνωρίζεται σε 
προηγούµενες περιόδους, θα πρέπει να αντιστρέφεται εάν, και µόνον εάν, έχει συµβεί 
κάποια αλλαγή στις εκτιµήσεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του 
ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου από την αναγνώριση της τελευταίας 
ζηµίας αποµείωσης. Στην περίπτωση αυτή, η αξία του περιουσιακού στοιχείου θα 
πρέπει να αυξηθεί κατά το ανακτήσιµο ποσό του. Η αύξηση αυτή είναι η αντιστροφή 
της ζηµίας αποµείωσης308. 
    Ο αναπροσδιορισµός ενός περιουσιακού στοιχείου από περιουσιακό στοιχείο µε 
ταµειακές ροές σε περιουσιακό στοιχείο χωρίς ταµειακές ροές  ή από περιουσιακό 
στοιχείο χωρίς ταµειακές ροές σε περιουσιακό στοιχείο µε ταµειακές ροές, θα πρέπει 
να γίνεται µόνον όταν υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη ότι είναι απαραίτητος ένας τέτοιος 
αναπροσδιορισµός. Ένα αναπροσδιορισµός από µόνος του, δεν προκαλεί έναν έλεγχο 
αποµείωσης ή µία αντιστροφή µίας ζηµίας αποµείωσης. Αντίθετα, η ένδειξη για ένα 
έναν έλεγχο αποµείωσης ή µία αντιστροφή ζηµίας αποµείωσης προέρχεται από τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο περιεχόµενο του Προτύπου και είναι εφαρµόσιµες στο 
περιουσιακό στοιχείο µετά τον αναπροσδιορισµό309. 
    Μία δηµόσια οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τα κριτήρια τα οποία αναπτύσσει 
για τον διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές ροές από τα 
περιουσιακά στοιχεία χωρίς ταµειακές ροές310.  
 

6.27.5. Η σύγκριση του Προτύπου µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 

    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα δεν εφαρµόζεται σε 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ταµειακές ροές και κρατούνται σε 
επανεκτιµηµένα ποσά κατά την ηµεροµηνία αναφοράς σύµφωνα µε το µοντέλο 

                                                 
307 §38 – 42. Εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης (Fair value less costs to sell) 
είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που 
ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς. 
 
308 §106 – 109. 
 
309 §112 – 113. 
 
310 §114 – 125. 
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επανεκτίµησης του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου για το ∆ηµόσιο Τοµέα 26 
“Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις”. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 δεν εξαιρεί από το 
πεδίο εφαρµογής του τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε ταµειακές ροές, οι οποίες 
κρατούνται σε επανεκτιµηµένα ποσά κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
    Το συγκεκριµένο Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία κανονικά επανεκτιµώνται στην εύλογη αξία, σε αντίθεση µε το ∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο 36, το οποίο δεν εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία επανεκτιµώνται στην εύλογη αξία. Ταυτόχρονα, στο 
Πρότυπο αυτό, δεν περιλαµβάνει ως ένδειξη αποµείωσης η περίπτωση που η αξία, 
µετά την απόσβεση, των καθαρών περιουσιακών στοιχείων µία οντότητας είναι 
µεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς της οντότητας, όπως συµβαίνει στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. 
    Η υπεραξία βρίσκεται έξω από το πεδίο εφαρµογής του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 
συµπεριλαµβάνει εκτενείς απαιτήσεις και οδηγίες για την επιβάρυνση της υπεραξίας, 
την κατανοµή της υπεραξίας στις µονάδες παραγωγής ταµειακών ροών και τον 
έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων για υπεραξία. 
    Στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα 
ορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία µε ταµειακές ροές και συµπεριλαµβάνεται 
επιπλέον πληροφόρηση για το διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές 
ροές από τα περιουσιακά στοιχεία χωρίς ταµειακές ροές. Επιπρόσθετα, ο ορισµός της 
µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών είναι τροποποιηµένος σε σχέση µε τον 
αντίστοιχο ορισµό στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. 
    Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα, σε αντίθεση µε το 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, δεν περιλαµβάνει ορισµό των συλλογικών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές προϋποθέσεις και οδηγίες για την 
αντιµετώπιση τους. Επίσης, Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, µία εξαναγκαστική 
πώληση είναι η αποτύπωση της εύλογης αξίας µείον τα κόστη πώλησης, πράγµα το 
οποίο δεν ισχύει βάσει του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 26 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα. 
    Προϋποθέσεις και οδηγίες σχετικά µε την αντιµετώπιση των περιουσιακών 
στοιχείων χωρίς ταµειακές ροές, τα οποία όµως συνεισφέρουν σε µονάδες παραγωγής 
ταµειακών ροών και σε δραστηριότητες που δεν παράγουν ταµειακές ροές, 
περιλαµβάνονται µόνο στο περιεχόµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 26 για 
το ∆ηµόσιο Τοµέα, καθώς δεν αποτελούν αντικείµενο του ∆ιεθνούς Λογιστικού 
Προτύπου 36.  
    Στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα περιλαµβάνονται 
προϋποθέσεις και οδηγίες σχετικά µε τον επαναπροσδιορισµό των περιουσιακών 
στοιχείων από στοιχεία που παράγουν ταµειακές ροές σε στοιχεία τα οποία δεν 
παράγουν ταµειακές ροές και αντίστροφα. Επιπλέον, αυτό το Πρότυπο απαιτεί οι 
οντότητες να γνωστοποιούν τα κριτήρια τα οποία έχουν αναπτύξει για τον 
διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές ροές από τα περιουσιακά 
στοιχεία χωρίς ταµειακές ροές. Ανάλογες προϋποθέσεις δεν εµπεριέχονται στο 
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. 
    Τέλος, το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο Τοµέα χρησιµοποίει 
διαφορετική ορολογία σε σχέση µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. Ειδικότερα, οι 
όροι “οικονοµική θέση”(“financial position”), “κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων” (“statement of financial performance”) και “πρόσοδος”(“revenue”), 
οι οποίοι χρησιµοποιούνται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 26 για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, αντιστοιχούν στους όρους “ισολογισµός” (“balance sheet”), “λογαριασµοί 
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εκµετάλλευσης” (“income statement”) και “εισόδηµα”(“income”) που 
χρησιµοποιούνται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
    Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελούν κάτι καινούργιο 
και πρωτόγνωρο για τις περισσότερες δηµόσιες οντότητες ανά τον κόσµο. Παρά τις 
δυσκολίες υιοθέτησης και εφαρµογής τους, όλο και περισσότερες χώρες οδηγούνται 
προς την κατεύθυνση αυτή για τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων 
καθώς και των κυβερνητικών προϋπολογισµών. Τα θετικά αποτελέσµατα  της 
εφαρµογής τους είναι ήδη ορατά σε πολλούς τοµείς αντισταθµίζοντας το σχετικό 
κόστος και τα προβλήµατα εφαρµογής των Προτύπων.  
    Η υιοθέτηση και η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων για το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, θα συµβάλλει στην εναρµόνιση των οικονοµικών λειτουργιών και στην 
οµοιοµορφία της λογιστικής αντιµετώπισης και γνωστοποίησης των οικονοµικών 
πληροφοριών του δηµοσίου τοµέα  Η υιοθέτηση των Προτύπων θα διασφαλίσει την 
ορθότερη οικονοµική πληροφόρηση, την καλύτερη οικονοµική διαχείριση, την 
καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών και των διαχειριστών των οικονοµικών 
καταστάσεων της οντότητας, καθώς και την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
    Οι κύριες δυσκολίες, οι οποίες αντιµετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 
εργασίας αυτής εντοπίζονται κυρίως στην έλλειψη διαθεσιµότητας στοιχείων και 
πληροφοριών σχετικά µε την εφαρµογή των Προτύπων σε επιµέρους χώρες. Οι πηγές 
οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση δεδοµένων είναι κατά βάσει επίσηµα 
έγγραφα διεθνών οργανισµών. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι στον ελληνικό χώρο 
ελάχιστη είναι η ενασχόληση µε το θέµα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το 
∆ηµόσιο Τοµέα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται τόσο από τις ελάχιστες αναφορές 
όσο και από την απουσία µετάφρασης των Προτύπων και των σχετικών εγχειριδίων 
στην ελληνική γλώσσα. 
   Η εν λόγω εργασία εξετάζει τις κύριες πτυχές της εφαρµογής και της υιοθέτησης 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Παρ’ όλα αυτά, ορισµένες βασικές 
λεπτοµέρειες καθώς και εµπειρικές µελέτες εφαρµογής των Προτύπων δεν 
εµπεριέχονται στην εργασία λόγω του περιορισµού στην έκταση της. Το θέµα των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα αποτελεί ένα πολύπλευρο 
ζήτηµα το οποίο θα µπορούσε να µελετηθεί περαιτέρω τόσο όσον αφορά την 
εφαρµοσιµότητα των Προτύπων, όσο και την αποτελεσµατικότητα τους στις 
δηµόσιες οντότητες. Επιπρόσθετα, η εργασία αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
ως βάση για τη µελέτη της περίπτωσης υιοθέτησης και εφαρµογής των Προτύπων στο 
ελληνικό δηµόσιο. 
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