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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε κατά την ολοκλήρωση των σπουδών 

μου  στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  Λογιστικής  και 

Χρηματοοικονομικής που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.  Η  διατριβή  αυτή 

αποτελεί για εμένα κομμάτι μιας σημαντικής προσπάθειας να προσεγγίσω, τόσο 

από θεωρητικής όσο και από ερευνητικής σκοπιάς, την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. 

Η επιλογή του θέματος, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης δεν αποτελούν 

τυχαία γεγονότα. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί 

την μέγιστη αλλαγή για την εφαρμογή των λογιστικών κανόνων. Το ερευνητικό 

κομμάτι της εργασίας υποστηρίχθηκε επαρκώς από το θεωρητικό πλαίσιο που 

μελέτησα και κατέγραψα στο πρώτο μέρος της διατριβής. Στόχος της έρευνας 

ήταν η μέτρηση του βαθμού εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

από τις Ανώνυμες Εταιρείες του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας. 

Τα  τελευταία  τριάντα  χρόνια  βρισκόμαστε  συνεχώς  μπροστά  σε 

σημαντικές  εξελίξεις  στον  ευρύτερο  χώρο  της  οικονομίας  παγκοσμίας.  Το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφουγκραζόμενο την αγωνία 

του  επιχειρηματικού  κόσμου  για  το  βάρος  που  περιέχει  η  λογιστική 

πληροφορία,  προχώρησε  στην  τυποποίηση  της  λογιστικής  πληροφορίας  σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας παράλληλα απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα θέματα 

που αφορούν την λογιστική των επιχειρήσεων. 

Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 

εισηγμένες  στο  χρηματιστήριο  εταιρείες  στη  χώρα  μας  αποτελεί  γεγονός. 

Γεγονός  το  οποίο  επιβλήθηκε  από  τις  1/1/2005  στις  εισηγμένες  στα 

χρηματιστήρια εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  έτσι ώστε να ενισχυθεί η 

αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

Μετά από την καθιέρωση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της λογιστικής 

τυποποίησης,  η  υποχρεωτική  εφαρμογή  των  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ  αποτελεί 

αναμφισβήτητα την δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της λογιστικής. 

Τα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ αγκαλιάζουν τις ανάγκες της επιχείρησης που πλέον δρα σε 
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ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ αποτελούν την 

κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να 

ακολουθούνται  από  τις  επιχειρήσεις  κατά  την  σύνταξη  των  οικονομικών 

καταστάσεων. 

Πιο  αναλυτικά,  τα  Διεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  είναι  ένα  σύνολο 

Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η 

καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών 

καταστάσεων και  συνεπώς σε ακριβή, αληθή και  ομοιόμορφη πληροφόρηση 

των χρηστών  των  Οικονομικών Καταστάσεων,  δηλαδή  των  επενδυτών,  των 

μετόχων, των πιστωτών, των εργαζομένων αλλά και του δημόσιου τομέα.

Η εφαρμογή των ΔΛΠ αναμφισβήτητα αποτελεί μία μέγιστη αλλαγή για 

το λογιστικό και το ελεγκτικό επάγγελμα. Οπότε, η εφαρμογή των ΔΛΠ ήταν 

αναμενόμενο,  λόγω της  κλίμακας  των  μεταβολών  που  συνεπάγεται,  να  έχει 

δημιουργήσει  αρχικά φόβους και ανησυχίες στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 

τα πρότυπα.

Μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την παρούσα εργασία, 

μπόρεσε  να  καταγραφεί  ο  βαθμός  ικανοποίησης  των  εταιρειών  από  την 

υλοποίηση των ΔΛΠ και οι προβληματισμοί των λογιστών για τις αναγκαστικές 

μεταβολές που επέρχονται σε βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των εταιρειών 

λόγο της μετάβασης στα ΔΛΠ.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον κ. 

Γκίνογλου     Δημήτριο  ,  αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και επιβλέποντα καθηγητή της 

παρούσας διατριβής, για την καθοριστική και παραγωγική βοήθεια κατά την 

ενασχόληση  μου  με  την  παρούσα  μελέτη.  Επιπρόσθετα,  θα  ήθελα  να 

ευχαριστήσω  τον  κ.  Ταχυνάκη     Παναγιώτη  ,  επίκουρο  καθηγητή  του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

για  την  ένθερμη  βοήθεια  που  προσέφερε  έτσι  ώστε  να  διεκπεραιωθεί  με 

επιτυχία το κομμάτι της έρευνας της παρούσης εργασίας. 

Αφιερώνω την  διατριβή  μου  στην οικογένειά  μου,  στον  πατέρα μου 

Χρήστο, στην μητέρα μου Αθηνά, στην αδελφή μου Βικεντία, στον αδελφό μου 

Θωμά και στην γιαγιά μου Όλγα. Τους ευχαριστώ για όλα.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2008
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΜΗΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ

Ελληνικές Συντομεύσεις
ΔΛΠ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
ΔΠΧΠ Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
ΕΓΛΣ Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
ΕΔΔΠΧΠ Επιτροπή  Διερμηνειών  Διεθνών  Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
ΕΔΛΠ Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερική
ΜΕΔ Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών
ΜΜΕ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
ΣΔΛΠ Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
ΣΕΠ Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων
ΧΑ Χρηματιστήριο Αθηνών

Ξένες Συντομεύσεις
ARC Accounting Regulation Committee
FAS Financial Accounting Standard
FASB Financial Accounting Standards Board
IAS International Accounting Standard
IASB International Accounting Standards Board
IASC International Accounting Standards Committee
SAC Standards Advisory Council
SΕC Securities and Exchange Commission
ΙFRIC International Financial Reporting Interpretation Committee
IFRS International Financial Reporting Standards
GAΑP Generally Accepted Accounting Principles 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΝΑΚΩΝ 
Γράφημα Σελ.
1 Εφαρμόζετε  τα  ΔΛΠ  (Δυτική  & 

Κεντρική Μακεδονία);

58

2 Γνωρίζετε  για  τα  Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα  (Δυτική  &  Κεντρική 

Μακεδονία);

59

3 Πόσος  χρόνος  απαιτήθηκε  για  την 

διαδικασία  υλοποίησης  των  ΔΛΠ 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία);

60

4 Το  πραγματικό  κόστος  από  την 

εφαρμογή  των  ΔΛΠ  ανήλθε 

περίπου(Δυτική&Κεντρική Μακεδονία)

61

5 Το  πραγματικό  κόστος 

(ομαδοποιημένο)  από  την  εφαρμογή 

των ΔΛΠ ανήλθε  περίπου (σε  ΕΥΡΩ) 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία);

62

6 Είστε  ικανοποιημένοι  από  την 

υλοποίηση  των  ΔΛΠ  όσον  αφορά  τις 

λογιστικές  διαδικασίες  (Δυτική  & 

Κεντρική Μακεδονία);

63

7 Σε  τι  βαθμό  επηρεάζονται  τα 

αδιανέμητα  κέρδη  λόγω  της 

αναπροσαρμογής  που  προέρχεται  από 

τη  μεταβίβαση  στα  ΔΛΠ  (Δυτική  & 

Κεντρική Μακεδονία);

64

8 Σε  τι  βαθμό  σας  επηρεάζει  η 

υποχρεωτική  κατάρτιση  και 

παρουσίαση  της  συγκριτικής 

πληροφόρησης  σύμφωνα  με  τα  ΔΛΠ 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία) ;

65
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9 Σε  τι  βαθμό  σας  επηρεάζει  στην 

παρουσίαση  των  λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση 

από  τα  εθνικά  στα  διεθνή  λογιστικά 

πρότυπα  (Δυτική  &  Κεντρική 

Μακεδονία);

66

10 Σε  τι  βαθμό  επηρεάζεται  ο  τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την 

εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία);

67

11 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος 

δανεισμού  να  καταχωρείται  ως  έξοδο 

στην  χρήση  που  πραγματοποιήθηκε 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία);

68

12 Σε  τι  βαθμό  θα  προτιμούσατε  την 

κεφαλαιοποίηση  του  κόστους 

δανεισμού(Δυτική  &  Κεντρική 

Μακεδονία) ;

69

13 Πόσο  ικανοποιήθηκαν  οι  προσδοκίες 

που  είχατε  πριν  την  υλοποίηση  τους 

(Δυτική & Κεντρική Μακεδονία);

70

14 Εφαρμόζετε  τα  ΔΛΠ  (σύνολο  νομών 

Μακεδονίας);

72

15 Γνωρίζετε  για  τα  Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα (σύνολο νομών Μακεδονίας);

73

16 Πόσος  χρόνος  απαιτήθηκε  για  την 

διαδικασία  υλοποίησης  των  ΔΛΠ 

(σύνολο νομών Μακεδονίας);

74

17 Το  πραγματικό  κόστος  από  την 

εφαρμογή  των  ΔΛΠ  ανήλθε 

περίπου(ΕΥΡΩ)  (σύνολο  νομών 

Μακεδονίας);

75

18 Το  πραγματικό  κόστος 

(ομαδοποιημένο)  από  την  εφαρμογή 

των ΔΛΠ ανήλθε  περίπου (σε  ΕΥΡΩ) 

76
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(σύνολο νομών Μακεδονίας);
19 Είστε  ικανοποιημένοι  από  την 

υλοποίηση  των  ΔΛΠ  όσον  αφορά  τις 

λογιστικές  διαδικασίες  (σύνολο  νομών 

Μακεδονίας);

77

20 Σε  τι  βαθμό  επηρεάζονται  τα 

αδιανέμητα  κέρδη  λόγω  της 

αναπροσαρμογής  που  προέρχεται  από 

τη  μεταβίβαση  στα  ΔΛΠ  (σύνολο 

νομών Μακεδονίας);

78

21 Σε  τι  βαθμό  σας  επηρεάζει  η 

υποχρεωτική  κατάρτιση  και 

παρουσίαση  της  συγκριτικής 

πληροφόρησης  σύμφωνα  με  τα  ΔΛΠ 

(σύνολο νομών Μακεδονίας) ;

79

22 Σε  τι  βαθμό  σας  επηρεάζει  στην 

παρουσίαση  των  λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση 

από  τα  εθνικά  στα  διεθνή  λογιστικά 

πρότυπα (σύνολο νομών Μακεδονίας);

80

23 Σε  τι  βαθμό  επηρεάζεται  ο  τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την 

εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2 

(σύνολο νομών Μακεδονίας);

81

24 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος 

δανεισμού  να  καταχωρείται  ως  έξοδο 

στην  χρήση  που  πραγματοποιήθηκε 

(σύνολο νομών Μακεδονίας);

82

25 Σε  τι  βαθμό  θα  προτιμούσατε  την 

κεφαλαιοποίηση  του  κόστους 

δανεισμού  (σύνολο  νομών 

Μακεδονίας);

83

26 Πόσο  ικανοποιήθηκαν  οι  προσδοκίες 

που  είχατε  πριν  την  υλοποίηση  τους 84
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(σύνολο νομών Μακεδονίας);

Πίνακες Σελ.
1 Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και για τις Διερμηνείες

20
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  παρούσα  διατριβή  χωρίζεται  σε  δύο  μέρη.  Στο  Μέρος  Α΄ 

παρουσιάζεται η θεωρητική προσέγγιση του θέματος  και στο Μέρος Β΄ γίνεται 

η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Το θεωρητικό πλαίσιο της διατριβής,  στο Μέρος Α΄,  έχει  τον γενικό 

τίτλο «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» και αποτελείται από έντεκα ενότητες.  Η 

πρώτη ενότητα κάνει λόγο για την αναγκαιότητα χρήσης των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ 

και  παράλληλα  δίνονται  βασικές  έννοιες  που  βοηθούν  στην  περεταίρω 

θεωρητική  ανάλυση  της  εφαρμογής  των  ΔΛΠ & ΔΠΧΠ.  Ακολούθως,  στην 

δεύτερη ενότητα, θεωρήθηκε αναγκαία μία σύντομη ιστορική αναδρομή για τις 

προσπάθειες  που  είχαν  γίνει  με  στόχο  την  τυποποίηση  της  λογιστικής 

πληροφορίας. Επιπρόσθετα, στην τρίτη ενότητα, παρουσιάζεται η κατάσταση 

που επικρατούσε στη Ελλάδα πριν την εφαρμογή των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ, όπου 

παρουσιάζονται  τα  Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα τυποποίησης.  Παράλληλα, 

παρουσιάζονται και οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκή Ένωση να εντάξει τα ΔΛΠ 

&  ΔΠΧΠ  στην  νομολογία  των  κρατών-μελών,  μέσα  από  την  έκδοση 

Κανονισμών και Διερμηνειών.

Στην τέταρτη  ενότητα,  παρουσιάζονται  τα  ισχύοντα  ΔΛΠ & ΔΠΧΠ, 

ΜΕΔ  και  ΕΔΔΠΧΠ.  Στην  ακόλουθη  ενότητα  καταγράφονται  τα  στάδια 

έκδοσης ενός ΔΠΧΠ, σε αυτή την ενότητα παρατηρούμε ότι η έκδοσης ενός 

ΔΠΧΠ αποτελεί μία μακροσκελής και επίπονη διαδικασία. Ακολούθως, στην 

έκτη  ενότητα,  παρουσιάζονται  τα  ρυθμιστικά  όργανα  και  σωματεία  που 

συντελούν στην ομαλή κατάρτιση και υιοθέτηση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ. Η έβδομη 

ενότητα  αναπτύσσει  το  πλαίσιο  αρχών  των   ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ,  δηλαδή  της 

θεωρητικής  βάσης,  που  αποτελεί  οδηγό  προκειμένου  τα  πρότυπα  να  έχουν 

συνοχή, συνέπεια και το κυριότερο ευρεία αποδοχή, τόσο από τον κόσμο που 

καλείται να τα εφαρμόσει, όσο και γενικότερα από τον κόσμο της οικονομίας. 

Η όγδοη ενότητα δίνει γενικές κατευθύνσεις για την προετοιμασία των 

ΑΕ για την υιοθέτηση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ, ενώ ακολουθή η ένατη ενότητα 

όπου παρουσιάζεται το πλάνο δράσης για την υιοθέτηση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ. 

Στην  δέκατη  ενότητα,  παρουσιάζεται  η  μετάβαση  των  μηχανογραφικών 

συστημάτων  της  επιχείρησης  στην  εφαρμογή  των  ΔΛΠ,  όπου  απαιτούνται 
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ορισμένα σταθερά βήματα ώστε να εμφανιστούν οι λογιστικές καταστάσεις με 

βάση τις αρχές των προτύπων. Κλείνοντας το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας, 

κατά την ενδέκατη ενότητα,  παρουσιάζονται οι δύο μεγάλες προκλήσεις που 

φαίνεται να εμφανίζονται στην εφαρμογή των ΔΛΠ. Η πρώτη πρόκληση αφορά 

την  εφαρμογή  των  ΔΛΠ  από  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  και  η  δεύτερη 

πρόκληση αφορά την εναρμόνιση των US GAP με τα ΔΛΠ. 

Το Μέρος Β΄ της διατριβής  έχει τον τίτλο «Έρευνα στο γεωγραφικό 

διαμέρισμα της Μακεδονίας» και χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Αρχικά, έχουμε 

την  ενότητα  όπου  παρουσιάζεται  ο  σχεδιασμός  και  η  μεθοδολογία  που 

ακολουθήθηκε  στην  έρευνα.  Σε  αυτή  την  ενότητα  τέθηκαν  ο  στόχος  της 

έρευνας, η ανάλυση της διαδικασίας της δειγματοληψίας και η παρουσίαση των 

μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

Ακολούθως,  στο  Μέρος  Β΄,  γίνεται  η  λεπτομερής  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορά την κεντρική και δυτική Μακεδονία, 

ενώ στην  τρίτη  ενότητα  παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα της  έρευνας  που 

αφορά  το  σύνολο  των  νομών  της  Μακεδονίας.  Κλείνοντας,  η  διατριβή 

καταλήγει στα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
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2. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

2.1. Αναγκαιότητα η χρήση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον για τα λογιστικά 

πρότυπα εξαιτίας σημαντικών εξελίξεων στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 

που  είχαν  ως  συνέπεια  το  περιεχόμενο  της  λογιστικής  πληροφορίας  να 

αποκτήσει  ιδιαίτερο  βάρος.  Μετά  το  Δεύτερο  Παγκόσμιο  Πόλεμο,  στις 

οικονομίες των χωρών του Δυτικού Κόσμου, δημιουργήθηκε η σύγχρονη και 

πολύπλοκη επιχείρηση, που για να χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια 

απευθύνθηκε,  μέσω  της  Κεφαλαιαγοράς,  στο  ευρύ  επενδυτικό  κοινό.  Η 

συμμετοχή ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών στο κεφάλαιο επιχειρήσεων έλαβε 

εκρηκτικές διαστάσεις τη δεκαετία του 1990, με αποκορύφωμα το έτος 1999, 

όπου συνέβη σε παγκόσμιο επίπεδο, η μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση. Οπότε, 

σημαντικός  παράγοντας  για  την  δημιουργία  των  ΔΛΠ & ΔΛΧΠ,  υπήρξε  η 

ριζική μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της σύγχρονης επιχείρησης, που από 

υπόθεση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού μετόχων, μετατράπηκε, μέσω του 

Χρηματιστηρίου, σε κοινωνικό αγαθό (Alexander David & Nobes Christopher, 

2001). 

Η συμμετοχή του κοινού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων δεν έχει πλέον 

τοπικά χαρακτηριστικά οπότε η λογιστική τυποποίηση είναι αναγκαία, καθώς 

είναι γεγονός η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην πλειονότητα των 

ανεπτυγμένων χωρών και η περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης. Η 

συμμετοχή του ιδιώτη επενδυτή, εγχώριου ή ξένου και η συμμετοχή θεσμικών 

επενδυτών  στο  μετοχικό  κεφάλαιο  μιας  εταιρείας,  που  είναι  εισηγμένη  στο 

Χρηματιστήριο Αξιών, είναι μια πολύ σοβαρή επενδυτική απόφαση και απαιτεί 

να ληφθούν υπόψη πλήθος χρήσιμων, αλλά κυρίως συγκρίσιμων, πληροφοριών. 

Η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, 

για την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε 

τοπικά όσο και σε διεθνές επίπεδο (Alexander David & Britton Anne, 1999).
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Κάνοντας  λόγο  για  λογιστικό  πρότυπα εννοούμε  ένα  σύνολο αρχών, 

μεθόδων και οδηγιών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων λογιστικής 

φύσεως,  η  εφαρμογή των  οποίων  οδηγεί  στον  υπολογισμό του  οικονομικού 

αποτελέσματος  και  την  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων  μιας 

επιχείρησης, με αυστηρά προσδιοριζόμενο και ομοιόμορφο τρόπο (Γεωργίου 

Άθως, 2003).

Τα Πρότυπα και  οι  Διερμηνείες  που υιοθετούνται  από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(ΔΛΠ  -International  Accounting  Standards),  τα  Διεθνή  Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (ΔΠΧΠ  -  International  Financial 

Reporting Standards) και οι Διερμηνείες που δημιουργούνται από την Επιτροπή 

Διερμηνειών  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης 

(ΕΔΔΠΧΠ) και υιοθετούνται από το ΣΔΛΠ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί  ότι 

μέχρι τον Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνταν ονομαζόταν 

ΔΛΠ, ενώ στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονομάζονται ΔΠΧΠ 

(Horngren Charles T., Sundem Gary L. & Stratton William O., 2005). 

Για να προβεί μία επιχείρηση στην υιοθέτηση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ θα 

πρέπει  να  συντονίσει  τις  προσπάθειές  της  ως  ομάδα,  έτσι  ώστε  αρχικά  να 

διαγνώσει την επίδραση των ΔΛΠ στην επιχείρηση, να διαγνώσει τις αναγκών 

σε πόρους (ανθρώπους και συστήματα), να εκπαιδεύσει τους εμπλεκόμενους, 

να δημιουργήσει το σωστό σύστημα μηχανογράφησης και τέλος να σχεδιάσει 

και  να  προγραμματίσει  τον  νέο  τρόπο  αντιμετώπισης  των  λογιστικών 

προκλήσεων (Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης Ανδρέας, 2006)
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2.2.Προσπάθειες για τυποποίηση της 
λογιστικής πληροφορίας 

Μετά την χρηματιστηριακή κρίση του 1929, έγινε έκδηλη η ανάγκη για 

την θέσπιση ενός οργάνου που θα εξασφάλιζε την ομαλή λειτουργία της αγοράς 

και θα έθετε κανόνες για την αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων.  Οι  πρώτες  προσπάθειες  για  τυποποίηση  της  λογιστικής 

πληροφορίας ξεκίνησαν τη δεκαετίας του 1930 στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Το  1934, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία στην 

συνέχεια μετεξελίχτηκε στο πανίσχυρο όργανο  SEC (Securities and Exchange 

Commission).  Η  SEC αποτελούσε  κρατικό  οργανισμό  που  στόχο  είχε  την 

λογιστική  τυποποίηση,  όμως  δεν  είχε  την  οικονομική  δυνατότητα  για  την 

διάθεση μεγάλων κονδυλίων για έρευνα και λειτουργία των σχετικών οργάνων. 

Οπότε, το 1938 η SEC δίνει την αρμοδιότητα της στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος 

και  κεφάλαια  θα  μπορούσε  να  εξασφαλίσει,  αλλά  επιπλέον  θα  διέθετε  την 

απαιτούμενη  σε  τέτοιες  περιστάσεις  ανεξαρτησία  αποφάσεων  και  επιλογών. 

Δημιουργήθηκαν διάφορα σχήματα υπεύθυνα για τη λογιστική τυποποίηση που 

ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο την τελική λύση έρχεται και δίνει το 1972 

το  κύριο  όργανο  λογιστικής  τυποποίησης  στις  ΗΠΑ,  το  FASB (Financial 

Accounting Standards Board) (Parker R. H., 2008).

Αυτή  η  συντονισμένη  προσπάθεια  για  τυποποίηση  της  λογιστικής 

πληροφορίας  δεν  συναντήθηκε  σε  όλο  τον  υπόλοιπο  κόσμο.  Στα  υπόλοιπα 

κράτη επικρατούσαν κυρίως τα τοπικά πρότυπα, τα οποία ικανοποιούσαν τις 

συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χώρας, που ήταν ανάλογες με την οικονομική της 

ανάπτυξη και το πολιτικό της σύστημα. Μόλις το 1973 ξεκίνησε η προσπάθεια 

δημιουργίας  προτύπων  που  θα  ίσχυαν  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  όπου 

αντιπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων από Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, 

Γερμανία,  Ιαπωνία,  Μεξικό,  Ολλανδία,  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  Ηνωμένες 

Πολιτείες  ίδρυσαν  τη  Επιτροπή  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (ΕΔΛΠ 

-International Accounting Standards Committee - IASC). Σαράντα ένα ήταν τα 

πρότυπα που εξέδωσε η ΕΔΛΠ έως το 2001 (ΔΛΠ -International Accounting 

Standards) (Saudagaran, Shahrokh M., 2008). 
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Το 2001 η ΕΔΛΠ ακολουθώντας το πρότυπο του αμερικάνικου FASB 

άλλαξε την οργανωτική της δομή και μετονομάστηκε τον Απρίλιο του 2001 σε 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ - International Accounting 

Standards Board – IASB). Μετά  τον Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία 

δημιουργούνταν ονομάζονται  ΔΠΧΠ. Οι σκοποί  του ΣΔΛΠ σύμφωνα με το 

καταστατικό της είναι:

 Να δημιουργεί και να δημοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα με βάση 

τα οποία θα συντάσσονται  οι  οικονομικές καταστάσεις  και  να 

προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και τήρησή τους.

 Να εργάζεται γενικότερα, για τη βελτίωση και εναρμόνιση των 

κανόνων, των Λογιστικών Προτύπων και των διαδικασιών που 

σχετίζονται με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

Με  τον  όρο  οικονομικές  καταστάσεις,  νοούνται  όλες  οι 

οικονομικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως 

του κλάδου στον οποίο ανήκουν και οι  οποίες περιλαμβάνουν 

τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τις μεταβολές στην 

Χρηματοοικονομική  Θέση  και  τις  επεξηγηματικές  σημειώσεις 

του προσαρτήματος (Tarca Ann, 2008).

Η διοίκηση της κάθε επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 

οικονομικών  καταστάσεων,  οι  οποίες  ελέγχονται  από  ελεγκτές.  Η  διοίκηση 

μπορεί  να  καταρτίσει  οικονομικές  καταστάσεις  καθ'  οποιονδήποτε  τρόπο, 

σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της.  Όταν  όμως  οι  οικονομικές  καταστάσεις 

απευθύνονται  σε  τρίτους,  για  παράδειγμα  σε  μετόχους,  πιστωτές  και 

εργαζόμενους, τότε αυτές πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στα ΔΛΠ, κάτι το 

οποίο πρέπει να γνωστοποιείται (Roberts Clare B., Gordon Paul. & Weetman 

Pauline, 2002).

Το ΣΔΛΠ δεν υπάγεται στη δικαιοδοσία κάποιου κράτους αλλά είναι 

υπερεθνικό όργανο που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία και σκοπός του είναι η 

έκδοση  υψηλού  επιπέδου  και  γενικής  αποδοχής  λογιστικών  προτύπων.  Ο 

αριθμός των μελών του Συμβουλίου είναι 14, προέρχονται δε από το λογιστικό 

και ελεγκτικό επάγγελμα, τον ακαδημαϊκή κοινότητα και από την πλευρά των 

χρηστών.  Το  ΣΔΛΠ  είναι  το  αποκλειστικά  υπεύθυνο  όργανο  για  την 

επεξεργασία  και  έκδοση  των  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, των Σταδίων Προτύπων, καθώς και για την τελική έγκριση των 
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διερμηνειών που εκδίδει η ΕΔΔΠΧΠ (Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Βρουστούρης Π. Κ., 

2002). 

Μιμούμενο το FASB, και το ΣΔΛΠ υπάγεται σε ίδρυμα που φέρει την 

ονομασία Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Committee Foundation).  Η  δημιουργία  αυτού  του 

ιδρύματος  ήταν  απαραίτητη  ώστε  να  μπορεί  να  εξασφαλίσει  πλήρως  την 

ανεξαρτησία  του  και  τη  δυνατότητά  του  να  εκφραστεί  ελεύθερα  και 

ανεπηρέαστα τη γνώμη του. Υπεύθυνοι για την αναζήτηση και εξεύρεση πόρων 

για  το  ίδρυμα  είναι  οι  Επίτροποι.  Οι  Επίτροποι  είναι  22  σε  αριθμό  και 

προέρχονται από διάφορες χώρες και διαφορετικές επαγγελματικές τάξεις. Οι 

επίτροποι  είναι  αυτοί  που  διορίζουν  τα  μέλη  του  Συμβουλίου,  του 

Συμβουλευτικού  οργάνου  (SAC)  και  της  Επιτροπής  Διερμηνειών  (IFRIC), 

επιπλέον  παρακολουθούν  το  έργο  του  Συμβουλίου,  εγκρίνουν  τον  ετήσιο 

προϋπολογισμό και εγκρίνουν τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ιδρύματος 

(Roberts Clare, 2007).

Το Συμβουλευτικό Όργανο για τα Πρότυπα (ΣΕΠ - Standards Advisory 

Council-  SAC)  αποτελείται  από  περισσότερα  από  30  μέλη  και  ουσιαστικά 

συνδέει το Συμβούλιο με τις επιτροπές λογιστικής τυποποίησης σε κάθε χώρα. 

Το  ΣΕΠ  προτείνει  στο  Συμβούλιο  θέματα  για  συζήτηση,  καθορίζει  την 

προτεραιότητα για  κάθε θέμα και  είναι  τεχνικός  σύμβουλος του ΣΔΛΠ στη 

λήψη αποφύσεων (Alexander David & Britton Anne, 1999).

Η  επιτροπή  Διερμηνειών  σε  θέματα  Διεθνούς  Χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης  (ΕΔΔΠΧΠ  -  International Financial Reporting Interpretation 

Committee –  ΙFRIC),  έχει  ως  σκοπό  την  διευκόλυνση   του  έργου  του 

Συμβουλίου για την απρόσκοπτη και ορθή εφαρμογή των προτύπων, εκδίδοντας 

οδηγίες,  λύσεις  και  παραδείγματα  εφαρμογής.  Τέλος,  στο  Ίδρυμα  της 

Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εντάσσεται και μία μεγάλη ομάδα 

προσωπικού που καλύπτει τα τεχνικά θέματα και τα ζητήματα οργάνωσης και 

διοίκησης του ιδρύματος.

Συνοπτικά,  τα  όργανα  που  ασχολούνται  με  την  κατάρτιση  και 

δημοσιοποίηση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ είναι:

1. H Επιτροπή  Διεθνών  λογιστικών  προτύπων  (International 

Accounting Standards Committee -  IASC),  που είναι  ένας  μη 
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κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την πολιτεία του Delaware 

των HΠA.

2. Το  Σώμα  Διεθνών  Λογιστικών  προτύπων  (International 

Accounting  Standards  Board  -  ΙASB),  το  οποίο  αποτελεί 

ανεξάρτητη αρχή που έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης 

των Λογιστικών προτύπων και έχει έδρα το Λονδίνο.

3. H Συμβουλευτική επιτροπή προτύπων (SAC). Σκοποί της  SAC 

είναι η παροχή συμβουλών στο IASB και η πληροφόρηση του 

για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων στους χρήστες 

αυτών.

4. H  Επιτροπή  Διερμηνειών  Διεθνών  Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (ΙFRIC).  Αρμοδιότητα 

της, η ερμηνεία των προτύπων και η έγκαιρη παροχή οδηγιών 

σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων.

(Alexander David & Nobes Christopher, 2001).

Σε  αυτό  το  σημείο  θα  πρέπει  να  τονίσουμε  ότι  το  Σώμα  Διεθνών 

Λογιστικών  προτύπων  δεν  έρχεται  σε  σύγκρουση  με  την  Επιτροπή  της 

Βασιλείας  (Basle Committee),  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  ότι 

αλληλοσυμπληρώνονται.  Και  οι  δύο  αρχές  αποτελούν  υπερεθνικούς 

οργανισμούς  με  διεθνές  κύρος.  Οι  στόχοι  και  επιδιώξεις  είναι  αυτό  που 

διαφέρει. Η προσπάθεια του ΙASB είναι η έκδοση υψηλού επιπέδου και γενικής 

αποδοχής  λογιστικών  προτύπων,  ενώ  της  Επιτροπής  Βασιλείας  η  έκδοση 

κατευθυντήριων οδηγιών που με την εφαρμογή τους διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος (Del Valle Fermin, 2007). 

Μία ακόμα σχέση μεταξύ οργανώσεων θα πρέπει να εξεταστεί. Αυτή 

δεν είναι άλλη από την σχέση μεταξύ του ΣΔΛΠ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών.  Η σχέση μεταξύ των ανωτέρω οργανώσεων επιβεβαιώνεται από τις 

αμοιβαίες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει η κάθε μία από αυτές. Η ιδιότητα του 

μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών αναγνωρίζει στην αναθεωρημένη 

συμφωνία ότι το ΣΔΛΠ έχει πλήρη και απόλυτη αυτονομία στο να θέτει και να 

εκδίδει ΔΛΠ (Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Βρουστούρης Π. Κ., 2002). 
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2.3. Η κατάσταση πριν και μετά την 
υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ

 

Πριν από τις  1.1.2005, όπου και έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγμένες σε Χρηματιστήρια εταιρείες 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσον αφορά 

τα θέματα λογιστικής τυποποίησης επικρατούσε αταξία και σαφέστατη έλλειψη 

συνοχής.  Η  κάθε  χώρα,  ανάλογα  με  παράγοντες  όπως  η  οικονομική  και 

πολιτική της κατάσταση, ο βαθμός ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών αλλά και οι 

επιρροές που είχε από άλλες γειτονικές χώρες, εφάρμοζε τα δικά της πρότυπα. 

Τα πρότυπα από χώρα σε χώρα είχαν διαφορετικό ύφος και ποιότητα, καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις σχηματιζόταν και για διαφορετικούς σκοπούς.

Σε  αυτό το  σημείο  θα πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  δύο ήταν τα  βασικά 

ρεύματα που επηρέασαν την δημιουργία των πρότυπων της κάθε χώρας. Στο 

ένα  στρατόπεδο  οι  χώρες  ενστερνίζονταν  την  γαλλογερμανική  αντίληψη, 

σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές καταστάσεις εξυπηρετούν τις τράπεζες 

που  ελέγχουν  την  κερδοφορία  των  επιχειρήσεων  και  έχουν  καθαρά 

φοροεισπρακτικό ρόλο. Η άλλη αντίληψη, αυτή των αγγλοσαξόνων, θεωρεί ότι 

οι  οικονομικές  καταστάσεις  γίνονται  για  την πληροφόρηση του επενδυτικού 

κοινού,  το  οποίο  είναι  αυτό  που καθημερινά  παίρνει  τις  αποφάσεις  για  την 

αγορά  ή  την  πώληση  των  μετοχών  και  προσπαθεί  να  ανταπεξέλθει  στις 

προκλήσεις  ενός  τόσος  ανταγωνιστικού  περιβάλλοντος.  Η  αγγλοσαξονική 

αντίληψη έχει επηρεάσει πολλές χώρες, όπου ασκούσε επιρροή, κυρίως μέσω 

της  Κοινοπολιτείας  ανεξάρτητων  κρατών,  όπως  στην  Κύπρο,  αλλά  έχει 

επηρεαστεί και η ίδια από τα αμερικάνικα πρότυπα. Ωστόσο, η Ελλάδα όπως 

και οι περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης έχουν επηρεαστεί κυρίως 

από  το  γαλλογερμανικό  πρότυπο.  Τα  ΔΛΠ έχουν  στοιχεία  και  από  τις  δύο 

αντιλήψεις,  ωστόσο  είναι  επηρεασμένα  κυρίως  από  την  αγγλοσαξονική 

προσέγγιση που φαίνεται να κατευθύνει  την πορεία και  το περιεχόμενο των 

προτύπων (Alexander David & Britton Anne, 1999).

Πριν  από  την  υποχρεωτική  εφαρμογή  των  ΔΛΠ  στην  Ελλάδα 

επικρατούσε  ο  όρος  Ελληνικά  Λογιστικά  Πρότυπα.  Ο  όρος  αυτός 
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χρησιμοποιείται  για  να  αναφερθούμε  στο  σύνολο  της  λογιστικής  και 

φορολογικής  νομοθεσίας καθώς και  τις  αρχές και  κανόνες  που αναφέρονται 

στην  τήρηση  των  λογιστικών  βιβλίων,  στον  τρόπο  σύνταξης  και  στις 

πληροφορίες  που  εμφανίζονται  στις  οικονομικές  καταστάσεις  των 

επιχειρήσεων.  Γενικότερα  θα  λέγαμε  ότι  πριν  την  εφαρμογή  των  ΔΛΠ,  το 

καθεστώς  λογιστικής  τυποποίησης  στην  Ελλάδα,  το  διέκρινε  η  πανσπερμία 

διατάξεων,  που  μερικές  φορές  ήταν  αλληλοσυγκρουόμενες,  η  έλλειψη 

οργανικής συνοχής και ο έντονος φορολογικός προσανατολισμός. 

Στην  κορυφή  των  Ελληνικών  Λογιστικών  προτύπων  συναντάμε  το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΠΔ.1123/1980) του οποίου οι διατάξεις σε 

πολλά σημεία συγκλίνουν με αυτές των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ. Φυσικά εκτός από το 

ΕΓΛΣ  συναντώνται  και  τα  αντίστοιχα  κλαδικά  σχέδια,  για  παράδειγμα  το 

τραπεζικό. Τα λογιστικά αυτά σχέδια καλύπτουν το εννοιολογικό περιεχόμενο 

σημαντικών λογιστικών όρων και θεωριών, θέμα στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία και βαρύτητα από τα λογιστικά πρότυπα. Ακολουθεί ο βασικός νόμος 

για  την  λειτουργία  των  Ανωνύμων  Εταιρειών  (Ν.2190/1920)  όπως  ισχύει 

σήμερα,  ο  οποίος  περιείχε  και  τις  κύριες  διατάξεις  λογιστικής  τυποποίησης 

όπως για παράδειγμα αναφέρεται στο  ποιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις, 

ποια  είναι  η  δομή  του  ισολογισμού  και  του  λογαριασμού  «αποτελέσματα 

χρήσεως.

Στην  συνέχεια  των  Ελληνικών  Λογιστικών  προτύπων  έχουμε  τον 

Κώδικα  Βιβλίων  και  Στοιχείων  (ΚΒΣ  -  ΠΔ.186/1992),  όπου  συναντάμε 

διατάξεις σχετικά με τον τρόπο τεκμηρίωσης των λογιστικών γεγονότων και 

διατάξεις  λογιστικής  τυποποίησης.  Τέλος,  κατά  τα  Ελληνικά  Λογιστικά 

πρότυπα έχουμε τον κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) καθώς 

και μία σειρά μικρότερης σημασίας νομοθετήματα όπως το ΠΔ.299/2003 για τις 

αποσβέσεις των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων.

Θα  πρέπει  να  τονιστεί  η  ιδιαίτερη  σημασία  που  είχαν  το  Εθνικό 

Συμβούλιο  Λογιστικής  αλλά  και  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  που 

προσπαθούσαν  να  δώσουν  λύσεις  σε  διάφορα  λογιστικά  θέματα  που 

αναφύονταν, προκαλώντας την εισαγωγή λογιστικών προτύπων. 

H  Ελληνική  πολιτεία  εναρμονίσθηκε  στις  οδηγίες  της  Ευρωπαϊκής 

επιτροπής αρχικά με τον ν.2992/2002 και στη συνέχεια με ένα πλήθος άλλων 

νόμων που προσαρμόζουν την Ελληνική Νομοθεσία στις απαιτήσεις των ΔΛΠ.
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Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αρχική εξουσιοδότηση που 

περιλαμβάνεται  στον  Κανονισμό  1606/2002,  εξέδωσε  τους  επιμέρους 

Κανονισμούς όπως και τις Διερμηνείες, τους οποίους βλέπουμε στον Πίνακα 1. 
Πίνακας 1 Πίνακας Κανονισμών Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και για τις 
Διερμηνείες

Κανονισμοί Επίσημη Εφημερίδα E.K.
1602 / 2002 L 243 / 11. 9.2002
1725 / 2003 L 261 / 13.10.2003
707 / 2004 L 111 / 17. 4.2004
2086 / 2004 L 363 / 9.12.2004
2236 / 2004 L 392 / 31.12.2004
2237 / 2004 L 393 / 31.12.2004
2238 / 2004 L 394 / 31.12.2004
211 / 2005 L 41 / 11. 2.2005
1073 / 2005 L 175/ 8.7.2005
1751 / 2005 L 282 / 26.10.2005
1864 / 2005
1910 / 2005 L 305 / 24.11.2005
108 / 2006 L 24 / 27. 1.2006
708 / 2006 L 122 / 9. 5.2006
1329 / 2006 L 247 / 9. 9.2006

(Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Κεραμόντε Γ. Α., 2007).

Πιο αναλυτικά ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του 

Συμβουλίου  1606/2002/ΕΚ/19.7.2002  που  αφορά  την  εφαρμογή  των  ΔΛΠ 

ορίζει ότι:

 Η απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής στην Κοινότητα 

διεθνών λογιστικών προτύπων λαμβάνεται από την Επιτροπή και 

ότι  τα  υιοθετούμενα  ΔΛΠ  δημοσιεύονται  εξ  ολοκλήρου  σε 

καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, υπό τύπον 

κανονισμού  της  Επιτροπής,  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 3).

 Από 01/01/2005 οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των 

εταιρειών,  που  οι  μετοχές  τους  είναι  εισηγμένες  προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους 

μέλους,  καταρτίζονται  υποχρεωτικά  με  βάση τα  υιοθετούμενα 

ΔΛΠ. Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν την υποχρέωση 

και  στις  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  καθώς  και  στις 

ενοποιημένες ή/και στις ετήσιες των μη εισηγμένων εταιρειών 

(άρθρο 5).
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 Ο παρών Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη 

του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (άρθρ. 11).

Από  τον  Πίνακα  1,  παρατηρούμε  ότι  ακολούθησε  ο  Κανονισμός 

1725/2003,  ο  οποίος  εκδόθηκε  κατ'  εξουσιοδότηση  του  προαναφερθέντος 

Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1606/2002, 

υιοθετήθηκαν τα ισχύοντα την 14/9/2002 ΔΛΠ, εκτός των 32 και 39, καθώς και 

οι σχετικές Διερμηνείες, για υποχρεωτική εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη της 

EE από 01/01/2005.

Έως  τις  01/01/2005,  όπως  παρατηρούμε  και  από  τον  Πίνακα  1, 

εκδόθηκαν  άλλοι  έξι  Κανονισμοί,  οι  οποίοι  αφορούσαν την  εφαρμογής  των 

ΔΛΠ από τις εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρείες. Οι Κανονισμοί 

αυτοί είναι οι 1725/13.10.2003, 707/14.4.2004, 2086/9.12.2004 και 2236, 2237 

και 2238 της 31.12.2004. Η Επιτροπή με αυτούς τους Κανονισμούς υιοθέτησε 

17  ΔΛΠ  σε  αντικατάσταση  ισάριθμων.  Συγχρόνως  καταργήθηκαν  και  16 

διερμηνείες  που  είχαν  καταργηθεί  και  από  τον  ΣΔΛΠ  και  επιπροσθέτως 

υιοθετήθηκαν και 4 ΔΠΧΠ που είχαν καταρτισθεί από τον ΣΔΛΠ τα έτη 2003 

και 2004. Οπότε, στο τέλος του 2004 είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ 31 ΔΛΠ, 4 

ΔΠΧΠ και 11 διερμηνείες τους, για εφαρμογή από τις εισηγμένες επιχειρήσεις 

από τις 01/01/2005.

Μετά τις εκδόθηκαν ακόλουθοι Κανονισμοί 01/01/2005 211/11.2.2005, 

1073/8.7.2005,  1751/26.10.2005,  1864/26.10.2005,  1910/24.11.2005,  108/27. 

1.2006, 708/9. 5.2006 και 1329/9. 9.2006. Μέσω αυτών των Κανονισμών το 

ΣΔΛΠ  εξέδωσε  και  η  ΕΕ  υιοθέτησε  12  νέα  ή  σε  αντικατάσταση  άλλων  ή 

διάφορες  τροποποιήσεις  για  άλλα  ΔΛΠ  ή  ΔΠΧΠ  και  διερμηνείες  τους 

(Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος, 2007). 

2.4. Ισχύοντα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ, ΜΕΔ ΚΑΙ 
ΕΔΔΠΧΠ
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Ακολούθως  καταγράφονται  τα  ισχύοντα  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ,  ΜΕΔ  και 

ΕΔΔΠΧΠ.

 ΔΛΠ  1:  Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων 

(Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ 2: Αποθέματα (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ 7: Κατάσταση Ταμιακών Ροών (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ  8:  Λογιστικές  Αρχές,  Μεταβολές  στις  Λογιστικές 

Εκτιμήσεις και Λάθη (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ  10:  Γεγονότα  μετά  την  Ημερομηνία  Ισολογισμού 

(Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ  11:  Συμβάσεις  Κατασκευής  Έργων  (Αφορά  Τεχνικές 

Επιχειρήσεις - Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ  14:  Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  κατά  Τομέα 

(Αντικαθίσταται από το ΔΠΧΠ 8)

 ΔΛΠ  16:  Ενσώματα  Πάγια  (Αναθεωρήθηκε  με  ισχύ  από 

01/01/2005)

 ΔΛΠ 17: Μισθώσεις (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005) Η 

σχετική Διερμηνεία, ΜΕΔ 15 αναθεωρήθηκε και αυτή με ισχύ 

από 01/01/2005.

 Δ.A.Π. 18: Έσοδα (Υπό αναθεώρηση )

 ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόμενους (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ  20:  Λογιστική  Κρατικών  Επιχορηγήσεων  και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης (Υπό αναθεώρηση)

 ΔΛΠ  21:  Οι  Επιδράσεις  των  Μεταβολών  στις  Τιμές 

Συναλλάγματος (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ  24:  Γνωστοποιήσεις  Συνδεδεμένων  Μερών 

(Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ  26:  Λογιστική  Απεικόνιση  και  Πληροφόρηση  των 

Προγραμμάτων Παροχών Αποχώρησης (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις 

(Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005), συμπληρώθηκε από το 

ΔΠΧΠ 3
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 ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 

01/01/2005)

 ΔΛΠ  29:  H  Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ 31: Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες (Αναθεωρήθηκε με ισχύ 

από 01/01/2005), η σχετική Διερμηνεία, ΜΕΔ 13, αναθεωρήθηκε 

με ισχύ από 01/01/2005.

 ΔΛΠ  32:  Χρηματοπιστωτικά  Μέσα:  Γνωστοποίηση  και 

Παρουσίαση (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ  33:  Κέρδη  κατά  Μετοχή  (Αναθεωρήθηκε  με  ισχύ  από 

01/01/2005)

 ΔΛΠ  34:  Ενδιάμεση  Χρηματοοικονομική  Πληροφόρηση  (Δεν 

αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ  36:  Απομείωση  Αξίας  Περιουσιακών  Στοιχείων 

(Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 31/03/2004)

 ΔΛΠ  37:  Προβλέψεις,  Ενδεχόμενες  Υποχρεώσεις  και 

Ενδεχόμενες Απαιτήσεις (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΛΠ 38: Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία (Αναθεωρήθηκε με ισχύ 

από 31/03/2004)

 ΔΛΠ  39:  Χρηματοπιστωτικά  Μέσα-Καταχώρηση  και 

Αποτίμηση (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα (Αναθεωρήθηκε με ισχύ από 

01/01/2005)

 ΔΛΠ 41: Γεωργία (Δεν αναθεωρήθηκε)

 ΔΠΧΠ 1: Πρώτη Υιοθέτηση των ΔΠΧΠ (Νέο Πρότυπο, με ισχύ 

από 01/01/2004. Ήδη έχει τροποποιηθεί από τις αναθεωρήσεις 

των άλλων ΔΛΠ)

 ΔΠΧΠ 2: Πληρωμή με Βάση την Αξία Μετοχών (Νέο Πρότυπο, 

με ισχύ από 01/01/2005)

 ΔΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από 

01/01/2005)

 ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συμβάσεις ( Νέο Πρότυπο, με ισχύ από 

01/01/2005)
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 ΔΠΧΠ  5:  Μη  Κυκλοφορούντα  Περιουσιακά  Στοιχεία  που 

Προορίζονται για Πώληση και Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις

 ΔΠΧΠ  6:  Δαπάνες  για  Εξερεύνηση  και  Εκτίμηση  Ορυκτών 

Πόρων (Νέο Πρότυπο, με ισχύ από 01/01/2006)

 ΔΠΧΠ  7:  Χρηματοπιστωτικά  Μέσα-Γνωστοποιήσεις  (Νέο 

Πρότυπο, με ισχύ από 01/01/2007)

 ΜΕΔ 7: Εισαγωγή τον Ευρώ

 ΜΕΔ  10:  Κρατική  Υποστήριξη  —  Καμία  Ειδική  Σχέση  με 

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 ΜΕΔ 12: Ενοποίηση — Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού

 ΜΕΔ 13:  Από  Κοινού  Ελεγχόμενες  Οικονομικές  Μονάδες  — 

Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες

 ΜΕΔ 15: Λειτουργικές Μισθώσεις - Κίνητρα

 ΜΕΔ  21:  Φόροι  Εισοδήματος  —  Ανάκτηση 

Αναπροσαρμοσμένων  μη  Αποσβέσιμων  Περιουσιακών 

Στοιχείων

 ΜΕΔ 25:  Φόροι  Εισοδήματος — Μεταβολές  στο Φορολογικό 

Καθεστώς μιας Επιχείρησης ή των Μετόχων της

 ΜΕΔ  27:  Εκτίμηση  της  Ουσίας  των  Συναλλαγών  που 

συνεπάγονται το Νομικό Τύπο μιας Μίσθωσης

 ΜΕΔ 29:  Γνωστοποίηση — Συμφωνίες  για  Παραχώρηση του 

Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών

 ΜΕΔ 31: Έσοδα — Συναλλαγές Ανταλλαγής που Εμπεριέχουν 

Υπηρεσίες Διαφήμισης

 ΜΕΔ 32: Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία — Κόστη Ιστοσελίδας

 ΕΔΔΠΧΠ  1:  Μεταβολές  σε  Υφιστάμενες  Υποχρεώσεις 

Παροπλισμού, Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις

 ΕΔΔΠΧΠ 2: Μερίδια Μελών σε Συνεταιριστικές Οντότητες και 

Όμοιοι Τίτλοι

 ΕΔΔΠΧΠ 4: Προσδιορισμός κατά πόσο μία Συμφωνία Περιέχει 

μία Μίσθωση

 ΕΔΔΠΧΠ 5: Δικαιώματα σε Συμφέροντα που Προέρχονται από 

Κεφάλαια Παροπλισμού, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής 

Αναμόρφωσης
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 ΕΔΔΠΧΠ 6: Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή σε 

Συγκεκριμένη  Αγορά  Απόβλητα  Ειδών  Ηλεκτρικού  και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 ΕΔΔΠΧΠ 7: Εφαρμογή της Προσέγγισης της Αναπροσαρμογής 

βάσει  τον  Δ.Λ.Π.  29-Οικονομικές  Καταστάσεις  σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες

 ΕΔΔΠΧΠ 8: Πεδίο Εφαρμογής τον Δ.Π.Χ.Π. 2

 ΕΔΔΙΙΧΠ 9: Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων

(Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Κεραμόντε Γ. Α., 2007).
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2.5. Έκδοση και Αποτύπωση ενός ΔΠΧΠ

Η  έκδοση  ενός  ΔΠΧΠ  αποτελεί  μία  μακροσκελής  και  επίπονη 

διαδικασία. Το ΣΔΛΠ προσπαθεί μέσα από μία ελεγχόμενη και πολύ αυστηρή 

διαδικασία να εξάγει ΔΠΧΠ το οποίο να έχει ευρύτερη δυνατή συναίνεση από 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για την διαδικασία έκδοσης ενός ΔΠΧΠ το ΣΔΛΠ 

συγκεντρώνει πολλές απόψεις τόσο από τον επιχειρηματικό όσο και από τον 

επιστημονικό χώρο. Μέσα από την συζήτηση το ΣΔΛΠ καταγράφει τις απόψεις 

των  λογιστών,  των  χρηματοοικονομικών  αναλυτών,  της  επιχειρηματικής 

κοινότητας,  των χρηματιστηρίων,  των  νομοθετών,  των ακαδημαϊκών,  καθώς 

και άλλων ενδιαφερόμενων ιδιωτών και  οργανισμών που κάνουν χρήση των 

οικονομικών καταστάσεων.

Για  να  διεκπεραιώσει  το  έργο  του  το  ΣΔΛΠ  λαμβάνει  υπόψη  τα 

δημοσιευμένα λογιστικά  πρότυπα και σχέδια από πολλές χώρες, από τα οποία 

αντλεί  γνώση,  με  βάση  την  οποία  δημιουργεί  λογιστικά  πρότυπα  για  τα 

ουσιώδη θέματα. Το ΣΔΛΠ προσπαθεί να δημιουργήσει πρότυπα κατανοητά, 

ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά (Roberts Clare B., Gordon 

Paul. & Weetman Pauline, 2002).  

Ακολούθως,  θα  παρουσιαστούν  τα  στάδια  έκδοσης  ενός  ΔΠΧΠ.  Θα 

πρέπει να τονίσουμε ότι το κύριο μέσο επαφής με όλους τους παραπάνω φορείς 

είναι  η  ΣΕΠ.  Επιπρόσθετα,  η  ΣΕΠ  συμβουλεύει  το  ΣΔΛΠ,  στη  διάρκεια 

ανοικτών συναντήσεων, για τις προτεραιότητες, καθώς και τις τεχνικές πτυχές 

των υπό συζήτηση θεμάτων.  Ας μην ξεχνάμε ότι  τα υπό συζήτηση θέματα, 

καθώς  και  το  κατά  πόσο κρίνεται  ορθό να  συμπεριληφθούν στην ημερήσια 

διάταξη των συναντήσεων, αποτελεί επίσης προϊόν εισηγήσεων της ΣΕΠ. 

Αρχικά, συντάσσεται ένα κείμενο αναφοράς, το οποίο αποτελεί και τη 

βάση πάνω στην οποία γίνονται οι τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων στις 

συζητήσεις. Το τεχνικό προσωπικό του ΣΔΛΠ εξετάζει εάν και κατά πόσο οι 

πτυχές του υπό συζήτηση θέματος έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο αρχών. 

Ακολούθως, γίνεται ψηφοφορία. Αν υπάρξει πλειοψηφία  οχτώ μελών (από το 

σύνολο των δεκατεσσάρων μελών), μετά το τέλος του κύκλου των συζητήσεων 

ακολουθεί σχέδιο προτύπου, το οποίο τίθεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους 

26



Χαριζοπούλου Όλγα                                               Διπλωματική Εργασία (MAF)

για έλεγχο και σχολιασμό. Μαζί με το σχέδιο προτύπου έρχεται και η βάση 

συμπερασμάτων,  καθώς  και  τυχόν  διαφορετικές  απόψεις  των  μελών  του 

Συμβουλίου. 

Η διαδικασία του ελέγχου και του σχολιασμού του σχεδίου προτύπου 

διαρκεί συνήθως τέσσερεις μήνες, ακολούθως αξιολογούνται οι παρατηρήσεις 

και  γίνονται  οι  τυχόν  τροποποιήσεις  και  συμπληρώσεις  πάνω  στο  αρχικό 

σχέδιο.  Για να ολοκληρωθεί  η διαδικασία,  γίνεται  πάλι  ψηφοφορία όπου με 

πλειοψηφία οχτώ μελών εκδίδεται το οριστικό πρότυπο, το οποίο συνοδεύουν η 

βάση συμπερασμάτων, καθώς και τυχόν διαφορετικές απόψεις των μελών του 

ΣΔΛΠ.  Σε  αυτό  το  σημείο  θα  πρέπει  να  διευκρινίσουμε  ότι  η  βάση 

συμπερασμάτων δεν είναι τίποτα άλλο από την επεξήγηση της όλης διαδικασία 

που ακολούθησε το ΣΔΛΠ για την αποδοχή του προτύπου. Εφόσον έγινε η 

έκδοση  ενός  προτύπου,  το  ΣΔΛΠ  μαζί  με  το  τεχνικό  προσωπικό,  κάνουν 

συναντήσεις  με  τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  προκειμένου  να  εντοπίσουν  και  να 

λυθούν  προβλήματα  σχετικά  με  την  εφαρμογή  του  προτύπου  στην  πράξη 

(Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Βρουστούρης Π. Κ., 2002). 

Η  τελική  μορφή  του  ΔΠΧΠ  αποτελείται  από  τα  ακόλουθα  οχτώ 

ανεξάρτητα μέρη:

1  ο   μέρος  : Εισαγωγή. Γίνεται ενημέρωση πάνω σε βασικά ερωτήματα του 

αναγνώστη. Για παράδειγμα, αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση 

του προτύπου, το ιστορικό της όλης προσπάθειας, τα κύρια χαρακτηριστικά του 

προτύπου.

2  ο   μέρος:   Βασικό κείμενο του προτύπου.

3ο  μέρος:  Παράρτημα  Α.  Δίνονται  οι  βασικοί  ορισμοί,  δηλαδή 

παρουσιάζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων που χρησιμοποιούνται 

στο κείμενο του προτύπου.

4  ο   μέρος  :  Λοιπά  παραρτήματα.  Το  περιεχόμενο  των  λοιπών 

παραρτημάτων μεταβάλλεται ανάλογα με το πρότυπο. Εδώ θα συναντήσουμε 

περαιτέρω  κατευθύνσεις  για  την  εφαρμογή  του  προτύπου,  καθώς  επίσης 

αναφέρονται οι τροποποιήσεις σε άλλα ΔΠΧΠ.

5  ο   μέρος  :  Βάση συμπερασμάτων (δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

του  προτύπου).  Στο  μέρος  αυτό  γίνεται  επισκόπηση  των  παραγόντων  που 

λήφθηκαν  υπόψη  προκειμένου  να  εξαχθούν  τα  συμπεράσματα  που 

διατυπώνονται στο κείμενο των προτύπων. Αναλύεται επίσης, η διαδικασία που 
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ακολούθησε το Συμβούλιο για την αποδοχή του προτύπου, καθώς και το πώς 

χειρίσθηκε  τα  σχόλια  και  τις  παρατηρήσεις  που  έλαβε  επί  του  σχεδίου  του 

προτύπου.

6  ο   μέρος  :  Διαφορετικές  απόψεις  των  μελών  του  Συμβουλίου.  Σε 

περίπτωση  που  διατυπωθούν  διαφορετικές  απόψεις  από  μειοψηφούντα  μέλη 

του ΣΔΛΠ κατά τη  διαδικασία υιοθέτησης του προτύπου,  οι  απόψεις  αυτές 

παρουσιάζονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προτύπου.

7  ο   μέρος  :  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα.  Τα  παραδείγματα  αυτά 

δίνονται για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων.

8  ο   μέρος  : Οδηγίες εφαρμογής (δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

προτύπου). Η ΕΔΔΠΧΠ δίνει αναλυτικές οδηγίες για την καλύτερη κατανόηση 

του  προτύπου,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  εσφαλμένες  ερμηνείες  και  να 

εξασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του προτύπου από όλους. 

Τα  ΔΛΠ  αποτελούνται  από  τα  παραπάνω  οχτώ  μέρη  και  το  ΣΔΛΠ 

προσπαθεί να ακολουθήσει την τυποποιημένη αυτή ακολουθία βημάτων ώστε 

το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατών πιο αξιόπιστο. Το ΣΔΛΠ, όντας 

ένας μη κρατικός οργανισμός, δεν έχει τη δυνατότητα επιβολής των θέσεών του 

σε χώρες που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Ωστόσο, η υψηλού επιπέδου ποιότητα 

των δημοσιευμένων προτύπων συνεπάγεται  και  υψηλού επιπέδου υιοθέτηση 

των ΔΛΠ από όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Έτσι, κάθε χώρα που θέλει να 

αναπτύξει  την  κεφαλαιαγορά  της  και  να  προσελκύσει  το  ενδιαφέρον  της 

διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, θα πρέπει αργά ή γρήγορα να προβεί στην 

υιοθέτηση λογιστικών  προτύπων,  που  να  τυγχάνουν της  ευρύτερης  κατά  το 

δυνατόν  αποδοχής.  Η  υιοθέτηση  γίνεται  συνήθως  με  νόμο  που  εκδίδει  το 

κοινοβούλιο κάθε ενδιαφερόμενης χώρας (Cheney Glenn, 2008).
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2.6. Υιοθέτηση & όργανα κατάρτισης ενός 
ΔΠΧΠ

Η υιοθέτηση κάθε ΔΛΠ και στην συνέχεια κάθε ΔΠΧΠ αποτελεί μία 

πολύπλοκή και  χρονοβόρα διαδικασία,  όπου συμμετέχουν πολλά ρυθμιστικά 

όργανα και σωματεία. Η πρώτη προσπάθεια κατεύθυνσης προς τα ΔΛΠ έγινε 

στην Ελλάδα το 1980,  οπότε και εκδόθηκαν η τέταρτη κοινοτική οδηγία περί 

ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων  και  η  έβδομη  κοινοτική  οδηγία  περί 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι  οδηγίες αυτές 

ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο μέσω του εταιρικού νόμου 2190/1920. 

Ωστόσο,  η  τέταρτη  και  η  έβδομη  κοινοτική  οδηγία  δεν  εξασφάλιζαν  την 

βελτίωση  της  συγκρισιμότητας  των  οικονομικών  καταστάσεων  μεταξύ  των 

επιχειρήσεων.  Οπότε,  τον  Μάρτιο  του  2000 το  Ευρωπαϊκό  Συμβουλίου  της 

Λισσαβόνας διατυπώνει την ανάγκη για επιτάχυνση ολοκλήρωσης της αγοράς 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε 

να βελτιωθεί το επίπεδο της συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων 

των εταιρειών εισηγμένων σε χρηματιστήριο.

 Τον Ιούνιο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση 

των ΔΛΠ, ως τη βάση σύνταξης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

των  εισηγμένων  εταιρειών  και  θέτει  χρονικό  περιορισμό  εφαρμογής  έως  το 

2005.  Τον  Ιούνιο  του  ίδιου  χρόνου,  εκδίδεται  ο  Κανονισμός  1606  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο αποφασίζεται:

 Η σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των 

εισηγμένων εταιρειών να γίνεται από 01/01/2005, σύμφωνα με 

τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΔΛΠ.

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  επικουρείται  στη  διαδικασία 

υιοθέτησης από μία κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων.

Για να υπάρξει κοινή προσέγγιση από τα κράτη μέλη στην καθιέρωση 

ενός  καθεστώτος  επιβολής  των  Προτύπων  χρήστηκε  απαραίτητη  η  ανάγκη 

συνεργασίας  με  την  Επιτροπή  Ρυθμιστικών  Αρχών  των  Αγορών  Κινητών 

Αξιών. Παράλληλα, συμμετέχει και η  Ευρωπαϊκή Ένωση Λογιστών κατά την 

διαδικασία  θεσμοθέτησης  της  εφαρμογής  των  ΔΛΠ,  ώστε  να  συμβάλλει  με 
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προτάσεις  της  στη  διαμόρφωση,  σε  τεχνικό  επίπεδο,  ενός  μηχανισμού 

υλοποίησης  των  συμπερασμάτων  του  Συμβουλίου  της  Λισσαβόνας,  σε  ότι 

αφορά  τη  συγκρισιμότητα  των  οικονομικών  καταστάσεων,  στον  οποίο  θα 

εκπροσωπούνται  το  λογιστικό  επάγγελμα,  οι  χρήστες  και  οι  συντάκτες  των 

οικονομικών  καταστάσεων,  καθώς  και  οι  φορείς  διαμόρφωσης  λογιστικών 

προτύπων των κρατών/μελών (Γεωργίου Άθως, 2003).

Τα  κυριότερα  όργανα  κατάρτισης  λογιστικών  προτύπων  σε  διεθνές 

επίπεδο είναι  η  Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC),  το  Σώμα 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων 

(SAC),  η  Επιτροπή  Διερμηνειών  Διεθνών  Προτύπων  Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (IFRIC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (Crook, Kimberley, 2008).

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  συστάθηκε  το  1973 και 

ήταν υπεύθυνη για την έκδοση των Λογιστικών Προτύπων. Η δημιουργία της 

έγινε  μετά  από  συμφωνία  των  επαγγελματικών  οργανισμών  λογιστικής  των 

χωρών της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Γαλλίας, 

του  Καναδά,  του  Μεξικού,  της  Ολλανδίας,  της  Αγγλίας  και  της  Ιρλανδίας 

(Booth Brian, 2003).

Έως το 2002 η ΕΔΛΠ αποτελούνταν από μία ομάδα δεκατριών μελών 

μερικής απασχόλησης, τα οποία προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 

αντικειμένων. Τον Μάρτιο του 2002, η ΕΔΛΠ προχώρησε σε αναδιοργάνωση 

του τρόπου λειτουργίας της που κατέληξε σε ανασύσταση της ΕΔΛΠ ως μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την πολιτεία του Delaware των HΠA. Η 

ΕΔΛΠ  αποτελεί  τη  μητρική  εταιρεία  του  ΣΔΛΠ  με  έδρα  το  Λονδίνο,  της 

ανεξάρτητης  αρχής  η  οποία  έχει  την  ευθύνη  κατάρτισης  και  έκδοσης  των 

Λογιστικών Προτύπων.

Με  την  αναδιοργάνωση  η  ΕΔΛΠ  έχει  είκοσι  δύο  μέλη,  τα  οποία 

διοικούν την ΕΔΛΠ και ονομάζονται θεματοφύλακες. Για να εξασφαλιστεί μία 

ευρεία  διεθνής  βάση  τα  είκοσι  δύο  μέλη  προέρχονται  από  διαφορετικές 

γεωγραφικές  περιοχές,  όπως  η  Βόρεια  Αμερική,  η  Ευρώπη,  η  Ασία  και  η 

περιοχή του Ειρηνικού.

Ένα ακόμα βασικό όργανο κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές 

επίπεδο είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC). Η τριακονταμελής 

επιτροπή  συνεδριάζει  τρεις  φορές  δημόσια  με  το  ΣΔΛΠ  για  την  παροχή 

συμβουλών προς  το ΣΔΛΠ σχετικά με τα τρέχοντα έργα,  αλλά και  για  την 
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πληροφόρηση  του  ΣΔΛΠ  για  τις  επιπτώσεις  των  προτεινόμενων  προτύπων 

στους χρήστες αυτών. Και στην ΣΕΠ τα μέλη προέρχονται από διαφορετικές 

γεωγραφικές  περιοχές  και  διαφορετικούς  επαγγελματικούς,  όπως  άλλωστε 

συμβαίνει και με τα μέλη της ΕΔΛΠ.

Το τρίτο βασικό όργανο κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές 

επίπεδο  είναι  η  Επιτροπή  Διερμηνειών  Διεθνών  Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (IFRIC).  Η ΕΔΔΠΧΠ αποτελείται  από 

δώδεκα μέλη, τα οποία διορίζονται από τους επιτρόπους και η διάρκεια της 

θητείας  τους  ανέρχεται  σε  τρία  έτη.  H  ΕΔΔΠΧΠ  συνεδριάζει  όταν  αυτό 

απαιτείται, με βασική αρμοδιότητά την ερμηνεία των προτύπων και την έγκαιρη 

παροχή  οδηγιών  σχετικά  με  θέματα  που  δεν  αναλύονται  επαρκώς  στα 

εκδοθέντα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ.

Τέλος, το πιο σημαντικό ίσως όργανο για την κατάρτιση των λογιστικών 

προτύπων είναι το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ - 

IASB). Το ΣΔΛΠ συστάθηκε το 2001 στο Λονδίνο, όπου είναι και η έδρα του. 

O σκοπός του ΣΔΛΠ είναι η ανάπτυξη, για το δημόσιο συμφέρον, ενός ενιαίου 

συνόλου  διεθνών  λογιστικών  προτύπων  υψηλής  ποιότητας  που  απαιτούν 

διαφανή και συγκρίσιμη πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις γενικού 

σκοπού (Ίδρυμα της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 2006). 

Το ΣΔΛΠ, που αποτελείται από δεκατέσσερα μέλη, συνεργάζεται με τις 

νομοθετικές  αρχές  των  εθνικών  λογιστικών  προτύπων  ώστε  να  επιτύχει  τη 

σύγκλιση των λογιστικών προτύπων ανά τον κόσμο. Το ΣΔΛΠ επιτηρείται και 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Το  Ίδρυμα  της  Επιτροπής  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  έχει  ως 

στόχους:

 Την δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κατανοητών, επιβλητέων 

και  υψηλής  ποιότητας  διεθνών  λογιστικών  προτύπων  για  το 

κοινό συμφέρον, τα οποία να απαιτούν διαφανή, συγκρίσιμη και 

υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις 

και τις λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές ώστε να βοηθούν 

τους  συμμετέχοντες  στις  παγκόσμιες  κεφαλαιαγορές  και  τους 

άλλους  χρήστες  των  πληροφοριών  στις  οικονομικές  τους 

αποφάσεις.
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 Την  προώθηση  της  χρήσης  και  της  σχολαστικής  εφαρμογής 

αυτών των προτύπων. 

 Την εκτίμηση των ειδικών αναγκών των μικρών και  μεσαίων 

οικονομικών οντοτήτων και των αναδυόμενων οικονομιών.

 Την  σύγκληση  των  εθνικών  λογιστικών  προτύπων  και  των 

Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  και  των  Διεθνών  Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων 

υψηλής ποιότητας.

O  οργανισμός  υποστηρίζεται  οικονομικά  από  λογιστικές  εταιρίες, 

ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βιομηχανικές εταιρίες διεθνώς, καθώς 

και  από  κεντρικές  και  αναπτυξιακές  τράπεζες  και  άλλους  διεθνείς  και 

επαγγελματικούς  οργανισμούς.  Το  Ίδρυμα  της  ΕΔΛΠ  και  του  ΣΔΛΠ 

επιτηρείται από είκοσι δύο Θεματοφύλακες.

Οι  Θεματοφύλακες,  σε  επίπεδο  επαγγελματικού  υπόβαθρου,  είναι 

ελεγκτές, συντάκτες, χρήστες, ακαδημαϊκούς και λοιπούς αξιωματούχους που 

υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η ομάδα των Θεματοφυλάκων αποτελείται 

από έξι άτομα που προέρχονται από την περιοχή της Ασίας/Ωκεανίας, έξι από 

την  Ευρώπη,  έξι  από  τη  Βόρειο  Αμερική  και  τέσσερα  ακόμα  άτομα  από 

οποιαδήποτε  περιοχή,  με  την  προϋπόθεση  της  διατήρησης  της  γεωγραφικής 

ισορροπίας.

Το βασικό μέλημα της ομάδας των Θεματοφυλάκων είναι ο διορισμός 

των μελών του ΣΔΛΠ, του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Προτύπων και της 

ΕΔΔΠΧΠ. Επιπρόσθετα, η ομάδα παρακολουθεί την αποδοτικότητα του ΣΔΛΠ 

και  της  συμμόρφωσής  του  με  την  δέουσα  διαδικασία  και  τις  διαδικασίες 

διαβουλεύσεων,  τη  θέσπιση  και  τήρηση  των  κατάλληλων  διακανονισμών 

χρηματοδότησης, την έγκριση τον προϋπολογισμού για το Ίδρυμα της ΕΔΛΠ 

και  την  ευθύνη  για  τις  τροποποιήσεις  του  Καταστατικού.  Το  Καταστατικό 

απαιτεί από τους Θεματοφύλακες να αναθεωρούν το Καταστατικό κάθε πέντε 

έτη. Οι Θεματοφύλακες ξεκίνησαν την πρώτη αναθεώρηση τον Νοέμβριο του 

2003 και κατόπιν εκτενών διαβουλεύσεων ολοκλήρωσαν την αναθεώρηση τον 

Ιούνιο του 2005.

Με βάση το Καταστατικό, οι Θεματοφύλακες οφείλουν να:

 Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για τη θέσπιση και διατήρηση 

κατάλληλων οικονομικών διακανονισμών.
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 Θεσπίζουν ή  να  τροποποιούν τις  λειτουργικές  διαδικασίες  για 

τους Θεματοφύλακες. 

 Καθορίζουν τη νομική οντότητα υπό τη οποία θα λειτουργεί το 

Ίδρυμα ΕΔΛΠ, με την προϋπόθεση ότι η νομική οντότητα αυτή 

θα είναι Ίδρυμα ή άλλη εταιρική μορφή περιορισμένης ευθύνης 

και  ότι  τα  ιδρυτικά  έγγραφα  θα  περιλαμβάνουν  διατάξεις  οι 

οποίες  δεν  θα  διαφέρουν  από  εκείνες  του  παρόντος 

Καταστατικού.

 Ελέγχουν σε εύθετο χρόνο την τοποθεσία του Ιδρύματος ΕΔΛΠ, 

σε ότι αφορά τη νόμιμη έδρα και την έδρα λειτουργίας τον.

 Ερευνούν  την  πιθανότητα  να  μετατραπεί  το  καθεστώς  του 

Ιδρύματος  ΕΔΛΠ σε  φιλανθρωπικό  ή  παρόμοιο  καθεστώς  σε 

εκείνα τα κράτη όπου ένα τέτοιο καθεστώς θα υποβοηθούσε τη 

συλλογή πόρων.

 Συνεδριάζουν  δημόσια  αλλά  δύνανται,  προαιρετικά,  να 

διεξάγουν  κάποιες  συζητήσεις  (που αφορούν  συνήθως θέματα 

επιλογής  και  διορισμού  μελών  και  άλλα  θέματα  προσωπικού 

καθώς και τη συλλογή πόρων) κεκλεισμένων των θυρών.

 Δημοσιεύουν  ετήσια  αναφορά  σχετικά  με  τις  δραστηριότητες 

του  Ιδρύματος  ΕΔΛΠ,  που  θα  περιλαμβάνει  ελεγμένες 

οικονομικές  καταστάσεις  και  προτεραιότητες  για  το  επόμενο 

έτος.

(Ίδρυμα της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 2006). 
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2.7. Το Πλαίσιο αρχών των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ

Θεωρητικό υπόβαθρο

Για να πετύχει το όλο εγχείρημα δημιουργίας και εφαρμογής των ΔΛΠ 

& ΔΠΧΠ το ΣΔΛΠ θα πρέπει να ακολουθεί μία σειρά προϋποθέσεων ώστε το 

αποτέλεσμα να δίνει λύσεις σε πολύπλοκα θέματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος 

της λογιστικής στην καθημερινή πράξη. Για αυτόν τον λόγο υπάρχει η ανάγκη 

για  μία  ισχυρή  θεωρητική  βάση,  που  θα  αποτελεί  οδηγό  προκειμένου  τα 

πρότυπα να έχουν συνοχή, συνέπεια και το κυριότερο ευρεία αποδοχή, τόσο 

από τον κόσμο που καλείται  να τα εφαρμόσει,  όσο και  γενικότερα από τον 

κόσμο της οικονομίας. Η ικανοποίηση αυτής της θεωρητικής βάσης ήρθε με την 

δημιουργία ενός πλαισίου αρχών, ενός είδους δηλαδή συνταγματικού χάρτη για 

την ανάπτυξη των προτύπων (Bloom Robert.,2000).

Η πρώτη προσπάθεια για δημιουργία του πρώτου πλαισίου αρχών έγινε 

το 1976 από το FASB, οπότε και ακολούθησε το ΣΔΛΠ το 1989 με ένα νέο 

πλαίσιο αρχών. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Πλαίσιο δεν 

είναι ΔΛΠ ή ΔΠΧΠ και κατά συνέπεια τίποτα από αυτό δεν υπερισχύει των 

ιδιαιτέρως οριζομένων στα επιμέρους ΔΛΠ & ΔΠΧΠ. Επιπρόσθετα, το ΣΔΛΠ 

αναγνωρίζει ότι, μεταξύ Πλαισίου και επί μέρους ΔΛΠ & ΔΠΧΠ ενδεχομένως 

να υπάρχουν μερικές αντιθέσεις, οι οποίες όμως με την πάροδο του χρόνου θα 

μειώνονται συνεχώς. Άλλωστε, το Πλαίσιο ανανεώνεται σε συνεχή βάση, ώστε 

να εξαλείφουν αυτές οι διαφορές και να αντικατοπτρίζεται η αποκτώμενη από 

την  εφαρμογή  εμπειρία.  Καταλήγοντας,  θα  λέγαμε  ότι  το  πλαίσιο  αρχών 

αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και η επέκταση του 

λογιστικού οικοδομήματος (Φίλος Λ. Ιωάννης, 2003).
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Σκοπός του Πλαισίου 

 Να βοηθήσει την ΕΔΛΠ στην ανάπτυξη των μελλοντικών ΔΛΠ 

&  ΔΠΧΠ  και  στην  αναθεώρηση  των  υφιστάμενων  ΔΛΠ  & 

ΔΠΧΠ.

 Να βοηθήσει τα αρμόδια εθνικά σώματα στην ανάπτυξη εθνικών 

προτύπων.

 Να βοηθήσει  τούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

καταλάβουν  εάν  οι  πληροφορίες  που  δίνουν  οι  καταστάσεις 

αυτές  έχουν  καταρτιστεί  σύμφωνα  με  τις  αρχές  των  ΔΛΠ & 

ΔΠΧΠ. 

 Να βοηθήσει τους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων να 

σχηματίσουν  γνώμη  για  το  αν  οι  εξεταζόμενες  οικονομικές 

καταστάσεις  ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  των  ΔΛΠ  & 

ΔΠΧΠ. 

 Να βοηθήσει τούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην 

ερμηνεία  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στις  οικονομικές 

καταστάσεις (Bailey Georgette T. & Wild Ken, 2000).

Πεδίο εφαρμογής του Πλαισίου

Το πλαίσιο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

 Τον σκοπό των οικονομικών καταστάσεων.

 Τις  βασικές  παραδοχές  σύνταξης  των  οικονομικών 

καταστάσεων.

 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων.

 Τον ορισμό, την καταχώρηση και αποτίμηση των στοιχείων από 

τα οποία συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις.

 Τις έννοιες  του κεφαλαίου και  της διατήρησής του (Φίλος Λ. 

Ιωάννης, 2003).
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Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων

Ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών 

σχετικά με:

 Την χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης. Οι πληροφορίες 

σχετικά με την χρηματοοικονομική θέση, αποτυπώνονται στον 

Ισολογισμό.  Μέσα  από  τον  Ισολογισμό  παρακολουθείται  η 

ικανότητας της επιχείρησης να διαχειρίζεται τους οικονομικούς 

της πόρους και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

 Την  αποδοτικότητα  μιας  επιχείρησης.  Τα  Αποτελέσματα 

Χρήσεώς  είναι  η  οικονομική  κατάσταση  που  παρέχει  τις 

πληροφορίες για την αποδοτικότητα της επιχείρησης.  Από την 

ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως γίνεται η εκτίμηση της 

ικανότητας  της  επιχείρησης  να  δημιουργεί  ταμιακές  ροές  από 

τους χρησιμοποιούμενους από πόρους.

 Τις  μεταβολές στην χρηματοοικονομική θέση μιας επιχείρησης. 

Οι  πληροφορίες  για  τις  μεταβολές  στην  χρηματοοικονομική 

θέση αποτυπώνονται στις καταστάσεις των Ταμιακών Ροών και 

των μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Αυτές οι δύο οικονομικές 

καταστάσεις είναι χρήσιμες για την εκτίμησή της ικανότητας της 

επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακές ροές και της ανάγκης αυτής 

να τις χρησιμοποιεί (Bradbury, Michael E., 2003).

Βασικά αξιώματα για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων

Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων συναντάμε τέσσερα 

βασικά αξιώματα. Με τον όρο αξίωμα θεωρούμε κάθε βασική παραδοχή που 

κάνουμε, που τη θεωρούμε αυταπόδεικτη και πάνω στην οποία επιδιώκουμε να 

στηρίξουμε  το  θεωρητικό  οικοδόμημα  της  λογιστικής.  Ακολούθως 

παρουσιάζονται  τα  τέσσερα  βασικά  αξιώματα  κατά  την  σύνταξη  των 

οικονομικών καταστάσεων:

1  ο   Το Αξίωμα της επιχειρηματικής οντότητας  . Σύμφωνα με το Αξίωμα 

αυτό,  οι  κανόνες της λογιστικής θεωρίας εφαρμόζονται  για  κάθε επιχείρηση 
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χωριστά. Κάθε επιχείρηση είναι ανεξάρτητη από τους επιχειρηματίες/ιδιοκτήτες 

της, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή. 

2  ο   Το  Αξίωμα  της  αυτοτέλειας  των  χρήσεων  .  Τα  αποτελέσματα των 

συναλλαγών καταχωρούνται όταν πραγματοποιούνται και απεικονίζονται στις 

οικονομικές  καταστάσεις  των  περιόδων  τις  οποίες  αφορούν  και  όχι  όταν 

εισπράττονται ή πληρώνονται. H παραδοχή αυτή δεν ισχύει για την κατάσταση 

των ταμειακών  ροών. 

Άμεση συνέπεια του αξιώματος της αυτοτέλειας των χρήσεων είναι η 

αρχή  της  συσχέτισης  εσόδων  και  εξόδων  και  η  αρχή  των  δεδουλευμένων. 

Σύμφωνα  με  την  αρχή  της  συσχέτισης  εσόδων  και  εξόδων  τα  έξοδα  μιας 

επιχείρησης πρέπει  να αναγνωρίζονται την ίδια  περίοδο που αναγνωρίζονται 

και τα αντίστοιχα έσοδα. Κάθε έξοδο είναι  σε μια διαρκή αντιπαράθεση με 

κάποιο  έσοδο,  από αυτή  δε  την  υποθετική  αναμέτρηση θα  διαπιστωθεί  στο 

τέλος  αν  η  επιχείρηση  θα  πραγματοποιήσει  κέρδος  (έσοδα>έξοδα),  ζημία 

(έσοδα<έξοδα) ή θα έχει μηδενικό αποτέλεσμα (έσοδα=έξοδα) (Gore, Richard, 

Samuelson, Richard A., 2008).

Όπως προ είπαμε άμεση συνέπεια του αξιώματος της αυτοτέλειας των 

χρήσεων είναι η αρχή των δεδουλευμένων. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει 

να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. 

Εξαίρεση  αποτελεί  η  κατάσταση  ταμειακών  ροών  που  συντάσσεται  σε 

ταμειακή βάση.

3  ο   Το Αξίωμα της νομισματικής μονάδας  . Σύμφωνα με το αξίωμα της 

νομισματικής μονάδας, η καταγραφή των συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε 

μία επιχείρηση απαιτεί τη χρήση της νομισματικής μονάδας. Είναι απαραίτητη 

η αναγωγή όλων των δεδομένων και πληροφοριών σε έναν κοινό παρονομαστή, 

που δεν είναι άλλος από τη νομισματική μονάδα. Η χρήση της νομισματικής 

μονάδας  προϋποθέτει  ότι  όλες  οι  συναλλακτικές  δραστηριότητες  της 

επιχείρησης είναι ποσοτικής φύσης και αποτιμητές σε χρήμα. 

4  ο   Το Αξίωμα της Συνεχούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας  . Με βάση 

το  αξίωμα  αυτό,  η  ζωή  της  επιχείρησης  πρέπει  να  θεωρείται  ως  δεδομένη. 

Υποθέτουμε δηλαδή είτε ότι δεν αναμένεται ρευστοποίηση της επιχείρησης για 

το  άμεσο  μέλλον,  είτε  ότι  η  επιχείρηση  θα  συνεχίσει  τη  δράση  της  για 

ακαθόριστο  χρονικό  διάστημα.  Το  χρονικό  διάστημα  θα  πρέπει  να  είναι 

μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Δηλαδή, η επιχείρηση δεν έχει την πρόθεση, 
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ούτε την ανάγκη, να περικόψει ουσιαστικά το επίπεδο των δραστηριοτήτων της, 

διότι  αν  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο,  πρέπει  οι  οικονομικές  καταστάσεις  να 

παρουσιασθούν σε διαφορετική βάση. 

Παραδείγματα  γεγονότων  που  μπορεί  να  δημιουργήσουν  σοβαρή 

αμφιβολία σχετικά με την συνεχιζόμενη δραστηριότητα είναι:

 Αρνητική Καθαρή Θέση ή αρνητικό κεφάλαιο κινήσεως.

 Ενδείξεις απόσυρσης της οικονομικής υποστηρίξεως από χρεώστες και 

άλλους πιστωτές.

 Αρνητικές λειτουργικές ταμιακές ροές που εμφανίζονται από ιστορικές 

ή αναμενόμενες οικονομικές καταστάσεις.

 Ουσιώδεις λειτουργικές ζημίες ή ουσιώδεις περιορισμοί στην αξία των 

περιουσιακών  στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται  για  να  δημιουργούν 

ταμιακές ροές. 

Καθυστερήσεις ή διακοπή μερισμάτων.

 Αδυναμία πληρωμής πιστωτών στις ημερομηνίες λήξεως.

 Αδυναμία να συμμορφωθεί με τους όρους των δανειακών συμβάσεων.

 Αδυναμία  να  λάβει  χρηματοδότηση  για  ουσιαστική  ανάπτυξη  νέου 

προϊόντος ή άλλων σημαντικών επενδύσεων.

 Απώλεια  μιας  μεγάλης  αγοράς,  παραχώρησης,  άδειας  ή  βασικού 

προμηθευτή.

 Μη συμμόρφωση με όρους κεφαλαίου ή άλλους καταστατικούς όρους.

 Νομικές ενέργειες ή διοικητικές διαδικασίες εναντίον της οικονομικής 

μονάδας που μπορεί, αν είναι επιτυχείς, να καταλήξουν σε απαιτήσεις 

που είναι απίθανο να ικανοποιηθούν.

Η υπόθεση αυτή  της  συνέχειας  της  επιχείρησης  πρέπει  να  ελέγχεται 

κάθε φορά από τους υπεύθυνους της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

μιας  επιχείρησης,  δεδομένου ότι  από το  αν  είναι  εξασφαλισμένη  ή  όχι  στη 

συνέχεια εξαρτάται η μέθοδος που θα εφαρμοστεί κατά την αποτίμηση των κατ' 

ιδίαν περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Bailey Georgette T.  &  Wild 

Ken, 2000).
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Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων

Η οικονομική ευημερία μίας επιχείρησης απεικονίζεται στις οικονομικές 

καταστάσεις,  τα  στοιχεία  που  τις  αποτελούν  χωρίζονται  σε  πέντε  μεγάλες 

κατηγορίες.  Οι  κατηγορίες  αυτές  είναι  τα  περιουσιακά  στοιχεία,  οι 

υποχρεώσεις,  η  καθαρή  θέση,  το  εισόδημα  και  τα  έξοδα.  Εάν  θέλει  η 

επιχείρηση να εξετάσει  την οικονομική θέση,  θα πρέπει να επεξεργαστεί  το 

ύψος των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης. 

Εάν  θέλει  να  μετρήσει  την  αποδοτικότητα  της  επιχείρησης  θα  πρέπει  να 

εστιάσει στο εισόδημα και τα έξοδα. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι ορισμοί 

των τεσσάρων αυτών στοιχείων που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις 

Τα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεγχόμενοι από την επιχείρηση πόροι, 

ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος από τα οποία αναμένεται η εισροή 

οικονομικών ωφελειών στο μέλλον. Οι υποχρεώσεις είναι παρούσες δεσμεύσεις 

της  επιχείρησης  που  προκύπτουν  από  γεγονότα  του  παρελθόντος  και  ο 

διακανονισμός  των  οποίων  αναμένεται  να  καταλήξει  σε  εκροή  πόρων  που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη. Και ως Ίδια Κεφάλαια χαρακτηρίζεται το 

απομένον δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μετά την 

αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων.

Εισόδημα είναι αυξήσεις στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου με την μορφή εισροών, ή αυξήσεων των περιουσιακών 

στοιχείων ή μειώσεων των υποχρεώσεων,  που καταλήγουν σε αυξήσεις  των 

Ιδίων  Κεφαλαίων, άλλες εκτός από εκείνες που σχετίζονται με εισφορές από 

τους  συμμετέχοντες  στα  Ίδια  Κεφάλαια.  Ενώ,  έξοδα,  είναι  μειώσεις  στα 

οικονομικά  οφέλη  κατά  τη  διάρκεια  της  λογιστικής  περιόδου  με  τη  μορφή 

εκροών ή μειώσεων των περιουσιακών στοιχείων ή δημιουργίας υποχρεώσεών 

που καταλήγουν σε μειώσεις των Ιδίων Κεφαλαίων, άλλες εκτός από αυτές που 

σχετίζονται με διανομές στους συμμετέχοντες στα Ίδια Κεφάλαια.
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Έννοιες του κεφαλαίου

Κατά  την  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεών,  οι  επιχειρήσεις 

συμπεριλαμβάνουν την έννοια του κεφαλαίου από δύο απόψεις. Ως κεφάλαιο 

με την οικονομική έννοια, όπου εκφράζει το επενδυμένο χρηματικό ποσό, είτε 

με  την  φυσική  έννοια,   που  εκφράζει  την  παραγωγική  δυναμικότητα  της 

επιχείρησης σε μονάδες προϊόντος (Flegm Eugene H., 2008).

Κατά την οικονομική έννοια του κεφαλαίου, κέρδος πραγματοποιείται 

αν το ποσό της καθαρής περιουσίας στο τέλος της χρήσης υπερβαίνει το ποσό 

αυτής που υπήρχε στην αρχή της χρήσης. Το κέρδος αυτό μπορεί να αποτιμάται 

είτε σε ονομαστικές χρηματικές μονάδες είτε σε μονάδες σταθερής αγοραστικής 

δύναμης. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τη φυσική έννοια του κεφαλαίου, 

κέρδος πραγματοποιείται μόνο αν η φυσική παραγωγική δυναμικότητα  κατά το 

τέλος της χρήσεως υπερβαίνει αυτήν που υπήρχε κατά την αρχή της χρήσεως. 

Όλες οι μεταβολές των τιμών που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις  της  επιχείρησης,  θεωρούνται  μεταβολές  στην  αποτίμηση  της 

φυσικής  παραγωγικής  δυναμικότητας  και  αντιμετωπίζονται  ως 

αναπροσαρμογές  διατήρησης  του  κεφαλαίου,  περιλαμβανόμενες  στα  ίδια 

κεφάλαια και όχι στο κέρδος (Whittington Geoffrey, 2008).
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων

Για  να  επιτελέσουν  οι  οικονομικές  καταστάσεις  με  επιτυχία  την 

αποστολή  τους  πρέπει  να  διαθέτουν  ορισμένα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά.  Τα 

κυριότερα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  φέρουν  οι  οικονομικές 

καταστάσεις  είναι  η  κατανοητότητα,  η  συνάφεια,  η  αξιοπιστία,  η 

συγκρισιμότητα και η σημαντικότητα. Ακολούθως παρατίθενται τα πέντε αυτά 

χαρακτηριστικά.

 Η κατανοητότητα. Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

εύκολα κατανοητές από τους χρήστες τους. Αυτό σημαίνει ότι 

και οι  χρήστες με τη σειρά τους, πρέπει να γνωρίζουν για τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης, και να έχουν τις απαραίτητες 

λογιστικές γνώσεις και τη διάθεση να μελετήσουν προσεκτικά 

τις  πληροφορίες  που  δημοσιεύονται.  Περίπλοκες,  αλλά 

σημαντικές  πληροφορίες,  δεν  πρέπει  να  αποκλείονται  από  τις 

οικονομικές καταστάσεις, με τη δικαιολογία ότι θα προκαλέσουν 

δυσκολίες στους χρήστες να τις κατανοήσουν.

 Η συνάφεια.  Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται  στον τρόπο 

παρουσιάσεως των πληροφοριών, ώστε η πληροφορία να είναι 

χρήσιμη και να βοηθά τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων.  H 

πληροφορία  θα  πρέπει  βοηθά  τους  χρήστες  να  εκτιμήσουν 

ιστορικά ή μελλοντικά γεγονότα ή να διορθώσουν προηγούμενες 

εκτιμήσεις τους.

 Η  αξιοπιστία.  H  αξιοπιστία  είναι  ένα  από  τα  πιο  σημαντικά 

ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  οικονομικών  καταστάσεων.  Αν 

μία  πληροφορία  των  οικονομικών  καταστάσεων  είναι 

αναξιόπιστη,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  πολύ  παραπλανητικά 

συμπεράσματα.  Για  να  είναι  αξιόπιστες  οι  οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη  λάθη 

και προκαταλήψεις,  να περιέχουν αμερόληπτες εκτιμήσεις που 

να  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ανεπιφύλακτα  από  τους 

χρήστες.  Η αξιοπιστία  είναι  ένα  σύνολο επιμέρους  ιδιοτήτων, 

όπως αυτή της αξιόπιστης παρουσίασης ή ακόμα αυτή που θέτει 

την  οικονομική  ουσία  πάνω  από  το  νομικό  τύπο.  Υπάρχουν 
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περιπτώσεις  που  η  οικονομική  ουσία  δεν  συμβαδίζει  με  τον 

νομικό τύπο, παράδειγμα αποτελεί η μεταβίβαση ενός στοιχείου 

του  ενεργητικού  χωρίς  να  έχει  απεικονισθεί  με  τον 

προβλεπόμενο νομικό τύπο. Η νομική έννοια της ιδιοκτησίας δεν 

είναι απαραίτητη για να καταχωρηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, 

αν  η  επιχείρηση  ελέγχει  τις  ωφέλειες,  που  αναμένονται  να 

εισρεύσουν  από  αυτό  το  περιουσιακό  στοιχείο,  παράδειγμα 

αποτελούν  οι  χρηματοδοτικές  μισθώσεις.  Επιπρόσθετα,  ακόμη 

μία  ιδιότητα  της  αξιοπιστίας  είναι  η  αμεροληψία.  Μία 

πληροφορία γίνεται μεροληπτική όταν είναι αποσπασματική και 

επιλεκτική, παραλείποντας άλλες κρίσιμες πληροφορίες που θα 

βοηθούσαν  στο  σχηματισμό  μίας  πιο  ολοκληρωμένης  εικόνας 

για  τα  πράγματα.  Επιπρόσθετα,  οι  πληροφορίες  πρέπει  να 

χαρακτηρίζονται  από  πληρότητα  και  σύνεση.  Σύνεση 

χαρακτηρίζει μία πληροφορία όταν δεν οδηγεί σε υπερεκτίμηση 

των  ενεργητικών  στοιχείων  και  εσόδων  ή  υποεκτίμηση  των 

παθητικών στοιχείων και εξόδων (Grant Thornton, 2006).

 Η συγκρισιμότητα. Η οικονομική μονάδα, για την κατάρτιση και 

παρουσίαση  των  οικονομικών  καταστάσεων,  εφαρμόζει 

λογιστικές  πολιτικές.  Οι  λογιστικές  αυτές  παραδοχές 

αναφέρονται  σε  συγκεκριμένες  αρχές,  βάσεις,  παραδοχές, 

κανόνες  και  πρακτικές.  Παραδείγματα  λογιστικών  πολιτικών 

είναι:  ο  τρόπος  παρακολούθησης  των  λειτουργικών  παγίων 

(μέθοδος  κόστους  ή  μέθοδος  εύλογης  αξίας),  η  μέθοδος 

απόσβεσης  των  παγίων  (ευθεία  ή  φθίνουσα),  ο  τρόπος 

παρακολούθησης των ακίνητων επενδύσεων (στο κόστος ή στην 

εύλογη αξία). H οικονομική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τις  ίδιες  λογιστικές  πολιτικές  για  όλες  τις  περιόδους  που 

παρουσιάζονται  στις  πρώτες  ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις 

καθώς  και  στον  αρχικό  ισολογισμό  έναρξης  εφαρμογής  των 

ΔΛΠ  (Πρωτοψάλτης  Ν.  Γ.,  Βρουστούρης  Π.  Κ.,  2002).  Το 

χαρακτηριστικό  της  συγκρισιμότητας   είναι  απαραίτητο  έτσι 

ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να εκτιμήσουν διαχρονικά την 

χρηματοοικονομική  θέση,  τις  μεταβολές  αυτής  και  την 
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αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, τόσο για αυτήν καθ' εαυτή, όσο 

και σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις (Grant Thornton, 2006).

 Η σημαντικότητα. Η σημαντικότητα παρακολουθείται από την 

άποψη του μεγέθους της πληροφορίας και κρίνεται ανάλογα με 

τις  ειδικές  συνθήκες  που  ισχύουν  κάθε  φορά.  Μια  και  μόνο 

πληροφορία μπορεί να είναι τόσο σημαντική από μόνη της που 

να μην χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη και συσχέτιση με άλλες 

πληροφορίες.  Για παράδειγμα, η δημοσίευση της πληροφορίας 

ότι  μία  ελληνική  αλυσίδα  εστιατορίων  δημιουργεί  με  ταχείς 

ρυθμούς  νέα  εστιατόρια  σε  όλη  την  Ελλάδα,  δίνει  σ'  ένα 

μελετητή τη δυνατότητα να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που μπορεί 

να  έχει  η  επένδυση  αυτή,  στα  μελλοντικά  αποτελέσματα  της 

τράπεζας,  ανεξάρτητα  από  τη  σημαντικότητα  των 

αποτελεσμάτων  που  επιτεύχθηκαν  από  το  νέο  δίκτυο 

εστιατορίων, κατά την καλυπτόμενη περίοδο αναφοράς. 
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2.8. Η προετοιμασία των ΑΕ για την 
υιοθέτηση των ΔΛΠ &ΔΠΧΠ

Η προετοιμασία των ΑΕ για την εφαρμογή των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ αποτελεί 

μία χρονοβόρα διαδικασία, με ένα αρκετά υψηλό κόστος. Αρχικά, η επιχείρηση 

θα  πρέπει  αν  καθορίσει  τα  άτομα  που   θα  είναι  αποκλειστικά  αρμόδια  και 

υπεύθυνα  για  τη  διενέργεια  των  εκτιμήσεων  των  πάγιων  περιουσιακών 

στοιχείων στην εύλογη αξία τους. Σε αυτό το διάβημα προχώρα η επιχείρηση 

ώστε  οι  προσδιοριζόμενες  αξίες  να  είναι  πάντοτε  συνετές  και 

πραγματοποιήσιμες,  όπως  άλλωστε  απαιτούν και  τα  ΔΛΠ.  Επιπρόσθετα,  θα 

πρέπει  να  καθοριστεί  ο  τρόπος  προσδιορισμού  της  εύλογης  αξίας  των  μη 

εισηγμένων σε χρηματιστήριο χρηματοπιστωτικών μέσων. Τα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ 

δίνουν  αρκετές  φορές  το  περιθώριο  για  υποκειμενικούς  χειρισμούς,  οπότε 

υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  να  δημιουργηθεί  λογιστική  αναρχία  και  να 

εμφανιστεί η χρήση της «δημιουργικής» λογιστικής (Ong,  Audra,  Wan-Ying 

Lin, Hsu, Henry, 2004).

Μετά την 01/01/2005 οι εισηγμένες ΑΕ οδηγούνται στην τήρηση δύο 

σειρών λογιστικών βιβλίων, η μία είναι για την εφαρμογή των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ 

και η άλλη για τις φορολογικές Αρχές. Οι διατάξεις για τις εισηγμένες εταιρείες, 

επιβάλλουν απαγόρευση επεμβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας στα κύρια 

λογιστικά βιβλία που θα τηρούνται με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο και 

σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και ορίζεται ότι ο 

προσδιορισμός των φορολογητέων αποτελεσμάτων θα γίνεται από τηρούμενο 

με  τη  διπλογραφική  λογιστική  μέθοδο  και  τους  κανόνες  της  φορολογικής 

νομοθεσίας  «παράλληλο  βοηθητικό  λογιστικό  σύστημα»  ή  «παράλληλο 

συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα» και καταρτίζοντας «Πίνακα Συμφωνίας 

Λογιστικής -  Φορολογικής βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.)» και «Πίνακες Φορολογικών 

Αποτελεσμάτων  Χρήσης,  Σχηματισμού  Φορολογικών  Αποθεματικών  και 

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  Φορολογικών  Αποθεματικών»  (Γρηγοράκος  Γ. 

Θεόδωρος, 2007).

H παραπάνω νομοθετική ρύθμιση οδηγεί τις υπόχρεες εταιρείες στην 

τήρηση δύο σειρών λογιστικών βιβλίων, μία για την εφαρμογή των ΔΛΠ & 
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ΔΠΧΠ και άλλη για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου. Το σύστημα αυτό 

σημαίνει  ότι  θα  πρέπει  για  την  τήρηση  των  βιβλίων  να  απαιτούνται 

περισσότερο και πιο εξειδικευμένο προσωπικό στα λογιστήρια των εταιρειών, 

κάτι που αυξάνει το συνολικό κόστος και τα έξοδα λειτουργίας τους. Σε αυτό το 

κόστος, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος του νέου μηχανογραφικού 

συστήματος  το  οποίο  θα πρέπει  να  & είναι  σε  θέση να εξάγει  οικονομικές 

καταστάσεις τόσο με βάση τα ΔΛΠ ΔΠΧΠ όσο και με βάση τον φορολογικό 

έλεγχο (Quinn, Lawrence Richter, 2004).

Η αντίστοιχη μετάβαση στα  ΔΛΠ & ΔΠΧΠ θα πρέπει να γίνει και για 

τις Δημόσιες Επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 12 § 1 του N. 

3429/2005  περί  ΔΕΚΟ,  επιβάλλεται  σε  όλες  τις  Δημόσιες  Επιχειρήσεις  η 

υποχρέωση να συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  (ΔΠΧΠ)  που 

υιοθετούνται  από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  H διάταξη αυτή,  σύμφωνα με  το 

άρθρο 22 § 1 του ίδιου νόμου τίθεται σε ισχύ από την 31η Δεκεμβρίου του 

2007.

Μία  ΑΕ  θεωρείται  δημόσια  επιχείρηση  όταν  το  ελληνικό  δημόσιο 

δύναται να ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής 

του στο μετοχικό της κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή 

των κανόνων που τη διέπουν (Άρθρο 1 § του N. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ).
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2.9. Πλάνο Δράσης για την υιοθέτηση  των 
ΔΛΠ & ΔΠΧΠ

 

Το  πλάνο  δράσης  για  την  μετάβαση  στα  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ  αποτελεί 

απαραίτητη  προϋπόθεση  για  να  επιτευχθεί  έγκαιρα  και  με  τον  πιο  ασφαλή 

τρόπο η ενσωμάτωση των λογιστικών κανόνων που επιβάλλονται από τα ΔΛΠ 

& ΔΠΧΠ.  Η διοίκηση της κάθε εταιρίας θα πρέπει να ορίσει προσεκτικά το 

χρονοδιάγραμμα και  την ομάδα δημιουργίας του πλάνου δράσης,  καθώς μία 

μετάβαση στα  ΔΛΠ & ΔΠΧΠ να σημαίνει μεταβολή της εικόνας των τελικών 

αποτελεσμάτων  της  επιχείρησης  καθώς  και  μεγαλύτερη  προβολή 

λεπτομερέστερων οικονομικών πληροφοριών. 

Το  πλάνο  δράσης  για  την  μετάβαση  στα  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ  αποτελεί 

συνάρτηση της εσωτερικής λειτουργίας και των προοπτικών της εταιρείας, των 

λογιστικών κανόνων και των αναμενόμενων εξελίξεων στους κανόνες αυτούς 

και  τέλος  των  νομοθετικών  ρυθμίσεων.  Το  πλάνο  δράσης  μπορεί  να 

ολοκληρωθεί με βάση τα ακόλουθα έξη βήματα:  Δημιουργία ομάδας έργου, 

Αρχική  εκτίμηση  αναγκαίων  λογιστικών  προσαρμογών,  Αρχική  εκτίμηση 

αναγκαίων  μηχανογραφικών  προσαρμογών,  Εκτίμηση προσαρμογών  σχετικά 

με  τις  θυγατρικές  και  συγγενείς  εταιρείες,  Αξιολόγηση  ενδεχόμενων 

επιχειρηματικών κινήσεων και λοιπών ενεργειών, Οριστικοποίηση πλάνου.

Για το σωστό ξεκίνημα της προσπάθειας μετάβασης στα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ 

θα πρέπει να δημιουργηθεί μία αξιόλογη ομάδα έργου που να αποτελείται:

 Τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας. 

 Τον διευθυντή μηχανογράφησης.

 Εξειδικευμένα στελέχη των διευθύνσεων που επηρεάζονται από 

την μετάβαση.

 Ο εσωτερικός ελεγκτής της εταιρείας.

 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 Ίσως,  και  κάποιος  εξωτερικός  συνεργάτης,  ο  οποίος  να  είναι 

άριστος  γνώστης  των  μεταβολών  που  έπονται  αν  γίνουν  στις 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
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Το  δεύτερο  βήμα  του  πλάνου  δράσης  αποτελεί  η  αρχική  εκτίμηση 

αναγκαίων  λογιστικών  προσαρμογών.  Η  εκτίμηση  μπορεί  να  γίνει  με  την 

εφαρμογή ενός ερωτηματολόγιου, όπου θα επιτρέπεται ο εντοπισμός εκείνων 

των σημείων/πρακτικών/εγγράφων/μεθόδων όπου υπάρχουν διαφορές  μεταξύ 

των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και των μέχρι τότε ακολουθούντων λογιστικών αρχών. Σε 

αυτό  το  σημείο  θα  πρέπει  η  εταιρεία  να  μελετήσει  τους  επιτρεπόμενους 

εναλλακτικούς  χειρισμούς  που  αφορούν  κάποια  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ.  Όπως  για 

παράδειγμα η  δυνατότητα  επιλογής  για  τα  πάγια περιουσιακά στοιχεία,  που 

μπορούν να εμφανίζονται είτε στο κόστος κτήσης είτε στην τρέχουσα αξία. Η 

επιλογή θα πρέπει να γίνει εφόσον πρώτα έχει αξιολογηθεί η οικονομική εικόνα 

που δίνεται για την εταιρεία.

Οι πιο συχνές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ και 

των μέχρι τότε ακολουθούντων λογιστικών αρχών:

 Προσαρμογές που αφορούν τα πάγια, όπως αλλαγές αποσβέσεων 

ή τακτοποίηση αποτελεσμάτων από πωλήσεις παγίων.

 Προσαρμογές σε θέματα αποσβέσεων.

 Αποτίμηση των αποθεμάτων τούς με μέθοδο διαφορετική από 

την εφαρμοζόμενη.

 Προσαρμογές  που  αφορούν  αντιμετωπίσεις  συμμετοχών  σε 

θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες.

 Προσαρμογές  για  όσες εταιρείες  υποχρεούνται  να εμφανίσουν 

και αποτελέσματα ανά κλάδο.

Ακολούθως, κατά το πλάνο δράσης πρέπει να γίνεται η αρχική εκτίμηση 

αναγκαίων  μηχανογραφικών  προσαρμογών.  Δηλαδή,  θα  πρέπει  να  γίνει  η 

εκτίμηση της ύπαρξης,  επάρκειας και  καταλληλότητας των μηχανογραφικών 

εφαρμογών για τη διαδικασία μετάβασης από ελληνικά λογιστικά πρότυπα σε 

ΔΛΠ & ΔΠΧΠ. Σχετικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να 

γίνει η εκτίμηση των μηχανογραφικών εφαρμογών για τη διαδικασία μετάβασης 

στα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ είναι:

 Ύπαρξη  δυνατότητας  των  μηχανογραφικών  εφαρμογών  της 

εταιρείας για υπολογισμό αποσβέσεων με δύο τρόπους

 Τρόπος  κοστολόγησης,  ως  συνέπεια  διαφοροποιήσεων  σε 

κονδύλια εξόδων

 Αποτίμηση αποθεμάτων με δυο μεθόδους ταυτόχρονα 
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 Αυτοματοποίηση αριθμητικών πράξεων που είναι  απαραίτητες 

ώστε να προκύπτουν αυτόματα οι Πίνακες Ταμειακών Ροών και 

να παρουσιάζονται αυτόματα τα στοιχεία του Προσαρτήματος.

Το  τέταρτο  βήμα  του  πλάνου  δράσης  αποτελεί  η  εκτίμηση 

προσαρμογών  σχετικά  με  τις  θυγατρικές  και  συγγενείς  εταιρείες.  Οι 

οικονομικές  καταστάσεις  των θυγατρικών εταιρειών που θα ενοποιηθούν με 

αυτές της μητρικής εισηγμένης στο ΧΑ και οι οικονομικές καταστάσεις των 

συγγενών εταιρειών που θα ενσωματωθούν, πρέπει να έχουν επίσης καταρτιστεί 

με  βάση  τα  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ.  Πρέπει  να  γίνουν  οι  αναγκαίες  λογιστικές, 

μηχανογραφικές  και  λοιπές  προσαρμογές  που  αφορούν  τις  συνδεμένες 

επιχειρήσεις,  ώστε  να  χρησιμοποιούνται  τελικά  κοινές  προσεγγίσεις  και 

μέθοδοι εκτίμησης. 

Το  πέμπτο,  και  προτελευταίο  βήμα  του  πλάνου  δράσης  αποτελεί  η 

αξιολόγηση  ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινήσεων  και  η  εκτίμηση λοιπών 

ενεργειών. Με την μετάβαση στα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ κάποιες από τις οικονομικές 

καταστάσεις θα αλλάξουν και θα προκύψουν νέα οικονομικά αποτελέσματα, 

οπότε είναι αναμενόμενο η επιχείρηση να επαναπροσδιορίσει τις επικείμενες 

επιχειρηματικές κινήσεις. Ως παραδείγματα τέτοιων κινήσεων είναι η εξαγορά 

εταιρειών, η συγχώνευση μητρικής με θυγατρική της εταιρεία και η κατάργηση 

ή πώληση κλάδου, ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν λειτουργεί με ικανοποιητική 

κερδοφορία.  Άλλες ενέργειες που θα πρέπει να προγραμματιστούν κατά την 

μετάβαση  στα  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ  είναι  η  εκπαίδευση  του  προσωπικού.  Η 

εκπαίδευση μπορεί να είναι ένα επιπλέον κόστος για την επιχείρηση, ωστόσο 

είναι αναγκαία για την αποτελεσματική κατάρτιση ενός πλάνου δράσης. 

Το τελευταίο στάδιο του πλάνου δράσης για τη μετάβαση στα ΔΛΠ & 

ΔΠΧΠ  είναι  η   οριστικοποίηση  και  η  εφαρμογή  του  πλάνου.  Εφόσον  η 

επιχείρηση  έχει  προχωρήσει  με  επιτυχία  στις  ενέργειες  που  απαιτούν  τα 

παραπάνω πέντε στάδια, θα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά να εφαρμόσει το 

πλάνο δράσης. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλότερη και 

επωφελέστερη μετάβαση των επιχειρήσεων στα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ.
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2.10. Μηχανογραφικά Συστήματα

Τα  οργανωμένα  λογιστικά  τμήματα  των  επιχειρήσεων  κατά  την 

καταχώρηση  των  συναλλαγών  τους,  κάνουν  χρήση  μηχανογραφικών 

συστημάτων έτσι ώστε τελικά να εξαχθούν οι οικονομικές καταστάσεις. H κάθε 

επιχείρηση που επιθυμεί να εφαρμόσει τα ΔΛΠ θα πρέπει να προσαρμόσει τα 

μηχανογραφικά  της  συστήματα  προκειμένου  να  εμφανιστούν  οι  λογιστικές 

καταστάσεις με βάση τις αρχές των προτύπων. Φυσικά, μία τέτοιο τροποποίηση 

των μηχανογραφικών της συστημάτων θα έχει και οικονομικό κόστος για την 

επιχείρηση άλλα και κόστος χαμένου χρόνου.

Αυτή η μετάβαση των μηχανογραφικών συστημάτων της επιχείρησης 

στην εφαρμογή των ΔΛΠ απαιτεί ορισμένα σταθερά βήματα. Αρχικά, θα πρέπει 

να ανιχνεύουν οι λογαριασμοί οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση λόγω των 

ΔΛΠ. Συνήθως η ομάδα που επηρεάζεται είναι αυτή των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων (υλικών ή άυλων), επιπρόσθετα τροποποιήσεις απαιτούνται κατά την 

αποτίμηση των αποθεμάτων, κατά την αποτίμηση των χρεογράφων και κατά 

την αποτίμηση των μετοχών μη εισηγμένων επιχειρήσεων.

Για την σωστή μετάβαση στα ΔΛΠ, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει 

το σωστό software το οποίο θα είναι σε θέσει να κάνει τους τροποποιημένους 

υπολογισμούς  των λογαριασμών με  βάση τα  νέα  πρότυπα.  Επιπρόσθετα,  το 

μηχανογραφικό  σύστημα  θα  πρέπει  να  είναι  ενημερωμένο  για  το  λογιστικό 

άρθρο και τους λογαριασμούς που πρέπει να χρησιμοποιεί, καθώς και σε ποιο 

βιβλίο και πότε θα πρέπει να καταχωρείται η κάθε εγγραφή. Ακόμη, θα πρέπει 

να  είναι  ευδιάκριτο  ποιες  οικονομικές  καταστάσεις  συντάσσονται  για  τις 

ανάγκες  των  προτύπων  και  ποιες  είναι  οι  διαφορές  τους  σε  σχέση  με  τις 

οικονομικές καταστάσεις του Λογιστικού Σχεδίου.

Οι δυνατότητες του μηχανογραφικού συστήματος για την εφαρμογή των 

ΔΛΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις τροποποιήσεις που αφορούν τον τρόπο 

καταχώρησης και εκτύπωσης των λογιστικών άρθρων που καταχωρούνται με 

βάση  τα  ΔΛΠ.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  η  ενότητα  των  αποθεμάτων  θα 

πρέπει να υποστηρίξει την αποτίμηση τους στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. 

Μία  τέτοια  ενέργεια  θα  μπορούσε  να  γίνει  εάν  γινόταν  αυτόματα  σε  κάθε 
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περίπτωση πώλησης η ενημέρωση με  την  τιμή πώλησης της  τιμής  με  τίτλο 

«καθαρής  ρευστοποιήσιμη  αξία»  στα  στοιχεία  κάθε  είδους.  Με  βάση  την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία το μηχανογραφικό σύστημα συγκρίνει και εκτιμά 

κάθε  φορά  στην  κατ'  είδος  χαμηλότερη  μεταξύ  κόστους  και  καθαρής 

ρευστοποιήσιμης μείον τα έξοδα διάθεσης. Επιπρόσθετα, για την συνέπεια με 

τα  ΔΛΠ  στην  ενότητα  των  αποθεμάτων,  θα  πρέπει  στο  μηχανογραφικό 

σύστημα  στα  είδη  να  προστεθεί  ένα  πεδίο  στα  στοιχεία  του  είδους  που  να 

καταγράφει τα έξοδα διάθεσης. 

Το  νέο  μηχανογραφικό  σύστημα,  θα  πρέπει  να  υποστηρίζει  τις 

λογιστικές αποσβέσεις και τις φορολογικές αποσβέσεις. Φυσικά θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται  η  δυνατότητα  υπολογισμού  της  λογιστική  μεθόδου 

απόσβεσης, του λογιστικού συντελεστή απόσβεσης, της φορολογικής μεθόδου 

απόσβεσης και του φορολογικού συντελεστή απόσβεσης.

Μία ακόμα σημαντική τροποποίηση του μηχανογραφικού συστήματος 

θα  πρέπει  να  αναφέρετε  στο  κομμάτι  της  Μισθοδοσίας,  όπου θα πρέπει  να 

γίνουν  οι  κατάλληλες  προσθήκες  για  τον  υπολογισμό  της  «Πρόβλεψης 

αποζημίωσης  προσωπικού».  Είναι  απαραίτητος  ο  υπολογισμός  του  κόστους 

αποζημίωσης αν απολύονταν όλο το προσωπικό στο τέλος της χρήσης, καθώς 

το επιβάλει το Προσάρτημα που συντάσσεται με βάση τις αρχές των ΔΛΠ.

Τέλος,  το  μηχανογραφικό  σύστημα  θα  πρέπει  να  διαθέτει  τα 

υπολογιστικά εργαλεία που μέσω λογιστικών τύπων και μεθόδων θα βγαίνουν 

τα λογιστικά αποτελέσματα και συμπεράσματα της οικονομικής οντότητας. Για 

παράδειγμα θα πρέπει να διατίθεται τύπος υπολογισμού παρούσας αξίας, τύπος 

υπολογισμού με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, τύπος υπολογισμού της 

ωφέλιμης  διάρκειας  ζωής,  τύπος  υπολογισμού  προβλέψεων  μελλοντικών 

ταμειακών ροών, τύπος υπολογισμού της απώλειας από εμπορικές απαιτήσεις 

με βάση τη μέθοδο εκτίμησης του εισπρακτέου ποσού. Καθώς, να διατίθεται η 

μέθοδος των Λιανικών Τιμών Πώλησης, η μέθοδος Ηλικίας των απαιτήσεων 

και η μέθοδος πρόβλεψης των επισφαλειών (Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης 

Ανδρέας, 2006).
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2.11. ΔΛΠ και Προκλήσεις του μέλλοντος
 

Δύο είναι οι  μεγάλες προκλήσεις  που φαίνεται να εμφανίζονται  στην 

εφαρμογή των ΔΛΠ. Η πρώτη πρόκληση αφορά την εφαρμογή των ΔΛΠ από 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η δεύτερη πρόκληση αφορά την εναρμόνιση 

των US GAP με τα ΔΛΠ.

Έως και σήμερα, η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ αφορά 

μόνον  τις  εισηγμένες  επιχειρήσεις  στα  χρηματιστήρια  των  χωρών  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η  προαιρετική  εφαρμογή  των  ΔΛΠ  συναντάται  από 

μικρό αριθμό επιχειρήσεων που είτε έχουν το μέγεθος για να ανταποκριθούν 

στις  υποχρεώσεις  των  ΔΛΠ  είτε  είναι  συνδεδεμένες  με  τις  εισηγμένες 

επιχειρήσεις  και  υποχρεούνται  εμμέσως  στην  εφαρμογή  τους.  Ο  μεγάλος 

αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει τα ΔΛΠ & ΔΠΧΠ κάτι 

που  υπονομεύει  την  εφαρμογή  τούς  και  από  τις  μεγαλύτερες  εταιρείες.  Οι 

κυριότερες  αιτίες  που  αποθαρρύνουν  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  από την 

εφαρμογή  των  ΔΛΠ  &  ΔΠΧΠ  είναι  το  κόστος  εφαρμογής  τους,  καθώς 

απαιτείτε εξειδικευμένο προσωπικό και νέα συστήματα μηχανογράφησης.

Για την διεύρυνση της εφαρμογής των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ το Συμβούλιο 

Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (IΑSB)  αποφάσισε  την  δημιουργία  ενός 

Διεθνούς  Προτύπου  Χρηματοοικονομικής  Πληροφόρησης  για  Μικρές  και 

Μεσαίες  Επιχειρήσεις  (ΔΠΧΠ  για  ΜΜΕ).  Ο  σκοπός  του  προτεινόμενου 

προτύπου  είναι  να  μειώσει  το  κόστος  εφαρμογής  τους,  προσφέροντας  ένα 

απλοποιημένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες 

για  μικρότερες,  μη  εισηγμένες  εταιρίες,  καταργώντας  επιλογές  λογιστικής 

μεταχείρισης, απαλείφοντας θέματα που γενικά δεν σχετίζονται με τις ΜΜΕ και 

απλοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης. 

Στις 15/02/2007 δημοσίευσε ένα προσχέδιο προτύπου που μειώνει τον 

όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρμόζεται στις ΜΜΕ περισσότερο από 85 

τοις εκατό σε σχέση με το πλήρες σύνολο των ΔΠΧΠ. Οι ΜΜΕ εφαρμόζοντας 

τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ θα έχουν στην συνέχεια ομαλότερη μετάβαση στα ΔΛΠ & 

ΔΠΧΠ καθώς τα δύο σύνολα προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές. 

Όταν ολοκληρωθεί το πρότυπο για τις ΜΜΕ, το κάθε Κράτος-Μέλος θα μπορεί 
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να  αποφασίσει  ποια  πρότυπα  θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  οι  ΜΜΕ 

(Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης Ανδρέας, 2006).

Η  δεύτερη πρόκληση που εμφανίζεται αφορά στην εφαρμογή των ΔΛΠ 

είναι η εναρμόνιση των US GAΑP με τα ΔΛΠ (Ampofo,  Akwasi A.,  Sellani, 

Robert J., 2005). Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτούσε από τους 

ξένες  επιχειρήσεις  που  συμμετέχουν  στα  Αμερικανικά  Χρηματιστήρια  και 

καταρτίζουν αναφορές με βάση τα ΔΠΧΠ, ή όποιες άλλες Λογιστικές Αρχές 

εκτός  των  αμερικανικών,  να  εναρμονίζουν  αυτές  τις  χρηματοοικονομικές 

αναφορές  με  τις  αμερικανικές  Λογιστικές  Αρχές  Γενικής  Αποδοχής.  Πλέον, 

υπάρχει η δυνατότητα των ξένων επιχειρήσεων μέχρι το 2009 να μπορούν να 

υποβάλουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές τους με βάση τα ΔΠΧΠ. Αυτό 

που φαίνεται ότι θα συμβεί στο μέλλον είναι η εξάλειψη των διαφορών και η 

εναρμόνιση των ΔΛΠ & ΔΠΧΠ με τις αμερικανικές Λογιστικές Αρχές Γενικής 

Αποδοχής  (US GAAP).  Αυτό το παγκόσμιο σύστημα προτύπων σίγουρα θα 

διευκόλυνε  την  χρηματοοικονομική  πληροφόρηση  σε  παγκόσμιο  επίπεδο 

(Πρωτοψάλτης Ν. Γ., Βρουστούρης Π. Κ., 2002). 

52



Χαριζοπούλου Όλγα                                               Διπλωματική Εργασία (MAF)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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3. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

3.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

3.1.1. Στόχος της έρευνας

Στόχος  της  έρευνας  είναι  η  μέτρηση  του  βαθμού  εφαρμογής  των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Ανώνυμες Εταιρείες του γεωγραφικού 

διαμερίσματος  της  Μακεδονίας.  Παράλληλα,  αποτυπώνεται  ο  βαθμός 

ικανοποίησης  των  εταιρειών  από  την  υλοποίηση  των  ΔΛΠ  και 

παρακολουθούνται  οι  μεταβολές  σε  βασικά  χρηματοοικονομικά  μεγέθη  των 

εταιρειών λόγο της μετάβασης στα ΔΛΠ.

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν μπόρεσε να 

απεικονιστεί η πραγματική εικόνα του αριθμού των Ανώνυμων Εταιρειών, του 

γεωγραφικού  διαμερίσματος  της  Μακεδονίας,  που  χρησιμοποιούν  πλέον  τα 

ΔΛΠ αλλά και να αναδειχθεί ο βαθμός επηρεασμού των χρηματοοικονομικών 

τους μεγεθών. Αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η παρούσα έρευνα 

δεν μετρά μόνο το επίπεδο ικανοποίησης από την μετάβαση από τα εθνικά στα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα, αλλά εξετάζει και το κατά πόσο ικανοποιήθηκαν οι 

προσδοκίες που είχαν οι εταιρείες πριν από την υλοποίηση των ΔΛΠ.    

Ευελπιστώ  ότι  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  θα  αποτελέσουν  ένα 

σημείο αναφοράς για  μελλοντικές  μελέτες  και  θα βοηθήσουν στην εξαγωγή 

χρήσιμων  συμπερασμάτων  αναφορικά  με  την  εφαρμογή  των  ΔΛΠ  στο 

γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας.
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3.1.2. Μεθοδολογία και Δειγματοληψία

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της έρευνας είναι 

το ερωτηματολόγιο. Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου επήλθε εφόσον είχε 

δοκιμαστεί  σε  είκοσι  επιχειρήσεις  για  να  διαπιστωθούν  τυχόν  προβλήματα 

κατανόησης ή δυσκολία στην καταχώρηση των δεδομένων.

Το δείγμα προέρχεται από τις Ανώνυμες Επιχειρήσεις του γεωγραφικού 

διαμερίσματος  της  Μακεδονίας.  Τα στοιχεία που έχω συλλέξει  αφορούν τις 

Ανώνυμες  Επιχειρήσεις  της  κεντρικής  και  της  δυτικής  Μακεδονίας.  Πιο 

συγκεκριμένα  οι  νόμοι  που  συμπεριλαμβάνονται  είναι:  Καστοριά,  Κοζάνη, 

Φλώρινα, Γρεβενά, Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Σέρρες και Πιερία. 

Το κάθε ερωτηματολόγιο, το οποίο θεωρήθηκε από τους ερωτώμενους 

ιδιαίτερα εύστοχο,  συμπληρώθηκε μετά  από τηλεφωνική συνέντευξη με  τον 

εκάστοτε οικονομικό υπεύθυνο ή υπεύθυνο λογιστηρίου της εταιρείας. Ο μέσος 

χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν επτά λεπτά. Η τηλεφωνική 

συνέντευξη αποδείχθηκε απροσδόκητα αποτελεσματική, καθώς οι ερωτώμενοι 

κατανάλωναν  λιγότερο  χρόνο  από  αυτόν  που  θα  χρειαζόταν  αν  τα 

ερωτηματολόγια είχαν σταλεί ταχυδρομικός ή μέσω του διαδικτύου.

Ο συνολικός αριθμός των Ανώνυμων Επιχειρήσεων που συμπλήρωσε το 

ερωτηματολόγιο  ανήλθε  στις  εκατόν  σαράντα  εννέα  και  η  συλλογή  των 

ερωτηματολογίων  έγινε  από  τις  01/03/2008  έως  τις  15/06/2008.  Κατά 

πλειοψηφία, οι ερωτώμενοι ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο 

καθώς μπορούσαν να αντιληφθούν την χρησιμότητα της παρούσας μελέτης.

Η ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα γίνει με την χρήση 

του στατιστικού προγράμματος SPSS 15.0 for Windows.
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3.1.3. Δομή του Ερωτηματολογίου

Το  ερωτηματολόγιο  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄)  αποτελείται  από  δέκα 

ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου. Οι οχτώ ερωτήσεις 

κλειστού τύπου είναι πενταβάθμιας κλίμακας, μία ερώτηση είναι της μορφής 

ναι ή όχι και μία ερώτηση είναι επταβάθμιας  κλίμακας.

Η συνέντευξη ξεκίνα με την ερώτηση εάν γνωρίζουν για τα ΔΛΠ. Δεν 

ζητείται ο βαθμός γνώσεις των προτύπων, είναι μια διερευνητική ερώτηση που 

στόχο  έχει  να  εισάγει  ομαλά  τον  ερωτώμενο  στην  ροή  της  συνέντευξης. 

Ακολούθως, ρωτάται ο χρόνος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των ΔΛΠ. Ο 

ερωτώμενος έχει επτά επιλογές, οι έξι από τις επτά επιλογές αφορούν χρονικό 

διάστημα  μετρούμενο  σε  μήνες  ενώ  υπάρχει  και  η  επιλογή  της  χρήσης 

εξωτερικού  λογιστή  ο  οποίος  έχει  αναλάβει  την  μετάβαση  από  τα  εθνικά 

πρότυπα στα διεθνή.

Η  τρίτη  ερώτηση  είναι  ανοιχτού  τύπου  και  ζητείται  το  πραγματικό 

κόστος  από  την  εφαρμογή  των  ΔΛΠ.  Ο  ερωτώμενος  ελεύθερα  μπορεί  να 

επιλέξει το ύψος του ποσού που έχει καταναλώσει η εταιρεία του για την αγορά 

του  νέου  λογισμικού  που  εξυπηρετεί  τα  ΔΛΠ,  για  την  εκπαίδευση  των 

εργαζομένων πάνω στο νέο αντικείμενο αλλά και για οποιοδήποτε επιπρόσθετο 

κόστος που σχετίζεται με την μετάβαση στα ΔΛΠ. 

Από  την  πέμπτη  ερώτηση  έως  και  την  ενδέκατη,  όπου  και 

ολοκληρώνεται η συνέντευξη, οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου πενταβάθμιας 

κλίμακας.  Η  ακολουθία  της  πενταβάθμιας  κλίμακας  συμπεριλαμβάνει  τις 

επιλογές  «Πάρα πολύ»,  «Πολύ»,  «Αρκετά»,  «Ελάχιστα» και  «Καθόλου».  Η 

κλίμακα  αυτή  συναντάται  συχνά  σε  επιστημονικές  έρευνες  και  θεωρείται 

αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Η  τέταρτη  ερώτηση  θέλει  να  αναδείξει  εάν  οι  ερωτώμενοι  είναι 

ικανοποιημένοι  από  την  υλοποίηση  των  ΔΛΠ  όσον  αφορά  τις  λογιστικές 

διαδικασίες. Η απάντηση εμπεριέχει την προσωπική άποψη του διευθυντή του 

τμήματος οικονομικών ή του τμήματος λογιστηρίου. 

Οι  επόμενες  έξι  ερωτήσεις  αφορούν  την  παρακολούθηση  των 

μεταβολών  σε  βασικά  χρηματοοικονομικά  μεγέθη  των  εταιρειών  λόγο  της 

μετάβασης στα ΔΛΠ. Η  πέμπτη ερώτηση θέτει το ζήτημα επηρεασμού των 
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αδιανέμητων  κερδών  λόγω  της  αναπροσαρμογής  που  προέρχεται  από  τη 

μεταβίβαση στα  ΔΛΠ.  Ακολούθως,  η  έκτη  ερώτηση αφορά τον  βαθμό που 

επηρεάζει  την  εταιρεία  η  υποχρεωτική  κατάρτιση  και  παρουσίαση  της 

συγκριτικής  πληροφόρησης  σύμφωνα  με  τα  ΔΛΠ.  Η  έβδομη  ερώτηση 

αναδεικνύει  τον  βαθμό  επηρεασμού  στην  παρουσίαση  των  λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα.  Στην  συνέχεια,  ρωτάται  σε  τι  βαθμό  επηρεάζεται  ο  τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2. 

Στην ένατη ερώτηση καταγράφεται ο βαθμός που θα προτιμούσαν οι εταιρείες 

το  κόστος  δανεισμού  να  καταχωρείται  ως  έξοδο  στην  χρήση  που 

πραγματοποιήθηκε.  Και  η  δέκατη  ερώτηση,  εξετάζει  τον  βαθμό  που  θα 

προτιμούσαν οι εταιρείες την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού.

Τέλος, η ενδέκατη ερώτηση αφορά πάλι τον βαθμό ικανοποίησης των 

εταιρειών  από  την  μετάβαση  στα  ΔΛΠ.  Πιο  συγκεκριμένα,  ρωτάται  πόσο 

ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχαν οι εταιρείες για την εφαρμογή των 

ΔΛΠ πριν από την υλοποίηση τους.

Κλείνοντας  την  συνέντευξη  ζητούσαμε  από  τους  ερωτώμενους  εάν 

επιθυμούσαν να κάνουν κάποιο σχόλιο σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή με το 

ζήτημα της εφαρμογής του ΔΛΠ από τις επιχειρήσεις.

  

57



Χαριζοπούλου Όλγα                                               Διπλωματική Εργασία (MAF)

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.2.1. Εφαρμόζετε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

Με  την  βοήθεια  του  στατιστικού  προγράμματος  SPSS 15.0, 

υπολογίστηκαν τα περιγραφικά μέτρα όλων των μεταβλητών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄).  Ακολούθως,  βλέπουμε  την  συχνότητα  των  θετικών  και  των  αρνητικών 

απαντήσεων  στην  ερώτηση  εάν  οι  εταιρείες  εφαρμόζουν  τα  ΔΛΠ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π1).  
Γράφημα 1 Εισαγωγικό ερώτημα.

Όπως  παρατηρούμε,  μόλις  δεκαοκτώ  από  τις  εκατόν  σαράντα  εννέα 

εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, δηλαδή οι θετικές απαντήσεις ανήλθαν στο 12,1 

% του δείγματος. Το 87,9 % του δείγματος που δεν έχει κάνει την μετάβαση 

από τα εθνικά στα ΔΛΠ, αναφέρουν ότι την αλλαγή στα βιβλία τους θα την 

πραγματοποιούσαν μόνον εάν θα τους υποχρέωνε η κρατική εξουσία, καθώς 

πιστεύουν ότι η μετάβαση  θα έχει αυξημένο κόστος.
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3.2.2. Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

Ακολούθως, το Γράφημα 2 έρχεται να απεικονίσει τα αποτελέσματα του 

πρώτου  ερωτήματος  της  συνέντευξης,  που  δεν  ήταν  άλλο  από  το  εάν  οι 

ερωτώμενοι γνώριζαν για τα ΔΛΠ. 
Γράφημα 2 Ερώτηση 1.

Στην συντριπτική πλειοψηφία,  της τάξεως του 78,5%, οι ερωτώμενοι 

απάντησαν ότι γνώριζαν για τα ΔΛΠ, ενώ μόλις το 21,5% απάντησαν αρνητικά 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π2).  Σημαντικό  είναι  να  αναφερθεί  ότι  οι 

περισσότεροι που απάντησαν θετικά στο ερώτημα, είχαν γνώση για τα ΔΛΠ 

είτε μέσα από παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου  είτε μέσα από προσωπική 

αναζήτηση  πληροφοριών  σχετικά  με  τα  ΔΛΠ  στο  διαδίκτυο.  Επιπρόσθετα, 

αρκετοί από τους ερωτώμενους εξέφρασαν την επιθυμία να ενημερώνονται για 

τυχόν  σεμινάρια  που  πραγματεύονται  τα  Δ.Λ.Π  και  διεξάγονται  στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
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3.2.3. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ;

Ακολούθως,  το  Γράφημα  3  δείχνει  μία  εικόνα  για  τον  χρόνο  που 

απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ.
Γράφημα 3 Ερώτηση 2.

Όπως παρατηρούμε οι δύο επικρατέστερες απαντήσεις δείχνουν ότι οι 

εταιρείες είτε χρειάζονται έως και έναν μήνα για την μετάβαση στα ΔΛΠ είτε 

έκαναν χρήση εξωτερικού λογιστή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π3).  Η χρήση 

του  εξωτερικού  λογιστή  φαίνεται  να  τους  εξοικονομεί  χρόνο  και  να  τους 

προσδίδει  σιγουριά  για  ένα  εγγυημένα  σωστό  αποτέλεσμα.  Θα  πρέπει  να 

σημειωθεί ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, 

όπως για παράδειγμα το μέγεθος της εταιρείας, την οργάνωση του λογιστικού 

τμήματος αλλά και ο λόγος της μετάβασης στα ΔΛΠ. Συνήθως, εταιρείες που 

επιθυμούν άμεσα να εισέλθουν στο ΧΑ.
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3.2.4. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ; 

Ακολούθως,  στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται το κόστος, σε ευρώ, που 

είχαν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει την μετάβαση στα ΔΛΠ.
Γράφημα 4 Ερώτηση 3.

Κατά μέσο όρο, το κόστος εφαρμογής των ΔΛΠ ανήλθε σε 9.944,44 

ευρώ, ενώ η διάμεσος του δείγματος αντιστοιχεί σε 8.000 ευρώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄, Πίνακας Π4). Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι το εύρος του κόστους μεταξύ 

των εταιρειών ισούται με 16.000 ευρώ, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς το 

κόστος είναι συνυφασμένο με την οργάνωση του λογιστικού τμήματος αλλά και 

το είδος και μέγεθος των εταιρειών. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες 

οι  οποίες  παρουσίασαν  πολύ  χαμηλό  κόστος,  κάτω  από  6.000  ευρώ,  και 

αντιστοιχούν σχεδόν στο 30% των παρατηρήσεων, δήλωσαν ότι το προσωπικό 

του  λογιστηρίου  τους  ήταν  ήδη  εκπαιδευμένο  πάνω  στην  χρήση  των  ΔΛΠ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π5).      

Ακολούθως,  στο  Γράφημα 5,  έχει  γίνει  ομαδοποίηση του ύψους  του 

κόστους από την εφαρμογή των ΔΛΠ. Η ομαδοποίηση έχει  γίνει  ανά 5.000 

ευρώ  και  όπως  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  έχουν  δημιουργηθεί  τέσσερεις 

κατηγορίες.  Η  πρώτη  κατηγορία  λάμβάνει  υπόψη  το  κόστος  έως  και  5.000 

ευρώ, η δεύτερη από 5.001 έως και 10.000 ευρώ, ακολούθως 10.001 έως και 
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15.000 ευρώ και η τελευταία από 15.001 έως και 20.000 ευρώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄, Πίνακας Π6 και Πίνακας Π7).
Γράφημα 5 Ερώτηση 3.

Από το Γράφημα 5, παρατηρούμε ότι  την μεγαλύτερη συχνότητα την 

παρουσιάζει η δεύτερη ομάδα που αναφέρεται σε ύψος κόστους μεταξύ 5.001 

και 10.000 ευρώ.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πάνω από το 50% των 

παρατηρήσεων  συγκεντρώνονται  στις  δύο  πρώτες  ομάδες  (61,1%),  ενώ την 

μικρότερη συχνότητα την παρουσιάζει η πρώτη ομάδα που συμπεριλαμβάνει 

παρατηρήσεις με ύψος κόστους από 5.000 ευρώ και κάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 

Πίνακας Π7).
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3.2.5. Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 
λογιστικές διαδικασίες;

Ακολουθούν  οι  ερωτήσεις  πενταβάθμιας  κλίμακας,  όπου  έχουμε 

ποιοτικές μεταβλητές διάταξης. Το Γράφημα 6 απεικονίζει τις απαντήσεις στην 

ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά 

τις λογιστικές διαδικασίες.
Γράφημα 6 Ερώτηση 4.

Το μεγαλύτερο ποσοστό,  της  τάξεως  του  55,6%,  το  συγκεντρώνει  η 

επιλογή «Πολύ», ενώ ακολουθεί η επιλογή «Πάρα Πολύ» με ποσοστό 33,3% 

και  τελευταία  έρχεται  η  επιλογή  «Αρκετά»  με  11,1%  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας Π8).  Οι  διαφορές  αυτές  στα  ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=5,333, p=0,069>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 

Πίνακας Π16). Θα πρέπει να τονιστεί ότι κανένας ερωτώμενος δεν απάντησε 

ότι είναι «Ελάχιστα» ή «Καθόλου» ικανοποιημένος την υλοποίηση των ΔΛΠ 

όσον  αφορά  τις  λογιστικές  διαδικασίες,  ενώ το  88,9% απάντησαν  ότι  είναι 

««Πολύ» και «Πάρα Πολύ» ικανοποιημένοι. 
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3.2.6. Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της 
αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ;

Το Γράφημα 7 δείχνει τον βαθμό επηρεασμού των αδιανέμητων κερδών 

λόγω της αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ.
Γράφημα 7 Ερώτηση 5.

Από το Γράφημα 7 δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση των 

ερωτηθέντων προς μία απάντηση. Ωστόσο, ένα μικρό προβάδισμα με 33,3% 

έχει  η  απάντηση «Ελάχιστα»,  ενώ ακολουθούν  με  27,8% η  «Πολύ» και  με 

22,2% η «Αρκετά» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π9). Μετά και από τον έλεγχο 

Chi-Square (X2), παρατηρούμε ότι οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(X2(4)=4,778,  p=0,311>0,05),  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄,  Πίνακας  Π17).  Αυτό  που 

τελικά φαίνεται είναι ότι έστω και ελάχιστα τα αδιανέμητα κέρδη επηρεάζονται 

λόγω της αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ.
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3.2.7. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση 
της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;

Ακολούθως, στο Γράφημα 8 παρουσιάζεται ο βαθμός επηρεασμού της 

υποχρεωτικής  κατάρτισης  και  παρουσίασης  της  συγκριτικής  πληροφόρησης 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ.
Γράφημα 8 Ερώτηση 6.

Στο παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων  (38,9%)  συγκεντρώνει  η  απάντηση «Πολύ»,  ενώ ακολουθεί  η 

απάντηση  «Αρκετά»  συγκεντρώνοντας  δέκα  λιγότερες  ποσοστιαίες  μονάδες 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π10).  Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι 

στατιστικά  σημαντικές  (X2(3)=2,889,  p=0,409>0,05),  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας Π18). Σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι κανένας 

ερωτώμενος  δεν  επέλεξε  την  απάντηση  «Καθόλου».  Δηλαδή,  έστω  και 

ελάχιστα τις ερωτηθείσες εταιρείες τις επηρέασε η υποχρεωτική κατάρτιση και 

παρουσίασης της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ.
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3.2.8. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών 
οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα;

Το Γράφημα 9 απεικονίζει  τον βαθμό επηρεασμού στην παρουσίαση 

των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων της μετάβασης από τα εθνικά στα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Γράφημα 9 Ερώτηση 7.

Όπως  ήταν  αναμενόμενο,  οι  ερωτηθέντες  χρησιμοποίησαν  τις  τρείς 

πρώτες επιλογές, από «Πάρα Πολύ» έως «Αρκετά», καθώς η παρουσίαση των 

λογιστικών οικονομικών καταστάσεων στα ΔΛΠ είναι σημαντικά διαφορετική 

από αυτή των εθνικών προτύπων.  Η απάντηση «Παρα Πολύ» συγκεντρώνει 

και το μεγαλύτερο ποσοστό (44,4%), ενώ με το ίδιο ποσοστό εμφανίζονται οι 

απαντήσεις «Πολύ» και «Αρκετά» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π11). Ωστόσο, 

οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές (X2(2)=1,00, p=0,607>0,05), 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π19).
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3.2.9. Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με 
την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;

Στο  Γράφημα  10  φαίνεται  σε  τι  βαθμό  επηρεάζεται  ο  τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2.
Γράφημα 10 Ερώτηση 8. 

Σε  αυτό  το  ερώτημα  έγινε  χρήση  του  συνόλου  των  επιλογών  της 

πενταβάθμιας κλίμακας. Το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει η απάντηση 

«Καθόλου» (33,3%), ενώ ακολουθούν οι απαντήσεις «Ελάχιστα» και «Αρκετά» 

με το ίδιο ποσοστό της τάξεως του 22,2%. Οι απαντήσεις «Πολύ» και «Πάρα 

Πολύ» συγκεντρώνουν μαζί το 22,2% του δείγματος, ποσοστό που δείχνει ότι ο 

τρόπος  κοστολόγησης  των  αποθεμάτων  με  την  εφαρμογή  του  Λογιστικού 

Προτύπου  2  δεν  φαίνεται  να  επηρεάζεται  σημαντικά  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας Π12).  Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά σημαντικές 

(X2(4)=3,667, p=0,453>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π20).
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3.2.10. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται  
ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε;

Στο Γράφημα 11 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι 

το  κόστος  δανεισμού  να  καταχωρείται  ως  έξοδο  στην  χρήση  που 

πραγματοποιήθηκε.
Γράφημα 11 Ερώτηση 9.

Και σε αυτό το ερώτημα έγινε χρήση του συνόλου των επιλογών της 

πενταβάθμιας κλίμακας. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση από τα 

αποτελέσματα που εμφανίζονται στο Γράφημα 11. Το μεγαλύτερο ποσοστό το 

συγκεντρώνει η απάντηση «Πολύ», με ποσοστό 33,3% , ενώ ακολουθούν οι 

απαντήσεις «Ελάχιστα» και «Πάρα Πολύ»  με το ίδιο ποσοστό της τάξεως του 

22,2%. Οι απαντήσεις «Αρκετά» και «Καθόλου» συγκεντρώνουν και αυτές το 

ίδιο  ποσοστό  της  τάξεως  του  11,1%  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π13). 

Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(4)=3,111, 

p=0,539>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π21).
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3.2.11. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού;

Ακολούθως, στο Γράφημα 12 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι 

ερωτώμενοι την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού.
Γράφημα 12 Ερώτηση 10.

Στο παραπάνω γράφημα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση 

προς  μία  απάντηση.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  το  συγκεντρώνει  η  απάντηση 

«Πάρα Πολύ», με ποσοστό 27,8% , ενώ πολύ κοντά ακολουθούν οι απαντήσεις 

«Πολύ»  και  «Ελάχιστα»  με  το  ίδιο  ποσοστό  της  τάξεως  του  22,2%.  Στην 

συνέχεια, έρχεται η απάντηση «Καθόλου» με 16,7%, ενώ τελευταία έρχεται η 

απάντηση «Αρκετά» με ένα ποσοστό μόλις 11,1% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας 

Π14). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερωτώμενοι απαντούσαν βάση του ύψους 

του κόστους δανεισμού που είχε η επιχείρηση την δεδομένη χρονική περίοδο. 

Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(4)=1,444, 

p=0,836>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π22).
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3.2.12. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση 
τους;

Τέλος,  στο  Γράφημα  13  φαίνεται  ο  βαθμός  ικανοποίησης  των 

προσδοκιών που είχαν οι ερωτώμενοι πριν από την υλοποίηση των ΔΛΠ.
Γράφημα 13 Ερώτηση 11.

Όπως και στην ερώτηση τέσσερα έτσι και στην προκείμενη μετράται ο 

βαθμός ικανοποίησης. Μόνον που στην τελευταία ερώτηση μετράται κατά πόσο 

έχουν  βρει  αντίκρισμα  οι  προσδοκίες  που  είχαν  οι  ερωτώμενοι  πριν  την 

υλοποίηση  των  ΔΛΠ.  Επιχειρώντας  μία  πρώτη  προσέγγιση  μέσω  του 

Γραφήματος 13, παρατηρούμε ότι το σύνολο του δείγματος έχουν αποκλείσει 

τις επιλογές «Ελάχιστα» και «Καθόλου». Αυτό σημαίνει ότι οι προσδοκίες των 

ερωτώμενων επαληθεύθηκαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 44,4% 

το συγκέντρωσε η επιλογή «Πολύ», ενώ ακολουθούν οι επιλογές «Αρκετά» και 

«Πάρα Πολύ» με το ίδιο ποσοστό της τάξεως του 27,8% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 

Πίνακας Π15).  Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά σημαντικές 

(X2(2)=1,00, p=0,607>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π23).
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3.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3.3.1. Σύνολο δείγματος εταιρειών από όλη την Μακεδονία 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την ακόλουθη 

ανάλυση  των  αποτελεσμάτων,  θα  συμπεριληφθεί  και  το  δείγμα  που  έχει 

συλλέξει  ο  συμφοιτητής  Τσαμούρας  Κωνσταντίνος.  Το  δείγμα   του  κ. 

Τσαμούρα  συλλέχθηκε  κάτω  από  τις  ίδιες  συνθήκες,  με  βάση  το  ίδιο 

ερωτηματολόγιο και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα  στοιχεία  που  συλλέξε  ο  κ.  Τσαμούρας  αφορούν  τις  Ανώνυμες 

Επιχειρήσεις της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα 

οι νόμοι που συμπεριλαμβάνονται είναι: Καβάλα, Δράμα και Θεσσαλονίκη. Με 

την  προσθήκη  των  παραπάνω  νομών  τα  τελικά  αποτελέσματα  τις  έρευνας 

αφορούν το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας.

Ο συνολικός αριθμός των Ανώνυμων Επιχειρήσεων που συμπλήρωσε το 

ερωτηματολόγιο,  με την καθοδήγηση του κ.  Τσαμούρα,  ανήλθε στις  εκατόν 

πέντε και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από τις 01/03/2008 έως τις 

15/06/2008. 

Το τελικό δείγμα που συμπεριλήφθηκε στην περεταίρω ανάλυση, μετά 

την  προσθήκη  των  εκατόν  πέντε  εταιρειών,  ανήλθε  στις  διακόσιες  πενήντα 

τέσσερεις  Ανώνυμες  Εταιρείες  και  αφορά  το  σύνολο  των  νομών  της 

Μακεδονίας.
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3.3.2. Εφαρμόζετε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

Όπως  διενεργήθηκε  η  στατιστική  ανάλυση  των  μεταβλητών  για  την 

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, έτσι θα συνεχιστεί η ανάλυση για το σύνολο 

των νομών του γεωγραφικού διαμερίσματος της Μακεδονίας. Αρχικά, μέσω του 

Γραφήματος  14,  βλέπουμε  την  συχνότητα  των  θετικών  και  των  αρνητικών 

απαντήσεων στην ερώτηση εάν οι εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ 
Γράφημα 14 Εισαγωγικό ερώτημα.

Από το Γράφημα 14 βλέπουμε ότι τριάντα τέσσερεις από τις διακόσιες 

πενήντα τέσσερεις εταιρείες απάντησαν ότι εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Οι θετικές 

απαντήσεις ανήλθαν στο 13,4 % του δείγματος, ενώ το 86,6 % του δείγματος 

δεν έχει κάνει την μετάβαση από τα εθνικά στα ΔΛΠ. Όπως παρατηρούμε, το 

ποσοστό  του  δείγματος  που  έχει  απαντήσει  θετικά  είναι  μεγαλύτερο  στην 

περίπτωση που συμπεριλαμβάνουμε στις παρατηρήσεις αυτές τις Θεσσαλονίκης 

και της Ανατολικής Μακεδονίας (13,4% > 12,1%). Κάτι που ήταν αναμενόμενο 

καθώς μόνο στον νομό της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκαν δώδεκα εταιρείες που 

εφαρμόζουν ΔΛΠ και παρατηρείτε  μία συνεχόμενη τάση συγκέντρωσης των 

μεγάλων  επιχειρήσεων,  οι  οποίες  είναι  αναγκασμένες  να  εφαρμόζουν  ΔΛΠ, 

στα μεγάλα αστικά κέντρα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π24).
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3.3.3. Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

Εν  συνεχεία,  στο  Γράφημα  15  απεικονίζονται  τα  αποτελέσματα  του 

πρώτου ερωτήματος της συνέντευξης, δηλαδή εάν οι ερωτώμενοι γνωρίζουν για 

τα ΔΛΠ. 
Γράφημα 15 Ερώτηση 1.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το 81,9% των ερωτηθέντων γνώριζαν για τα 

ΔΛΠ,  ενώ  μόλις  ένα  18,1%  δήλωσαν  παντελή  άγνοια  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας Π25). Οι σαράντα έξι ερωτηθέντες που δεν γνώριζαν τίποτα για τα 

ΔΛΠ ανέφεραν αν χρειαζόταν, θα παρακολουθούσαν κάποιο σεμινάριο ή θα 

φρόντιζαν να αποκτήσουν ενημερωτικό υλικό. Οι ερωτώμενοι που απάντησαν 

θετικά στο ερώτημα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που 

τα εφαρμόζουν και αναγκαστικά έπρεπε να έχουν πολύ καλή γνώση για την 

χρήση τους, και από την άλλη μεριά έχουμε αυτούς που δεν τα εφαρμόζουν στις 

εταιρείες τους αλλά από προσωπικό ενδιαφέρον επιθυμούν να γνωρίζουν τις 

εξελίξεις  στην  επιστήμη  της  λογιστικής.  Λόγω  της  πολυπλοκότητας  του 

αντικειμένου των ΔΛΠ οι περισσότεροι ερωτώμενοι για να μάθουν την χρήση 

τους  προσέτρεξαν  σε  κάποιο  σεμινάριο,  και  ένα  μικρότερο  ποσοστό 

προσπάθησε να αναζητήσει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. 
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3.3.4. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ;

Όπως και το Γράφημα 3, έτσι και το Γράφημα 16 δείχνει μία εικόνα για 

τον χρόνο που απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ, μόνο που 

πλέον  το  δείγμα  αναφέρεται  σε  όλο  το  γεωγραφικό  διαμέρισμα  της 

Μακεδονίας.  
Γράφημα 16 Ερώτηση 2.

Από  την  ανάλυση  των  δεδομένων,  παρατηρούμε  ότι  το  50%  των 

παρατηρήσεων συγκεντρώνονται στις δύο πρώτες απαντήσει. Δηλαδή, οι μισές 

εταιρείες  του  δείγματος  χρειάζονται  λιγότερο  από  πέντε  μήνες  για  την 

μετάβαση στα ΔΛΠ. Τα αντίστοιχα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι απαντήσεις 

είναι για την «έως και έναν μήνα» 26,5% και η «από έναν έως και πέντε μήνες» 

23,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθεί με αρκετά μεγάλο ποσοστό της 

τάξεως του 17,6% η απάντηση «χρήση εξωτερικού λογιστή», μία απάντηση που 

κατείχε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (27,8%) στην περίπτωση που εξετάζαμε το 

περιορισμένο δείγμα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄, Πίνακας Π26).
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3.3.5. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ; 

Ακολούθως, στο Γράφημα 17 παρουσιάζεται το κόστος, σε ευρώ, που 

είχαν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει την μετάβαση στα ΔΛΠ και αφορά 

το σύνολο των νομών της Μακεδονίας.
Γράφημα 17 Ερώτηση 3.

Κατά μέσο όρο, το κόστος εφαρμογής των ΔΛΠ ανήλθε σε 11.985,29 

ευρώ, ενώ η διάμεσος του δείγματος αντιστοιχεί σε 8.500 ευρώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Β΄, Πίνακας Π27). Οι αντίστοιχες τιμές του μέσου όρου και της διαμέσου ήταν 

9.944,44 ευρώ και  8.000 ευρώ, όταν το δείγμα μας ήταν περιορισμένο στην 

Δυτική  και  Κεντρική  Μακεδονία.  Επιπλέον,  παρατηρούμε  ότι  το  εύρος  του 

κόστους μεταξύ των εταιρειών ισούται με 86.000 ευρώ, ένα εύρος κατά πολύ 

μεγαλύτερο από το εύρος που εμφανιζόταν στο περιορισμένο δείγμα (16.000 

ευρώ).  Το μεγάλο αυτό εύρος οφείλεται σε μία εταιρεία η οποία δήλωσε ότι 

κατά μέσω όρο το κόστος μετάβασης στα ΔΛΠ ανήλθε σε 90.000 ευρώ, λόγω 

του  μεγέθους  της  εταιρείας,  του  πλήθους  των  λογιστών  που  απασχολεί  και 

έπρεπε να εκπαιδευτούν και λόγω του διευρυμένου κύκλου εργασιών της. 

Θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  οι  εταιρείες  οι  οποίες  παρουσίασαν 

πολύ  χαμηλό  κόστος,  κάτω  από  6.000  ευρώ,  και  αντιστοιχούν  σχεδόν  στο 

17,6% των παρατηρήσεων, δήλωσαν ότι το προσωπικό του λογιστηρίου τους 

ήταν ήδη εκπαιδευμένο πάνω στην χρήση των ΔΛΠ και το κόστος αντιστοιχεί 
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μόνο  στην  αγορά  του  κατάλληλου  λογιστικού  προγράμματος  που  να  είναι 

συμβατό με την χρήση των ΔΛΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π28).    

Ακολούθως, στο Γράφημα 18, έχει γίνει ομαδοποίηση του ύψους του 

κόστους από την εφαρμογή των ΔΛΠ. Η ομαδοποίηση ίδια με την αντίστοιχη 

που μελετούσαμε το δείγμα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή 

έχει  γίνει  ανά  5.000  ευρώ  και  όπως  μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  έχουν 

δημιουργηθεί οι ακόλουθες πέντε κατηγορίες. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας 29 

και Πίνακας Π30).  
Γράφημα 18 Ερώτηση 3.

Από το Γράφημα 18, παρατηρούμε ότι  την μεγαλύτερη συχνότητα την 

παρουσιάζει η δεύτερη ομάδα που αναφέρεται σε ύψος κόστους μεταξύ 5.001 

και 10.000 ευρώ.  Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι πάνω από το 50% των 

παρατηρήσεων  συγκεντρώνονται  στις  δύο  πρώτες  ομάδες  (61,1%),  ενώ την 

μικρότερη συχνότητα την παρουσιάζει η πρώτη ομάδα που συμπεριλαμβάνει 

παρατηρήσεις με ύψος κόστους από 5.000 ευρώ και κάτω (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 

Πίνακας Π30).
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3.3.6. Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 
λογιστικές διαδικασίες;

Σε αυτό το σημείο ξεκινούν οι ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας, όπου 

έχουμε  ποιοτικές  μεταβλητές  διάταξης.  Το  Γράφημα  19  απεικονίζει  τις 

απαντήσεις  στην ερώτηση εάν είναι ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των 

ΔΛΠ  όσον  αφορά  τις  λογιστικές  διαδικασίες.  Το  δείγμα  είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νομών της Μακεδονίας.
Γράφημα 19 Ερώτηση 4.

Όπως παρατηρούμε από το Γράφημα 19, έχει γίνει χρήση και των πέντε 

απαντήσεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση όπου εξετάζαμε τους 

νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Με το δείγμα που αφορά το 

σύνολο των νομών της Μακεδονίας παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, 

της τάξεως του 50%, το συγκεντρώνει η επιλογή «Πολύ», ενώ ακολουθούν η 

επιλογή «Πάρα Πολύ» με ποσοστό 23,5%, η επιλογή «Αρκετά» με 20,6% και 

με  το  ίδιο  ποσοστό  της  τάξεως  του  2,9%  οι  επιλογές  «Ελάχιστα»  και 

«Καθόλου»  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π31).  Οι  διαφορές  αυτές  στα 

ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές (X2(4)=25,412, 

p=0,001<0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π39).
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3.3.7. Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της 
αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ;

Ακολούθως,  το  Γράφημα  20  δείχνει  τον  βαθμό  επηρεασμού  των 

αδιανέμητων  κερδών  λόγω  της  αναπροσαρμογής  που  προέρχεται  από  τη 

μετάβαση στα ΔΛΠ, για το δείγμα που αναφέρεται στο σύνολο των νομών της 

Μακεδονίας.
Γράφημα 20 Ερώτηση 5.

Από το Γράφημα 20 δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση των 

ερωτηθέντων προς μία απάντηση, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και με την 

εξέταση του περιορισμένου δείγματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

Το ίδιο  ποσοστό της  τάξεως  του  29,4% φέρουν οι  απαντήσεις  «Πολύ» και 

«Αρκετά», ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η απάντηση «Ελάχιστα» με 26,5%, και 

με  μικρότερα  ποσοστά  η  απάντηση  «Καθόλου»  με  8,88%  και  με  5,9%  η 

απάντηση «Ελάχιστα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π32). Οι διαφορές αυτές 

στα  ποσοστά  μεταξύ  των  μεταβλητών  είναι  στατιστικά  σημαντικές 

(X2(4)=9,235,  p=0,055  πολύ  κοντά  στην  τιμή  0,05),  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας Π40).
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3.3.8. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση 
της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;

Στο  Γράφημα  21  παρουσιάζεται  ο  βαθμός  επηρεασμού  της 

υποχρεωτικής  κατάρτισης  και  παρουσίασης  της  συγκριτικής  πληροφόρησης 

σύμφωνα με  τα  ΔΛΠ.  Το δείγμα είναι  αντιπροσωπευτικό του συνόλου  των 

νομών της Μακεδονίας.
Γράφημα 21 Ερώτηση 6.

Στο  Γράφημα  παρατηρούμε  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των 

ερωτηθέντων  (44,1%)  συγκεντρώνει  η  απάντηση «Πολύ»,  ενώ ακολουθεί  η 

απάντηση «Αρκετά» με ποσοστό 32,4%. Μικρότερα ποσοστά της τάξεως του 

14,7% και 8,8%, συγκέντρωσαν αντίστοιχα οι απαντήσεις «Πάρα Πολύ» και 

«Ελάχιστα»  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π33).  Οι  διαφορές  αυτές  είναι 

στατιστικά  σημαντικές  (X2(3)=10,706,  p=0,013<0,05),  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄, 

Πίνακας  Π41).  Στα  ίδια  συμπεράσματα  καταλήξαμε  και  όταν  εξετάζαμε  το 

δείγμα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είχαμε παρατηρήσει ότι 

έστω  και  ελάχιστα  τις  ερωτηθείσες  εταιρείες  τις  επηρέασε  η  υποχρεωτική 

κατάρτιση και  παρουσίασης της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα 

ΔΛΠ.
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3.3.9. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών 
οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα;

Το Γράφημα 22 απεικονίζει τον βαθμό επηρεασμού στην παρουσίαση 

των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων της μετάβασης από τα εθνικά στα 

διεθνή  λογιστικά  πρότυπα.  Το  δείγμα  αφορά  το  σύνολο  των  νομών  της 

Μακεδονίας.
Γράφημα 22 Ερώτηση 7.

Όπως παρατηρούμε από το Γράφημα 22 η παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων στα ΔΛΠ είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή 

των  εθνικών  προτύπων.  Το  ίδιο  ποσοστό,  της  τάξεως  του  35,3%, 

συγκεντρώνουν οι απαντήσεις «Πάρα Πολύ» και «Πολύ». Ακολούθως, έρχεται 

η  απάντηση «Αρκετά» με  ποσοστό 26,5%,  ενώ μόλις  το  2,9% επέλεξε  την 

απάντηση «Ελάχιστα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π34). Οι διαφορές αυτές 

είναι στατιστικά σημαντικές (X2(3)=9,529, p=0,023<0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, 

Πίνακας Π42).
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3.3.10. Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με 
την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;

Στο  Γράφημα  23  φαίνεται  σε  τι  βαθμό  επηρεάζεται  ο  τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2., 

με βάση το δείγμα του συνόλου των νομών της Μακεδονίας. 
Γράφημα 23 Ερώτηση 8.

Κατά την μελέτη του συνόλου του δείγματος, έγινε χρήση του συνόλου 

των επιλογών της πενταβάθμιας κλίμακας,  όπως άλλωστε είχε προκύψει  και 

κατά την ανάλυση του δείγματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η 

σειρά των προτιμήσεων στα δύο δείγματα συμπίπτουν, η απάντηση «Καθόλου» 

φέρει ποσοστό 32,4%, ενώ οι απαντήσεις «Ελάχιστα» και «Αρκετά» έχουν το 

ίδιο ποσοστό της τάξεως του 23,5%. Οι απαντήσεις «Πολύ» και «Πάρα Πολύ» 

συγκεντρώνουν μαζί το 26,5% του δείγματος, ποσοστό που δείχνει ότι ο τρόπος 

κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2 

δεν  φαίνεται  να  επηρεάζεται  σημαντικά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄,  Πίνακας  Π35). 

Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(4)=6,882, 

p=0,142>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π43).
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3.3.11. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται  
ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε;

Στο Γράφημα 24 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι, 

οι οποίοι προέρχονται από το σύνολο των νομών της Μακεδονίας, το κόστος 

δανεισμού να καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε.
Γράφημα 24 Ερώτηση 9.

Όπως και στο Γράφημα 11, το οποίο απεικόνιζε τα αποτελέσματα της 

ίδια ερώτησης για το δείγμα Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι και στο 

Γράφημα 24,  που αφορά τα αποτελέσματα ολόκληρης της  Μακεδονίας,  δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση για την προτίμηση των ερωτώμενων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει  η απάντηση «Πολύ»,  με  ποσοστό 

32,4% , ενώ ακολουθεί η απάντηση «Πάρα Πολύ»  με ποσοστό της τάξεως του 

23,5%. Οι απαντήσεις «Αρκετά», «Ελάχιστα» και «Καθόλου» συγκεντρώνουν 

αντίστοιχα  20,6%,  17,6%  και  5,9%  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π36). 

Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(4)=6,294, 

p=0,178>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π44).

82



Χαριζοπούλου Όλγα                                               Διπλωματική Εργασία (MAF)

3.3.12. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους 
δανεισμού;

Ακολούθως, στο Γράφημα 25 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι 

ερωτώμενοι  την  κεφαλαιοποίηση  του  κόστους  δανεισμού,  το  δείγμα 

συμπεριλαμβάνει όλους τους νομούς της Μακεδονίας.
Γράφημα 25 Ερώτηση 10.

Στο  Γράφημα  12,  το  οποίο  απεικόνιζε  τα  αποτελέσματα  της  ίδια 

ερώτησης για το δείγμα Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, δεν φαίνεται να 

υπάρχει κάποια σαφής τάση για την προτίμηση των ερωτώμενων. Από την άλλη 

μεριά,  το  Γράφημα  25,  που  αφορά  τα  αποτελέσματα  ολόκληρης  της 

Μακεδονίας, δείχνει να υπάρχει μία τάση για την προτίμηση των ερωτώμενων, 

καθώς  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  επέλεξε  την  απάντηση 

«Αρκετά» (32,4%). Οι υπόλοιπες τέσσερεις απαντήσεις συγκεντρώνουν σχεδόν 

το  ίδιο  ποσοστό  της  τάξεως  του  17%  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄,  Πίνακας  Π37). 

Ωστόσο,  οι  διαφορές  αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(4)=3,353, 

p=0,501>0,05), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π45).
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3.3.13. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση 
τους;

Τέλος,  στο  Γράφημα  26  φαίνεται  ο  βαθμός  ικανοποίησης  των 

προσδοκιών που είχαν οι ερωτώμενοι πριν από την υλοποίηση των ΔΛΠ. Το 

δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νομών της Μακεδονίας.
Γράφημα 26 Ερώτηση 11.

Στην τελευταία ερώτηση μετράται κατά πόσο έχουν βρει αντίκρισμα οι 

προσδοκίες  που  είχαν  οι  ερωτώμενοι  πριν  την  υλοποίηση  των  ΔΛΠ.  Τα 

αποτελέσματα για το  συνολικό δείγμα συμπίπτουν με  τα αποτελέσματα του 

Δείγματος  της  Δυτικής  και  Κεντρικής  Μακεδονίας.  Αρχικά,  από  το 

Γραφήματος 26, παρατηρούμε ότι οι προσδοκίες του συνόλου του δείγματος 

των  ερωτώμενων  επαληθεύθηκαν,  καθώς  έχουν  αποκλειστεί  οι  επιλογές 

«Ελάχιστα»  και  «Καθόλου».  Πιο  αναλυτικά,  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της 

τάξεως του 41,2% το συγκέντρωσε η επιλογή «Αρκετά», ενώ ακολουθούν οι 

επιλογές  «Πολύ» και «Πάρα Πολύ» με ποσοστά της τάξεως του 35,3% και 

23,5%  αντίστοιχα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄,  Πίνακας  Π38).  Ωστόσο,  οι  διαφορές 

αυτές  δεν  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (X2(2)=1,647,  p=0,439>0,05), 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π46).
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  του  συνόλου  των  νόμων  του 

γεωγραφικού  διαμερίσματος  της  Μακεδονίας  παρατηρούμε  ότι  ένας 

ικανοποιητικός  αριθμός  εταιρειών,  της  τάξεως  του  13,4%  του  δείγματος, 

εφαρμόζει  τα  ΔΛΠ.  Το  35,29%  των  εταιρειών  που  εφαρμόζουν  τα  ΔΛΠ 

εμφανίζονται στον νομό της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο 

καθώς  αποτελεί  το  δεύτερο  μεγαλύτερο  αστικό  κέντρο,  όπου  και 

συγκεντρώνεται  και  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  μεγάλων  εταιρειών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π24).

Όπως ήταν αναμενόμενο οι ερωτηθέντες που εφάρμοζαν τα ΔΛΠ είχαν 

πολύ καλή γνώση της εφαρμογής τους και των τροποποιήσεων που έπρεπε να 

γίνουν στις λογιστικές τους καταστάσεις. Στο σύνολο του δείγματος το 81,9% 

των  ερωτηθέντων  γνώριζαν  για  τα  ΔΛΠ,  ενώ  μόλις  ένα  18,1%  δήλωσαν 

παντελή άγνοια (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π25). Η εφαρμογή και γνώση των 

ΔΛΠ  θεωρείτε  ιδιαίτερα  πολύπλοκη  και  χρονοβόρα  διαδικασία  από  τους 

λογιστές, οι οποίοι πλέον πρέπει να κάνουν χρήση νέων προτύπων και κανόνων.

Από  την  ανάλυση  των  δεδομένων  του  συνόλου  των  νόμων  της 

Μακεδονίας,  παρατηρούμε  οι  μισές  εταιρείες  του  δείγματος  χρειάζονται 

λιγότερο από πέντε μήνες για την μετάβαση στα ΔΛΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι η απάντηση «χρήση εξωτερικού λογιστή» συγκέντρωνε ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό της τάξεως του 17,6% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π26). Ο χρόνος 

μετάβασης  από  εθνικά  στα  διεθνή  πρότυπα  είναι  συνάρτηση  πολλών 

παραγόντων,  όπως  το  μέγεθος  της  εταιρείας   και  το  μέγεθος  του  κύκλου 

εργασιών της εταιρείας.  Σε συνάρτηση με τα παραπάνω μεγέθη είναι και το 

κόστος, σε ευρώ, που είχαν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει την μετάβαση 

στα  ΔΛΠ.  Κατά  μέσο  όρο,  το  κόστος  εφαρμογής  των  ΔΛΠ  ανήλθε  σε 

11.985,29 ευρώ, ενώ παρουσιάστηκε ένα πολύ μεγάλο εύρος τιμών της τάξεως 

των 86.000 ευρώ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π27). Το μεγάλο αυτό εύρος 

οφείλεται  σε  μία  εταιρεία  η  οποία  δήλωσε  ότι  κατά  μέσω  όρο  το  κόστος 

μετάβασης στα ΔΛΠ ανήλθε σε 90.000 ευρώ, λόγω του μεγέθους της εταιρείας, 

του πλήθους  των λογιστών που απασχολεί  και  έπρεπε  να  εκπαιδευτούν και 
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λόγω του διευρυμένου κύκλου εργασιών της. Πολύ μικρό κόστος, δήλωσαν οι 

εταιρείες οι οποίες είχαν ήδη εκπαιδευμένο πάνω στην χρήση των ΔΛΠ και το 

κόστος  αντιστοιχούσε  μόνο  στην  αγορά  του  κατάλληλου  λογιστικού 

προγράμματος που να είναι συμβατό με την χρήση των ΔΛΠ.

Με βάση τις απαντήσεις των εταιρειών της Μακεδονίας, παρατηρούμε 

ότι οι εταιρείες είναι πολύ ικανοποιημένες από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον 

αφορά τις λογιστικές διαδικασίες (το 50% των απαντήσεων το συγκεντρώνει η 

επιλογή «Πολύ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, Πίνακας Π31). Ακολούθως, εξετάζοντας 

τον βαθμό επηρεασμού των αδιανέμητων κερδών λόγω της αναπροσαρμογής 

που προέρχεται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

σαφής  τάση  των  ερωτηθέντων  προς  μία  απάντηση.  Αντίθετα,  σαφέστατη 

προτίμηση  στην  επιλογή  «Πολύ»  έδειξαν  οι  ερωτώμενοι  απαντώντας  σε  τι 

βαθμό  τους  επηρεάζει  η  υποχρεωτική  κατάρτιση  και  παρουσίαση  της 

συγκριτικής  πληροφόρησης  σύμφωνα  με  τα  ΔΛΠ.  Επιπρόσθετα,  η  έρευνα 

έδειξε ότι η παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων στα ΔΛΠ 

είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή των εθνικών προτύπων. 

Ακολούθως,  εξετάζοντας  τις  απαντήσεις  της  όγδοης  ερώτησης,  του 

δείγματος  των  εταιρειών  της  Μακεδονίας,  δεν  φαίνεται  να  επηρεάζεται 

σημαντικά  ο  τρόπος  κοστολόγησης  των  αποθεμάτων  με  την  εφαρμογή  του 

Λογιστικού Προτύπου 2.  Οι  επόμενες  δύο ερωτήσεις  αφορούσαν το  κόστος 

δανεισμού. Από την έρευνα δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια σαφής τάση για την 

προτίμηση  των  ερωτώμενων  στην  ερώτηση  κατά  πόσο  θα  προτιμούσαν  το 

κόστος  δανεισμού  να  καταχωρείται  ως  έξοδο  στην  χρήση  που 

πραγματοποιήθηκε.  Η ίδια ασαφής εικόνα παρατηρείται  και  στις  απαντήσεις 

της ερώτησης κατά πόσο θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι την κεφαλαιοποίηση 

του κόστους δανεισμού.

Το  τελευταίο  συμπέρασμα  της  έρευνας  είναι  ότι  οι  προσδοκίες  των 

ερωτώμενων  πριν  από  την  υλοποίηση  των  Δ.Λ.Π  για  την  εφαρμογή  τους, 

ικανοποιήθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα για το δείγμα 

του συνόλου των νομών της Μακεδονίας συμπίπτουν με τα αποτελέσματα του 

δείγματος της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1.  Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;
Ναι     
Όχι

2.  Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ;
Έως 1 μήνα
Από 1 έως 5 μήνες 
Από 5 έως 8 μήνες
Από 8 έως 9 μήνες
Από 9 έως 12 μήνες
Περισσότερο από 12 μήνες 
Χρήση εξωτερικού λογιστή 

3. Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε περίπου σε 
ΕΥΡΩ;

4.   Είστε  ικανοποιημένοι  από την  υλοποίηση των ΔΛΠ όσον  αφορά τις 
λογιστικές διαδικασίες;
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

5.   Σε  τι  βαθμό  επηρεάζονται  τα  αδιανέμητα  κέρδη  λόγω  της 
αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ;
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

6. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση 
της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;  
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου
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7.   Σε  τι  βαθμό  σας  επηρεάζει  στην  παρουσίαση  των  λογιστικών 
οικονομικών  καταστάσεων  η  μετάβαση  από  τα  εθνικά  στα  διεθνή 
λογιστικά πρότυπα;
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

8.  Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με 
την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;
 Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

9. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως 
έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε;
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

10.  Σε  τι  βαθμό  θα  προτιμούσατε  την  κεφαλαιοποίηση  του  κόστους 
δανεισμού;
Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα 
Καθόλου

11.  Πόσο ικανοποιήθηκαν οι  προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση 
τους;

Παρά πολύ
Πολύ
Αρκετά 
Ελάχιστα
Καθόλου

Εάν θα θέλατε να κάνετε κάποιο/α σχόλιο/α σχετικά με το παρόν 
ερωτηματολόγιο ή με το ζήτημα της εφαρμογής του ΔΛΠ από τις 

επιχειρήσεις αυτό/ά θα εκτιμηθούν δεόντως.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Πίνακας Π 1 Εφαρμόζετε τα ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

NAI 18 12,1 12,1 12,1
OXI 131 87,9 87,9 100,0
Total 149 100,0 100,0  

Πίνακας Π 2 Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

NAI 117 78,5 78,5 78,5
OXI 32 21,5 21,5 100,0
Total 149 100,0 100,0  

Πίνακας Π 3 Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 
 
 

<= 1 ΜΗΝΑ 5 3,4 27,8 27,8
>1 ΕΩΣ 5 ΜΗΝΕΣ 3 2,0 16,7 44,4
>5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 1 ,7 5,6 50,0
>8 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ 1 ,7 5,6 55,6
>9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 1 ,7 5,6 61,1
> ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 2 1,3 11,1 72,2
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 5 3,4 27,8 100,0

Total 18 12,1 100,0  

 

Πίνακας Π 4 Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε περίπου(ΕΥΡΩ);
N
 

Valid 18
Missing 0

Mean 9.944,44
Std. Error of Mean 1.103,980
Median 8.000,00
Range 16.000
Minimum 4.000
Maximum 20.000
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Πίνακας Π 5 Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε περίπου (ΕΥΡΩ);

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000 1 5,6 5,6 5,6
5.000 1 5,6 5,6 11,1
6.000 3 16,7 16,7 27,8
7.000 2 11,1 11,1 38,9
8.000 3 16,7 16,7 55,6
10.000 1 5,6 5,6 61,1
11.000 2 11,1 11,1 72,2
13.000 1 5,6 5,6 77,8
15.000 1 5,6 5,6 83,3
17.000 2 11,1 11,1 94,4
20.000 1 5,6 5,6 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 6 Το πραγματικό κόστος (ομαδοποιημένο) από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε 
περίπου (σε ΕΥΡΩ);
N
 

Valid 18
Missing 0

Mean 2,44
Std. Error of Mean ,217
Median 2,00
Range 3
Minimum 1
Maximum 4

Πίνακας Π 7 Το πραγματικό κόστος (ομαδοποιημένο) από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε 
περίπου (σε ΕΥΡΩ);

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 

<=5.000 2 11,1 11,1 11,1
5.001-10.000 9 50,0 50,0 61,1
10.001 -15.000 4 22,2 22,2 83,3
15.001 - 20.000 3 16,7 16,7 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 8 Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 
λογιστικές διαδικασίες;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 33,3 33,3 33,3
ΠΟΛΥ 10 55,6 55,6 88,9
ΑΡΚΕΤΑ 2 11,1 11,1 100,0
Total 18 100,0 100,0  
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Πίνακας Π 9 Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της αναπροσαρμογής 
που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 11,1 11,1 11,1
ΠΟΛΥ 5 27,8 27,8 38,9
ΑΡΚΕΤΑ 4 22,2 22,2 61,1
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 6 33,3 33,3 94,4
ΚΑΘΟΛΟΥ 1 5,6 5,6 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 10 Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση της 
συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;

Πίνακας Π 11 Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών 
καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 44,4 44,4 44,4
ΠΟΛΥ 5 27,8 27,8 72,2
ΑΡΚΕΤΑ 5 27,8 27,8 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 12 Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με την 
εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 1 5,6 5,6 5,6
ΠΟΛΥ 3 16,7 16,7 22,2
ΑΡΚΕΤΑ 4 22,2 22,2 44,4
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 4 22,2 22,2 66,7
ΚΑΘΟΛΟΥ 6 33,3 33,3 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 13 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως 
έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 22,2 22,2 22,2
ΠΟΛΥ 6 33,3 33,3 55,6
ΑΡΚΕΤΑ 2 11,1 11,1 66,7
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 4 22,2 22,2 88,9
ΚΑΘΟΛΟΥ 2 11,1 11,1 100,0
Total 18 100,0 100,0  

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 22,2 22,2 22,2
ΠΟΛΥ 7 38,9 38,9 61,1
ΑΡΚΕΤΑ 5 27,8 27,8 88,9
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 2 11,1 11,1 100,0
Total 18 100,0 100,0  
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Πίνακας Π 14 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 27,8 27,8 27,8
ΠΟΛΥ 4 22,2 22,2 50,0
ΑΡΚΕΤΑ 2 11,1 11,1 61,1
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 4 22,2 22,2 83,3
ΚΑΘΟΛΟΥ 3 16,7 16,7 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 15 Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση τους;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 27,8 27,8 27,8
ΠΟΛΥ 8 44,4 44,4 72,2
ΑΡΚΕΤΑ 5 27,8 27,8 100,0
Total 18 100,0 100,0  

Πίνακας Π 16 Ερώτηση 4. Test Statistics Chi-Square
 Ικανοποίηση
Chi-
Square(a) 5,333

df 2
Asymp. Sig. ,069

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,0.

Πίνακας Π 17 Ερώτηση 5. Test Statistics Chi-Square

 
Αδιανέμητα 

κέρδη
Chi-
Square(a) 4,778

df 4
Asymp. Sig. ,311

a  5 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 3,6.

Πίνακας Π 18 Ερώτηση 6. Test Statistics Chi-Square

 
Συγκριτική 

Πληροφόρηση
Chi-
Square(a) 2,889

df 3
Asymp. Sig. ,409

a  4 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 4,5.
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Πίνακας Π 19 Ερώτηση 7. Test Statistics Chi-Square

 
Παρουσίαση 

Καταστάσεων
Chi-
Square(a) 1,000

df 2
Asymp. Sig. ,607

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,0.

Πίνακας Π 20 Ερώτηση 8. Test Statistics Chi-Square

 
Κοστολόγηση 
Αποθεμάτων

Chi-
Square(a) 3,667

df 4
Asymp. Sig. ,453

a  5 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 3,6.

Πίνακας Π 21 Ερώτηση 9. Test Statistics Chi-Square

 
Κόστος 

Δανεισμού
Chi-
Square(a) 3,111

df 4
Asymp. Sig. ,539

a  5 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 3,6.

Πίνακας Π 22 Ερώτηση 10. Test Statistics Chi-Square

 

Κεφαλαιοποίη
ση Κόστους 
Δανεισμού

Chi-
Square(a) 1,444

df 4
Asymp. Sig. ,836

a  5 cells (100,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell 
frequency is 3,6.

Πίνακας Π 23 Ερώτηση 11. Test Statistics Chi-Square

 
Ικανοποίηση 
Προσδοκιών

Chi-
Square(a) 1,000

df 2
Asymp. Sig. ,607

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,0.

Πίνακας Π 24 Εφαρμόζετε τα ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid
 
 

NAI 34 13,4 13,4 13,4
OXI 220 86,6 86,6 100,0
Total 254 100,0 100,0  

Πίνακας Π 25 Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 

NAI 208 81,9 81,9 81,9
OXI 46 18,1 18,1 100,0
Total 254 100,0 100,0  

Πίνακας Π 26 Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 
 
 

<= 1 ΜΗΝΑ 9 26,5 26,5 26,5
>1 ΕΩΣ 5 ΜΗΝΕΣ 8 23,5 23,5 50,0
>5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ 2 5,9 5,9 55,9
>8 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ 2 5,9 5,9 61,8
>9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ 5 14,7 14,7 76,5
> ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ 2 5,9 5,9 82,4
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗ 6 17,6 17,6 100,0

Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 27 Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε 
περίπου(ΕΥΡΩ);
N
 

Valid 34
Missing 0

Mean 11.985,29
Std. Error of Mean 2.456,982
Median 8.500,00
Range 86.000
Minimum 4.000
Maximum 90.000

Πίνακας Π 28 Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε 
περίπου(ΕΥΡΩ);

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.000 1 2,9 2,9 2,9
5.000 2 5,9 5,9 8,8
6.000 3 8,8 8,8 17,6
6.500 1 2,9 2,9 20,6
7.000 6 17,6 17,6 38,2
8.000 4 11,8 11,8 50,0
9.000 2 5,9 5,9 55,9
10.000 3 8,8 8,8 64,7
11.000 3 8,8 8,8 73,5
12.000 1 2,9 2,9 76,5
13.000 1 2,9 2,9 79,4
15.000 3 8,8 8,8 88,2
17.000 2 5,9 5,9 94,1
20.000 1 2,9 2,9 97,1
90.000 1 2,9 2,9 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 29 Το πραγματικό κόστος (ομαδοποιημένο) από την εφαρμογή των ΔΛΠ 
ανήλθε περίπου (σε ΕΥΡΩ);
N
 

Valid 34
Missing 0

Mean 2,41
Std. Error of Mean ,153
Median 2,00
Range 4
Minimum 1
Maximum 5

Πίνακας Π 30 Το πραγματικό κόστος (ομαδοποιημένο) από την εφαρμογή των ΔΛΠ 
ανήλθε περίπου (σε ΕΥΡΩ);

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

<=5.000 3 8,8 8,8 8,8
5.001-10.000 19 55,9 55,9 64,7
10.001 -15.000 8 23,5 23,5 88,2
15.001 - 20.000 3 8,8 8,8 97,1
> 20.000 1 2,9 2,9 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 31 Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 
λογιστικές διαδικασίες;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
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Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 23,5 23,5 23,5
ΠΟΛΥ 17 50,0 50,0 73,5
ΑΡΚΕΤΑ 7 20,6 20,6 94,1
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 2,9 2,9 97,1
ΚΑΘΟΛΟΥ 1 2,9 2,9 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 32 Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της αναπροσαρμογής 
που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 5,9 5,9 5,9
ΠΟΛΥ 10 29,4 29,4 35,3
ΑΡΚΕΤΑ 10 29,4 29,4 64,7
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 9 26,5 26,5 91,2
ΚΑΘΟΛΟΥ 3 8,8 8,8 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 33 Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση της 
συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 14,7 14,7 14,7
ΠΟΛΥ 15 44,1 44,1 58,8
ΑΡΚΕΤΑ 11 32,4 32,4 91,2
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 3 8,8 8,8 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 34 Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών 
καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 12 35,3 35,3 35,3
ΠΟΛΥ 12 35,3 35,3 70,6
ΑΡΚΕΤΑ 9 26,5 26,5 97,1
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1 2,9 2,9 100,0
Total 34 100,0 100,0  
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Πίνακας Π 35 Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με την 
εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 5,9 5,9 5,9
ΠΟΛΥ 5 14,7 14,7 20,6
ΑΡΚΕΤΑ 8 23,5 23,5 44,1
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 8 23,5 23,5 67,6
ΚΑΘΟΛΟΥ 11 32,4 32,4 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 36 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως 
έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 23,5 23,5 23,5
ΠΟΛΥ 11 32,4 32,4 55,9
ΑΡΚΕΤΑ 7 20,6 20,6 76,5
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 6 17,6 17,6 94,1
ΚΑΘΟΛΟΥ 2 5,9 5,9 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 37 Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 5 14,7 14,7 14,7
ΠΟΛΥ 6 17,6 17,6 32,4
ΑΡΚΕΤΑ 11 32,4 32,4 64,7
ΕΛΑΧΙΣΤΑ 6 17,6 17,6 82,4
ΚΑΘΟΛΟΥ 6 17,6 17,6 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 38 Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση τους;

 Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid
 
 
 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 23,5 23,5 23,5
ΠΟΛΥ 12 35,3 35,3 58,8
ΑΡΚΕΤΑ 14 41,2 41,2 100,0
Total 34 100,0 100,0  

Πίνακας Π 39 Ερώτηση 4. Test Statistics Chi-Square
 Ικανοποίηση
Chi-
Square(a) 25,412

df 4
Asymp. Sig. ,000

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,8
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Πίνακας Π 40 Ερώτηση 5. Test Statistics Chi-Square

 
Αδιανέμητα 

κέρδη
Chi-
Square(a) 9,235

df 4
Asymp. Sig. ,055

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,8.

Πίνακας Π 41 Ερώτηση 6. Test Statistics Chi-Square

 
Συγκριτική 

Πληροφόρηση
Chi-
Square(a) 10,706

df 3
Asymp. Sig. ,013

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
8,5.

Πίνακας Π 42 Ερώτηση 7. Test Statistics Chi-Square

 
Παρουσίαση 

Καταστάσεων
Chi-
Square(a) 9,529

df 3
Asymp. Sig. ,023

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
8,5.

Πίνακας Π 43 Ερώτηση 8. Test Statistics Chi-Square

 
Κοστολόγηση 
Αποθεμάτων

Chi-
Square(a) 6,882

df 4
Asymp. Sig. ,142

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,8.

Πίνακας Π 44 Ερώτηση 9. Test Statistics Chi-Square

 
Κόστος 

Δανεισμού
Chi-
Square(a) 6,294

df 4
Asymp. Sig. ,178

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,8.
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Πίνακας Π 45 Ερώτηση 10. Test Statistics Chi-Square

 

Κεφαλαιοποίη
ση Κόστους 
Δανεισμού

Chi-
Square(a) 3,353

df 4
Asymp. Sig. ,501

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
6,8.

Πίνακας Π 46 Ερώτηση 11. Test Statistics Chi-Square

 
Ικανοποίηση 
Προσδοκιών

Chi-
Square(a) 1,647

df 2
Asymp. Sig. ,439

a  0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 
11,3.
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