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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έως και σήμερα, η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ και 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 και

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 και ΔΠΧΠ είναι το κόστος εφαρμογής τους, καθώς και το γεγονός ότι

απαιτείτε εξειδικευμένο προσωπικό και νέα συστήματα μηχανογράφησης.

Για την διεύρυνση της εφαρμογής των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ το Συμβούλιο Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων (IΑSB) έκκρινε απαραίτητη την δημιουργία ενός Διεθνούς

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

(ΔΠΧΠ για ΜΜΕ). Ο σκοπός του προτεινόμενου προτύπου είναι να αυξήσει την

ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και 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.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των βασικών

χαρακτηριστικών του ΔΠΧΠ για χρήση από μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτά

περιγράφονται στο πρότυπο που εκδόθηκε από τον IASB τον Ιούλιο του 2009. Πιο

συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο 1 αποτελεί μια αναδρομή στην ιστορία των ΔΛΠ και

ΔΠΧΠ, το Κεφάλαιο 2 καταπιάνεται με την χρήση των εκάστοτε ΔΛΠ/ΔΠΧΠ από τις
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Ελληνικές επιχειρήσεις ενώ το Κεφάλαιο 3, που αποτελεί και την καρδία της εργασίας,

παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4

γίνεται η κριτική του προτύπου και παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται

κατά την εφαρμογή του προτύπου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

1.1 Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ανάπτυξη 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. Οπότε, σημαντικός παράγοντας για την δημιουργία των ΔΛΠ &

ΔΠΧΠ, υπήρξε η ριζική μεταβολή στη μετοχική βάση της σύγχρονης επιχείρησης, που

από υπόθεση ενός πολύ περιορισμένου αριθμού μετόχων, μετατράπηκε, μέσω του

Χρηματιστηρίου, σε κοινωνικό αγαθό (Alexander D., Nobes Ch., 2001).

Η συμμετοχή του κοινού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων δεν έχει πλέον τοπικά

χαρακτηριστικά οπότε η λογιστική τυποποίηση είναι αναγκαία, καθώς πλέον αποτελεί

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.
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Η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, για την

ανάπτυξη και την αποτελεσματική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε τοπικό όσο

και σε διεθνές επίπεδο (Alexander D., Britton A., 1999). Απόρροια των παραπάνω

αποτελεί η ανάγκη για ενιαία λογιστική εμφάνιση των οικονομικών μεγεθών και κατά

συνέπεια εναρμόνιση και κοινή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και κανόνων των

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Η καθιέρωση των ΔΛΠ σκοπό έχει τη δημιουργία προϋποθέσεων για την

αποτελεσματικότερη οικονομική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και τη

δικαιότερη και πιο πιστή απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων αυτής. Ακόμη

αποσκοπεί στη δημιουργία προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική

αγορά κεφαλαίων και χρήματος μέσω της κοινής εμφάνισης και συγκρισιμότητας των

λογιστικών καταστάσεων ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των κεφαλαίων και ο

ανταγωνισμός.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των γενικά αποδεκτών

λογιστικών αρχών, κανόνων, μεθόδων, κανονισμών και διαδικασιών και πολιτικών, η

καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των λογιστικών

καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των

χρηστών τους.

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
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ΔΛΠ, κάτι το οποίο πρέπει να γνωστοποιείται (Roberts C. B., Gordon P. και Weetman

P, 2002).

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.

Μέχρι τον Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία δημιουργούνταν ονομαζόταν ΔΛΠ,

ενώ στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονομάζονται ΔΠΧΠ (Horngren Ch.

T., Sundem G. L. & Stratton W. 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 ανάγκες της 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 Θ., Πετρίδης Α., 2006)

1.2 Προσπάθειες για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας

Με την πάροδο των χρόνων και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας γινόταν όλο και

πιο έντονη η ανάγκη για λογιστική τυποποίηση. Έγινε κατανοητό ότι για την κατάρτιση

αληθών και ομοιόμορφων ισολογισμών και λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, δεν

είναι αρκετοί οι κανόνες περί καταρτίσεως τους, αλλά απαιτείται η θέσπιση κανόνων

περί του περιεχομένου, του τρόπου λειτουργίας των τηρητέων λογαριασμών από τους
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οποίους πηγάζει ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης. Με λίγα λόγια απαιτείται

η τυποποίηση ολόκληρης της λογιστικής εργασίας, η τυποποίηση της λογιστικής

απεικονίσεως και παρακολουθήσεως της όλης δράσεως της οικονομικής μονάδας.

Πέρα από αυτό, έγινε αντιληπτό και το ότι με την τυποποίηση αυτή εξασφαλίζεται και

η δημιουργία ενιαίων πηγών αντλήσεως αληθινού ομοιόμορφου και συγκρίσιμου

πληροφοριακού υλικού πολύτιμου τόσο για την ίδια την οικονομική μονάδα όσο και για

τον κλάδο στον οποίο αυτή ανήκει, καθώς και για τον προγραμματισμό της οικονομίας

της χώρας (κατάρτιση εθνικών λογαριασμών και εθνικής στατιστικής,

προγραμματισμός της οικονομικής αναπτύξεως, της πολιτικής χρηματοδοτήσεως,

τιμών, αμοιβών, κλπ.)

Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας ξεκίνησαν τη

δεκαετία 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.

Για τον λόγο αυτό 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 την λογιστική τυποποίηση, ωστόσο

την λύση έρχεται και δίνει το 1972 το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης στις ΗΠΑ,

το FASB (Financial Accounting Standards Board) (Parker R. H., 2008).
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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. Το 1973 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Επιτροπή

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΕΔΛΠ (International Accounting Standards

Committee - IASC)  από αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων από Αυστραλία,

Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και

Ηνωμένες Πολιτείες. Σαράντα ένα ήταν τα πρότυπα που εξέδωσε η IASC έως το 2001

(ΔΛΠ -International Accounting Standards). Το 2001 η IASC 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.

1.3 Κύρια όργανα εκπόνησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Στην συνέχεια αναφέρονται εκτενώς τα όργανα που ασχολούνται με την κατάρτιση και

δημοσιοποίηση των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ.

1.3.1 H Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting

Standards Committee - IASC)

H Επιτροπή Διεθνών λογιστικών προτύπων (International Accounting Standards

Committee - IASC) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την πολιτεία του

Delaware των HΠA. Οι στόχοι που υπηρετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως

αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

(Ι.Α.S.C.), είναι:
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 Η 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 στις οικονομικές τους αποφάσεις,

 η προώθηση της χρήσης και της κατά γράμμα εφαρμογής αυτών των προτύπων,

και

 η προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων

υψηλής ποιότητας.

Η επιτροπή αποτελείται σήμερα από είκοσι δύο μέλη, τα οποία ονομάζονται

θεματοφύλακες και είναι επιφορτισμένοι με τη διοίκηση της. Προκειμένου να

εξασφαλιστεί μία ευρεία διεθνής βάση, τα είκοσι δύο μέλη προέρχονται από

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Συγκεκριμένα:

 Έξι θεματοφύλακες προέρχονται από τη Βόρειο Αμερική

 Έξι θεματοφύλακες προέρχονται από την Ευρώπη

 Έξι θεματοφύλακες προέρχονται από την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού

 Τέσσερεις θεματοφύλακες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ώστε

να επιτυγχάνεται γεωγραφική ισορροπία.



7

1.3.2 Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών προτύπων (International Accounting

Standards Board - ΙASB)

Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων-ΣΔΛΠ (International Accounting Standards

Board - ΙASB), μητρική εταιρεία του οποίου θεωρείται η Επιτροπή Διεθνών λογιστικών

προτύπων (IASC), με έδρα το Λονδίνο, αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή και έχει την

ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των Λογιστικών προτύπων.

Αποτελείται από δώδεκα μέλη πλήρους απασχόλησης και δύο μέλη μερικής

απασχόλησης. Τα μέλη του σώματος επιλέγονται από την Ι.Α.S.C. Το κριτήριο της

επιλογής είναι η δημιουργία μίας ομάδας που θα συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες, την

εμπειρία σε θέματα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την ευρύτερη γνώση των

συνθηκών που επικρατούν στις αγορές, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη

παγκοσμίων Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας.

Το σώμα έχει ως βασικές αρμοδιότητες την πλήρη ευθύνη για την ανάπτυξη και έκδοση

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) καθώς και

των Προσχεδίων του Προτύπων (Exposure Draft). Πριν από την έκδοση κάθε

προτύπου, το ΣΔΛΠ πρέπει να δημοσιεύει ένα προσχέδιο του Προτύπου, το οποίο και

τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για σχολιασμό.

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,

 να προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και τήρησή τους,
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 να λαμβάνει υπόψη τις νέες ανάγκες για οικονομική πληροφόρηση που

προκύπτουν τόσο από τις μεγάλες όσο και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

και

 να προωθεί την σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων

υψηλής ποιότητας. (site, α)

Να εργάζεται γενικότερα, για τη βελτίωση και εναρμόνιση των κανόνων, των

Λογιστικών Προτύπων και των διαδικασιών που σχετίζονται με την παρουσίαση των

οικονομικών καταστάσεων.

1.3.3 Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.)

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων αποτελεί το επίσημο συμβουλευτικό όργανο του

ΣΔΛΠ. Αποτελείται από τριάντα ή και παραπάνω μέλη που αποτελούν ένα ευρύ φάσμα

εκπροσώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από διαφορετικούς

επαγγελματικούς χώρους. Μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωποι φορέων, οικονομικοί

αναλυτές, ακαδημαϊκοί, ελεγκτές, μέλη επαγγελματικών λογιστικών οργανισμών και

επενδυτικών ομίλων που επηρεάζονται από και ενδιαφέρονται για τις εργασίες του

ΣΔΛΠ. Τα μέλη του συμβουλευτικού συμβουλίου διορίζονται από τους διαχειριστές

και η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια. Στην πραγματικότητα συνδέει το ΣΔΛΠ με τις

επιτροπές λογιστικής τυποποίησης σε κάθε χώρα. Για την επίτευξη των σκοπών της

προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις με το ΣΔΛΠ, οι οποίες

έχουν ως σκοπό:

 Την παροχή συμβουλών προς το ΣΔΛΠ, σχετικά με τα τρέχοντα έργα, και

 την πληροφόρηση του ΣΔΛΠ για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων Προτύπων

στους χρήστες αυτών. (site, β)
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1.3.4 Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.)

Αποτελείται από δώδεκα μέλη, τα οποία διορίζονται από τους επιτρόπους (trustees) και

η διάρκεια της θητείας τους ανέρχεται σε τρία έτη και έχει ως σκοπό την διευκόλυνση

του έργου του Συμβουλίου για την απρόσκοπτη και ορθή εφαρμογή των προτύπων,

εκδίδοντας οδηγίες, λύσεις και παραδείγματα εφαρμογής. Η επιτροπή συνεδριάζει όταν

αυτό απαιτείται και η βασική αρμοδιότητά της είναι η ερμηνεία των Προτύπων και η

έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που δεν αναλύονται επαρκώς στα

εκδοθέντα Πρότυπα (ΔΛΠ και ΔΠΧΠ).

Στην συνέχεια απεικονίζονται διαγραμματικά οι σχέσεις που συνδέουν τα 4 παραπάνω

όργανα εκπόνησης των ΔΛΠ και ΔΛΠΧ.

Πηγή: www.ifrs.org
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1.4 Η διαδικασία καθορισμού ενός προτύπου

Η εκπόνηση των ΔΠΧΠ γίνεται μέσω μίας διεθνούς διαδικασίας στην οποία

εμπλέκονται λογιστές, χρηματοοικονομικοί αναλυτές και άλλοι χρήστες των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η επιχειρηματική κοινότητα, χρηματιστήρια,

εποπτικές αρχές, ακαδημαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί και ιδιώτες.

Η διαδικασία για την εκπόνηση ενός ΔΠΧΠ είναι συνήθως η εξής (Βλάχος Χ., Λουκά

Λ., 2007):

 Προσδιορισμός από το προσωπικό του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων -ΣΔΛΠ όλων των επιμέρους ζητημάτων που σχετίζονται με ένα

λογιστικό θέμα και μελέτη του θέματος με αναφορά στο «Πλαίσιο για την

ετοιμασία και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων» του ΣΔΛΠ,

 μελέτη των λογιστικών προτύπων και πρακτικών σε διάφορες χώρες και

ανταλλαγή απόψεων με εθνικά λογιστικά σώματα για το εν λόγω θέμα,

 συζήτηση με το Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων για την πιθανότητα να

συμπεριληφθεί το εν λόγω θέμα στην ημερήσια διάταξη του ΙASB,

 δημιουργία μίας συμβουλευτικής ομάδας (για να συμβουλεύει το ΙΑSB) για το

εν λόγω θέμα,

 έκδοση ενός Εγγράφου Συζήτησης (ΕΣ) για δημόσια σχόλια,

 έκδοση ενός Προσχεδίου Προτύπου (ΠΠ) με την έγκριση τουλάχιστον οκτώ

μελών του ΣΔΛΠ και τη συμπερίληψη στο ΠΠ των απόψεων των

διαφωνούντων μελών,

 συζήτηση του ΠΠ στο ΣΔΛΠ λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των

ενδιαφερομένων,



11

 έγκριση του ΔΠΧΠ από το ΣΔΛΠ με τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους (και τη

συμπερίληψη στο ΔΠΧΠ των απόψεων των διαφωνούντων μελών),

 έκδοση του ΔΠΧΠ από το ΣΔΛΠ μαζί με τη «βάση των συμπερασμάτων» η

οποία επεξηγεί την απόφαση για κάθε θέμα που συμπεριλαμβάνεται στο

εκδοθέν ΔΠΧΠ.

1.5 Το Πλαίσιο Κατάρτισης (framework) για τη σύνταξη των οικονομικών

καταστάσεων

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 R., 2000).

Η πρώτη προσπάθεια για δημιουργία του πρώτου πλαισίου αρχών έγινε το 1976 από το

FASB. Ακολούθησε το ΣΔΛΠ το 1989 με το Πλαίσιο Κατάρτισης (framework) για τη

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Το Πλαίσιο Κατάρτισης είναι ένα

εννοιολογικό πλαίσιο που θέτει τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση και αξιολόγηση

των προτύπων και συνεπώς δεν είναι Πρότυπο. Μέσω του Πλαισίου δίνεται η

δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αντλήσουν αξιόπιστες
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πληροφορίες και στους ελεγκτές να σχηματίζουν ευκολότερα γνώμη ως προς το εάν οι

καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα ΔΛΠ.

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 εξαλείφονται αυτές οι διαφορές και να

αντικατοπτρίζεται η αποκτώμενη από την εφαρμογή εμπειρία. Θα μπορούσαμε να

πούμε ότι το πλαίσιο αρχών αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η

ανάπτυξη και η επέκταση του λογιστικού οικοδομήματος (Φίλος Ι, 2003).

1.5.1 Σκοπός του Πλαισίου

Σκοπός του πλαισίου είναι να βοηθήσει (Bailey G. T.,Wild K., 2000):

 Την Επιτροπή Διεθών Λογιστικών Προτύπων στην ανάπτυξη των μελλοντικών

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ και στην αναθεώρηση των υφιστάμενων ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

 Τα αρμόδια εθνικά σώματα στην ανάπτυξη εθνικών προτύπων.

 Τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να καταλάβουν εάν οι

πληροφορίες που δίνουν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με

τις αρχές των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

 Τους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων να σχηματίσουν γνώμη για το αν

οι εξεταζόμενες οικονομικές καταστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.

 Τούς χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην ερμηνεία των πληροφοριών

που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις.
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1.5.2 Πεδίο εφαρμογής του Πλαισίου

Το πλαίσιο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα (Φίλος Ι., 2003):

i. Τον σκοπό των οικονομικών καταστάσεων

ii. Τις βασικές παραδοχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

iii. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων.

iv. Τον ορισμό, την αναγνώριση και αποτίμηση των στοιχείων από τα οποία

συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις.

v. Τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησής του.

Σε αυτό το σημείο θα αναλύσουμε πιο διεξοδικά τα παραπάνω θέματα:

Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων

Ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με

(Bradbury, Michael E., 2003):

 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
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ικανότητας της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακές ροές και της ανάγκης αυτής

να τις χρησιμοποιεί.

Οι βασικές παραδοχές σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων

Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές, που ακολουθούνται κατά την κατάρτιση

και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και που υιοθετούνται από

τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ είναι:

 Δεδουλευμένη βάση (accrual basis): Τα διάφορα λογιστικά γεγονότα

(συναλλαγές),  που επηρεάζουν την καθαρή θέση της επιχείρησης,

καταχωρούνται στα βιβλία της όταν συμβαίνουν και όχι όταν εισπράττονται ή

πληρώνονται. Αυτό συνακόλουθα υποδηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές

καταστάσεις παρέχουν πληροφόρηση όχι μόνο για τις εισπράξεις και πληρωμές

της επιχείρησης που αφορούν μετρητά και που συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά

και για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της επιχείρησης σε μετρητά που

αφορούν το μέλλον.

 Συνέχεια της δραστηριότητας (going concern): Οι χρηματοοικονομικές

καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει

τη δραστηριότητά της και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει

λόγο να ρευστοποιήσει άμεσα τα περιουσιακά στοιχεία της ή να περιορίσει τις

δραστηριότητές της.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις

οικονομικές καταστάσεις χρήσιμες στους χρήστες τους προκειμένου να λάβουν

οικονομικές αποφάσεις.

Αυτά είναι:
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 Σαφήνεια: Οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις θα

πρέπει να είναι άμεσα και εύκολα κατανοητές από τους χρήστες που έχουν μία

μέτρια γνώση των οικονομικών και της λογιστικής και έχουν τη θέληση να

μελετήσουν τις οικονομικές πληροφορίες με προσοχή και επιμέλεια.

 Συνάφεια: Οι πληροφορίες για να είναι χρήσιμες θα πρέπει να είναι συναφείς με

τις ανάγκες των χρηστών, ώστε να βοηθηθούν να αξιολογήσουν παρελθόντα,

τρέχοντα και μελλοντικά γεγονότα ή να επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν

προηγούμενες αξιολογήσεις τους για τη λήψη αποφάσεων.

 Αξιοπιστία: Για να είναι χρήσιμες οι πληροφορίες πρέπει να είναι αξιόπιστες. Οι

πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σημαντικά λάθη, παραλήψεις

ή προκαταλήψεις και οι χρήστες μπορούν να βασίζονται σε αυτές, επειδή μπορεί

να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν πιστά αυτό που υποτίθεται ή αναμένεται ότι

αντιπροσωπεύουν.

 Σημαντικότητα: Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων θεωρούνται

ουσιώδεις και σημαντικές αν η παράλειψη ή η κακή διατύπωση θα μπορούσε να

επηρεάσει τη λήψη των οικονομικών αποφάσεων των χρηστών. Η

σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος του κονδυλίου ή του λάθους το οποίο

κρίνεται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της παράλειψης ή της κακής

διατύπωσης της πληροφορίας. Επισημαίνεται ότι η συνάφεια των πληροφοριών

επηρεάζεται από το είδος και την σημαντικότητά τους.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν τόσο την

οικονομική κατάσταση (θέση) της επιχείρησης και τα αποτελέσματά της διαχρονικά,

όσο και την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα διαφόρων επιχειρήσεων για

το ίδιο έτος. Για αυτό θα πρέπει οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να καταρτίζονται

με τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμες από τους χρήστες (Τσακλάγκανος Α.,

2006).
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Ο ορισμός, η αναγνώριση και η αποτίμηση των στοιχείων από τα οποία συντάσσονται

οι οικονομικές καταστάσεις

Τα κύρια στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι τα στοιχεία του

ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, το συμφέρον των μετόχων, τα εισοδήματα και τα έξοδα.

Πιο αναλυτικά (Βλάχος Χ., Λουκά Λ., 2007):

 Στοιχείο ενεργητικού είναι: Ένας πόρος που ελέγχεται από την οντότητα ως

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και η χρήση του οποίου αναμένεται να

οδηγήσει σε εισροή οικονομικών οφελών προς την οντότητα.

 Υποχρέωση είναι: Μία παρούσα υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα του

παρελθόντος, ο διακανονισμός της οποίας θα προκαλέσει εκροή πόρων οι οποίοι

περικλείουν οικονομικά οφέλη.

 Ίδια κεφάλαια μετόχων είναι: Το υπολειμματικό συμφέρον στα στοιχεία

ενεργητικού μίας οντότητας μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της.

 Εισόδημα (πρόσοδος) είναι: Μία αύξηση στα οικονομικά οφέλη κατά τη

διάρκεια της περιόδου υπό τη μορφή εισροών ή αυξήσεων στα στοιχεία

ενεργητικού ή μειώσεων στις υποχρεώσεις που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση

του συμφέροντος των μετόχων εξαιρουμένων των αυξήσεων που προέρχονται

από συνεισφορές των μετόχων.

 Έξοδο αποτελεί: Μία μείωση στα οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της

περιόδου, υπό τη μορφή εκροών ή μειώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή

αυξήσεων στις υποχρεώσεις και έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του

συμφέροντος των μετόχων εξαιρουμένων των διαθέσεων στους μετόχους.

Ένα στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πρέπει να αναγνωρίζεται όταν:

 Είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει εισροή (εκροή) οικονομικών οφελών προς (από)

την οντότητα, και
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 το κόστος ή η αξία του στοιχείου μπορεί να καθοριστεί με αξιοπιστία.

Η αποτίμηση (επιμέτρηση) των στοιχείων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας

διαφορετικές βάσεις μέτρησης. Αυτές είναι :

 Ιστορικό Κόστος, που είναι και η πιο συνήθης βάση μέτρησης

 Τρέχον Κόστος

 Ρευστοποιήσιμη αξία

 Προεξοφλημένη αξία

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 E. 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.

Το ποιός ορισμός θα χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις ανάγκες των χρηστών. Η

οικονομική έννοια, συνεπώς, χρησιμοποιείται εάν οι χρήστες αποβλέπουν στη



18

διατήρηση της αγοραστικής δύναμης ή του επενδυμένου κεφαλαίου, ενώ η φυσική

έννοια θα χρησιμοποιείται εάν το ενδιαφέρον των χρηστών εντοπίζεται στην

επιχειρηματική δυναμικότητα της επιχείρησης. Η έννοια που θα επιλεγεί τελικά, θα

αποτελέσει και την ένδειξη του στόχου που θα πρέπει να επιτευχθεί για τον

προσδιορισμό του κέρδους. Η έννοια της διατήρησης του κεφαλαίου αποτελεί τον

σύνδεσμο μεταξύ των εννοιών του κεφαλαίου και του κέρδους και ασχολείται με τον

τρόπο με τον οποίο με τον οποίο μία επιχείρηση ορίζει το κεφάλαιο που θέλει να

διατηρήσει.

Με την οικονομική έννοια (διατήρηση χρηματοοικονομικού κεφαλαίου), το κέρδος

προκύπτει εάν τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης είναι μεγαλύτερα των ιδίων

κεφαλαίων αρχής, χωρίς να ληφθούν υπόψη διανομές προς και εισφορές από τους

μετόχους. Με τη φυσική έννοια (διατήρηση φυσικού κεφαλαίου), το κέρδος προκύπτει

εάν η παραγωγική δυναμικότητα στο τέλος της χρήσης είναι μεγαλύτερη της

παραγωγικής δυναμικότητας αρχής.

1.6 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σε Ισχύ

ΔΛΠ Τίτλος

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

ΔΛΠ 2 Αποθέματα

ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμιακών Ροών

ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη

ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού

ΔΛΠ 11 Συμβάσεις Κατασκευής Έργων

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος

ΔΛΠ 16 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

ΔΛΠ 17 Μισθώσεις

ΔΛΠ 18 Έσοδα
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ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους

ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής

Υποστήριξης

ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος

ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού

ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών

ΔΛΠ 26 Λογιστική Απεικόνιση και Πληροφόρηση των Προγραμμάτων Παροχών

Αποχώρησης

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις

ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

ΔΛΠ 29 Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

ΔΛΠ 31 Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση

ΔΛΠ 33 Κέρδη ανά Μετοχή

ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση

ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα

ΔΛΠ 41 Γεωργία

ΔΠΧΠ Τίτλος

ΔΠΧΠ 1 Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης

ΔΠΧΠ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων

ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια

ΔΠΧΠ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και

Διακοπείσες Δραστηριότητες

ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων

ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς
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Οι Διερμηνείες της Μόνιμης Επιτροπής Διερμηνειών (ΜΕΔ) και της Ειδικής Επιτροπής

(ΕΕΔΠΧΠ) σε ισχύ είναι οι ακόλουθες:

ΜΕΔ Τίτλος Ημ/νία
Απόφασης

Σχετίζεται με:

ΜΕΔ 7 Εισαγωγή του Ευρώ 10/97 ΔΛΠ 21

ΜΕΔ 10 Κρατική Υποστήριξη – Καμία Ειδική Σχέση
με Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

1/98 ΔΛΠ 20

ΜΕΔ 12 Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού 1/98 ΔΛΠ 27
ΜΕΔ 13 Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη

νομισματικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες
6/98 ΔΛΠ 31

ΜΕΔ 15 Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα 6/98 ΔΛΠ 17
ΜΕΔ 21 Φόροι Εισοδήματος – Ανάκτηση Αναπροσαρμοσμένων μη

Αποσβέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων
8/99 ΔΛΠ 12

ΜΕΔ 25 Φόροι Εισοδήματος – Μεταβολές στο Φορολογικό Καθεστώς
μιας Επιχείρησης ή των Μετόχων της

8/99 ΔΛΠ 12

ΜΕΔ 27 Εκτίμηση της Ουσίας των Συναλλαγών που Συνεπάγονται το
Νομικό Τύπο μιας Μίσθωσης

2/00 ΔΛΠ 17

ΜΕΔ 29 Γνωστοποίηση Συμφωνίες για Παραχώρηση του Δικαιώματος
Παροχής Υπηρεσιών

5/01 ΔΛΠ 1

ΜΕΔ 31 Έσοδα – Συμφωνίες Ανταλλαγής Αναφορικά με
Διαφημιστικές Υπηρεσίες

5/01 ΔΛΠ 18

ΜΕΔ 32 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία – Κόστη Δικτυακού Τόπου 5/01 ΔΛΠ 38

ΕΕΔΠΧΠ Τίτλος Ημ/νία
Απόφασης

Σχετίζεται με:

ΕΕΔΠΧΠ 1 Μεταβολές σε Υφιστάμενες Υποχρεώσεις Θέσης Εκτός Λειτουργίας,
Αποκατάστασης και Συναφείς Υποχρεώσεις

5/04 ΔΛΠ 1, 8, 16,
23, 36, 37

ΕΕΔΠΧΠ 2 Συμμετοχές Μελών σε Συνεργατικές Οντότητες και Παρόμοια Εργαλεία 11/04 ΔΛΠ 32, 39
ΕΕΔΠΧΠ 4 Καθορισμός κατά πόσο ένας Διακανονισμός Περιλαμβάνει Μίσθωση 12/04 ΔΛΠ 8, 16, 37,

38
ΕΕΔΠΧΠ 5 Δικαιώματα σε Συμφέροντα που Προκύπτουν από Ταμεία

Αποδραστηριοποίησης, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής
Επανόρθωσης

12/04 ΔΛΠ 8, 27, 28,
31, 37, 39,
ΜΕΔ 12

ΕΕΔΠΧΠ 6 Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συμμετοχή σε Συγκεκριμένη Αγορά –
Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

9/05 ΔΛΠ 8, 37

ΕΕΔΠΧΠ 7 Εφαρμογή της Μεθόδου της Αναπροσαρμογή
του ΔΛΠ 29

11/05 ΔΛΠ 12, 29

ΕΕΔΠΧΠ 8 Πεδίο Εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2 1/06 ΔΛΠ 8,
ΔΠΧΠ 2

ΕΕΔΠΧΠ 9 Επαναξιολόγηση των Ένθετων Παραγώγων 3/06 ΔΛΠ 39,
ΔΠΧΠ 1, 3

ΕΕΔΠΧΠ
10

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά και Απομείωση 7/06 ΔΛΠ 34, 36
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πριν από τις 1/10/2005, 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 τόσο

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η αγγλοσαξονική αντίληψη έχει επηρεάσει πολλές χώρες, 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
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από την αγγλοσαξονική προσέγγιση που φαίνεται να κατευθύνει την πορεία και το περιεχόμενο των

προτύπων (Alexander David, Britton Anne, 1999).

2.1 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Πριν από την υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα επικρατούσε ο όρος Ελληνικά

Λογιστικά Πρότυπα. Ό όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι επίσημος αλλά τον

χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε στο σύνολο της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας

καθώς και στις αρχές και τους κανόνες που αναφέρονται στην τήρηση των λογιστικών βιβλίων,

στον τρόπο σύνταξης και στις πληροφορίες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των

επιχειρήσεων (Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., 2006). 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. Η εφαρμογή του έγινε υποχρεωτική με το Π.Δ. 186/1992 (άρθρο 7) για τις μεγαλύτερες

επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Φυσικά εκτός

από το ΕΓΛΣ συναντώνται και τα αντίστοιχα κλαδικά σχέδια, όπως 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), ο οποίος

περιείχε και τις κύριες διατάξεις λογιστικής τυποποίησης όπως για παράδειγμα αναφέρεται στο
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ποιές είναι οι οικονομικές καταστάσεις, ποιά είναι η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού

αποτελεσμάτων 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 προέκυπταν με την πάροδο των χρόνων, προκαλώντας

έτσι την εισαγωγή λογιστικών προτύπων.

H Ελληνική Πολιτεία εναρμονίσθηκε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής αρχικά με τον

N.2992/2002 και στη συνέχεια με ένα πλήθος άλλων νόμων που προσαρμόζουν την Ελληνική

Νομοθεσία στις απαιτήσεις των ΔΛΠ. Πιο αναλυτικά ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού

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

ορίζει ότι (Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος, 2007):

 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, στην Επίσημη

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 3).

 Από 01/01/2005 οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών, οι μετοχές των

οποίων είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε
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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).

 Ο παρών Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε

κράτος μέλος (άρθρο 11).

2.2 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ - Greek General Chart of Accounts) ορίζεται από το

Προεδρικό Διάταγμα 1123 του 1980 (ΠΔ 1123/1980). Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού

μοντέλου, ενώ από το 2006  και έπειτα τηρείται το σχέδιο των λογαριασμών, αλλά ακολουθούνται

για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των Διεθνών Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισμοί δεν ταυτίζονται πάντα με τις

φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το σχέδιο λογαριασμών του

ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ΔΠΧΠ για τις οικονομικές καταστάσεις και οι φορολογικοί

υπολογισμοί που επιτάσσει ο εμπορικός κώδικας και η ελληνική νομολογία των εταιριών για την

καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθμίδων

λογαριασμών είναι ενδεικτική και υπάρχουν κενοί λογαριασμοί για τις ανάγκες της κάθε

επιχείρησης.
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Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) προβλέπει δια των διατάξεων του (Ε.Γ.Λ.Σ. Π.Δ.

1123/1980) τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις (άρθρο 42α, παρ.1 του Ν.2190/1920) περιλαμβάνουν:

i. Τον ισολογισμό

ii. Τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης

iii. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων

iv. To προσάρτημα

Σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται:

i. Η περιουσία της εταιρίας (Ενεργητικό – Παθητικό – Κεφάλαια) συνολικά ή αναλυτικά

ii. Οι μεταβολές που επήλθαν στα περιουσιακά στοιχεία και

iii. Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν (κέρδη ή ζημία).
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Το Ε.Γ.Λ.Σ. έχει σήμερα την παρακάτω μορφή σε επίπεδο ανάλυσης πρωτοβάθμιων λογαριασμών:

Λογαριασμοί Ισολογισμού

Ομάδα 1η: Πάγιο Ενεργητικό Ομάδα 2η: Αποθέματα Ομάδα 3η: Απαιτήσεις και
Διαθέσιμα

Ομάδα 4η: Καθαρή Θέση,
Προβλέψεις, Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Ομάδα 5η:Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

10
Εδαφικές Εκτάσεις

20
Εμπορεύματα

30
Πελάτες

40
Αποθεματικά-Διαφορές
Αναπροσαρμογής-
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

50
Προμηθευτές

11
Κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων-
Τεχνικά Έργα 21

Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή
31

Γραμμάτια Εισπρακτέα
41

Αποθεματικά-Διαφορές
Αναπροσαρμογής-
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

51
Γραμμάτια Πληρωτέα

12
Μηχανήματα-Τεχνικές
Εγκαταστάσεις-Λοιπός
Μηχανολογικός Εξοπλισμός

22
Υποπροϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή

32
Παραγγελίες στο Εξωτερικό

42
Αποτελέσματα εις Νέον

52
Τράπεζες-Λογαριασμοί
Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων

13 Μεταφορικά Μέσα 23 Παραγωγή σε Εξέλιξη 33 Χρεώστες Διάφοροι 43 Ποσά Προορισμένα για
Αύξηση Κεφαλαίου 53 Πιστωτές Διάφοροι

14

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

24

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες-

Υλικά Συσκευασίας 34

Χρεόγραφα

44

Προβλέψεις

54

Υποχρεώσεις από Φόρους
Τέλη

15

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση

25

Αναλώσιμα Υλικά

35

Λογαριασμοί Διαχείρισης

Προκαταβολών και

Πιστώσεων

45

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

55

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

16

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

26

Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων

36

Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Ενεργητικού 46

......

56

Μεταβατικοί
Λογαριασμοί Παθητικού

17 ......... 27 ......... 37 ........ 47 ...... 57 .......

18 Συμμετοχές 28 Είδη Συσκευασίας 38 Χρηματικά Διαθέσιμα 48 Λογαριασμοί Συνδέσμου με
τα Υποκαταστήματα 58 Λογαριασμοί Περιοδικής

Κατανομής

19

Πάγιο Ενεργ. Υποκ/των ή άλλων
Κέντρων

29

Αποθέματα Υποκαταστημάτων ή

Άλλων Κέντρων 39

Απαιτήσεις και Διαθέσιμα

Υποκαταστημάτων ή

Άλλων Κέντρων

49

Λογαριασμοί Συνδέσμου με
τα Υποκαταστήματα

59

Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Καταστημάτων ή Άλλων
Κέντρων
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Λογαριασμοί Εκμεταλλεύσεως Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων

Ομάδα 6η: Λειτουργικά (Οργανικά) Έξοδα Ομάδα 7η: Λειτουργικά (Οργανικά) Έσοδα Ομάδα 8η: Αποτελέσματα
60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων 80 Γενική Εκμετάλλευση
61 Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων 71 Πωλήσεις Προϊόντων Ετοίμων & Ημιτελών 81 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελέσματα
62 Παροχές Τρίτων 72 Πωλήσεις Λοιπών Αποθεμάτων και

αχρήστου Υλικού 82 Έξοδα & Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων

63 Φόροι-Τέλη 73 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών 83 Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους
64 Διάφορα Έξοδα 74 Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων 84 Έσοδα από Προβλέψεις Προηγουμένων Χρήσεων
65 Τόκοι & Συναφή Έξοδα 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 85 Αποσβέσεις Παγίων μη Ενσωματωμένες στο

Λειτουργικό Κόστος
66 Αποσβέσεις Παγίων Ενσωματωμένες στο

Λειτουργικό Κόστος
76 Έσοδα Κεφαλαίων 86 Αποτελέσματα Χρήσεως

67 ... 77 ... 87 ...
68 Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως 78 Ιδιοπαραγωγή Παγίων - Τεκμαρτά Έσοδα από

Αυτοπαραδόσεις ή Καταστροφές Εμπορευμάτων 88 Αποτελέσματα προς Διάθεση

69 Οργανικά Έσοδα Υποκαταστημάτων ή Άλλων
Κέντρων

79 Οργανικά Έσοδα Υποκαταστημάτων ή Άλλων
Κέντρων 89 Ισολογισμός

Λογαριασμοί Κοστολόγησης Λογαριασμοί Τάξεως

Ομάδα 9η: Κοστολόγηση Ομάδα 0: Λογαριασμοί Τάξεως
90 Διάμεσοι - Αντικριζόμενοι Λογαριασμοί 00 -
91 Ανακατάταξη Εξόδων, Αγορών & Εσόδων 01 Αλλότρια Περιουσιακά Στοιχεία

92 Κέντρα (Θέσεις) Κόστους 02 Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων
Ασφαλειών

93 Κόστος Παραγωγής (Παραγωγή σε Εξέλιξη) 03 Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις
94 Αποθέματα 04 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Χρεωστικοί
95 Αποκλίσεις από Πρότυπο Κόστος 05 Δικαιούχοι Αλλότριων Περιουσιακών Στοιχείων

96 Έσοδα-Μικτά Αναλυτικά Αποτελέσματα 06 Πιστωτικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων & Εμπράγματων
Ασφαλειών

97 Διαφορές Ενσωματώσεως & Καταλογισμού 07 Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις
98 Αναλυτικά Αποτελέσματα 08 Διάφοροι Λογαριασμοί Πληροφοριών Πισωτικοί
99 Εσωτερικές Διασυνδέσεις 09 Λογαριασμοί Τάξεως Υποκαταστημάτων ή Άλλων

Κέντρων
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2.2.1 Ο σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ.

Σκοποί του Ε.Γ.Λ.Σ είναι σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1 του Ν.1041/1981 οι εξής

(Χέβας Δ., Παπαδάκη Α., 2004):

α) Η τυποποίηση των υπό των οικονομικών μονάδων της χώρας τηρούμενων λογαριασμών

καθώς επίσης και η με ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών,

β) Η βάση παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων,

γ) Η σύνταξη και δημοσίευση τυποποιημένων ισολογισμών, λογαριασμών αποτελεσμάτων και

λοιπών οικονομικών καταστάσεων, και

δ) Ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής σε εθνική κλίμακα.

Ήδη από την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που πολλά χρόνια πριν είχαν καθιερώσει

για τη χώρα τους το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, προκύπτουν οι στόχοι και τα πλεονεκτήματα του τόσο

στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι στόχοι του Ε.Γ.Λ.Σ στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συνοψιστούν επιγραμματικά στους

παρακάτω τομείς:

α) Στην απλούστευση της λογιστικής εργασίας,

β) Στην καθιέρωση κατάρτισης ενιαίων οικονομικών καταστάσεων,

γ) Στην ταχύτατη και μέσα από την μηχανογράφηση άντληση χρήσιμων για τη διοίκηση της

κάθε επιχείρησης πληροφοριών,

δ) Στον ενιαίο και αντικειμενικό τρόπο προσδιορισμού του κόστους παραγωγής για τις

βιομηχανικές επιχειρήσεις,

ε) Στη διευκόλυνση ουσιαστικού και τυπικού ελέγχου από τη διοίκηση, και
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στ) Στην παροχή προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο στοιχεία συγκρίσιμα και ως εκ τούτου

καθοριστικά.

Οι στόχοι του Ε.Γ.Λ.Σ στον δημόσιο τομέα μπορούν να συνοψιστούν στους εξής (Ντιμέρης Λ.,

Καλαμαράς Ν., 2001):

α) Απλουστεύεται και γίνεται ενιαίος ο κάθε κρατικός έλεγχος επί των επιχειρήσεων

(φορολογικός, αγορανομικός),

β) τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων είναι ομοιόμορφα ως προς το περιεχόμενό τους ώστε να

διευκολύνει το Δημόσιο στην άσκηση της δημοσιονομικής και οικονομικής του πολιτικής

(σύνταξη εθνικών λογαριασμών),

γ) η δια της λογιστικής τυποποίησης, ως μορφή οργάνωσης, οδηγεί σε αύξηση των κερδών

των επιχειρήσεων, με επακόλουθο τη δια της φορολογίας αύξηση και των εσόδων του

δημοσίου.

2.2.2 Η Δομή και το Περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ.

Η δομή και το περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1123/80 αποτυπώνεται ως εξής

(Λεοντάρης, Μ., 2002):

1) Μέρος Πρώτο: Βασικές αρχές του Γ.Λ.Σ. – Διάρθρωση σχεδίου λογαριασμών. Το Γ.Λ.Σ.

ακολουθεί το δεκαδικό σύστημα. Οι ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αποτελούν τον πρώτο

κύκλο της γενικής λογιστικής. Η ομάδα 9 αποτελεί τον δεύτερο κύκλο της αναλυτικής

λογιστικής εκμετάλλευσης (κοστολόγησης) και η ομάδα 10 αποτελεί τον τρίτο κύκλο των

λογαριασμών τάξεως.



30

2) Μέρος Δεύτερο: Γενική λογιστική. Περιέχει το σχέδιο των λογαριασμών της γενικής

λογιστικής και οδηγίες για τη λειτουργία και τη σύνδεση των λογαριασμών αυτών με

διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόμενο.

3) Μέρος Τρίτο: Λογαριασμοί τάξεως. Οι λογαριασμοί αυτοί εμφανίζουν αλλότρια

περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία για συμβάσεις κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους,

εμπράγματες ή άλλου είδους εγγυήσεις. Ακόμα μπορεί να περιλαμβάνει λογαριασμούς που

παρέχουν διάφορα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες. Οι λογαριασμοί τάξεως

λειτουργούν κατά ζεύγη.

4) Μέρος Τέταρτο: Περιλαμβάνει τις οικονομικές καταστάσεις και τους αριθμοδείκτες.

5) Μέρος Πέμπτο: Περιλαμβάνει την αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης.

6) Μέρος Έκτο: Περιλαμβάνει το παράρτημα της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης.

2.2.3 Οι Βασικές Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ.

Οι βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι (Λεοντάρης, Μ., 2002):

1. Η αρχή της αυτονομίας,

2. Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων – εσόδων στους οικείους

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής,

3. Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές.

Η αρχή της αυτονομίας

Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και

ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα:

α. Γενική Λογιστική (ομάδες 1-8).

Έχει ως σκοπό:
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 Την παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών με τους τρίτους,

 τη συγκέντρωση των εσόδων-εξόδων κατά λειτουργία,

 τον προσδιορισμό του αποτελέσματος,

 την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

 τον εσωτερικό έλεγχο,

 την κατάρτιση δηλώσεων φορολογίας.

β. Αναλυτική Λογιστική (ομάδα 9)

Η Αναλυτική ή βιομηχανική Λογιστική επεξεργάζεται τους λογαριασμούς των ομάδων:

 ομάδα 2 (αποθέματα),

 ομάδα 6 (οργανικά έξοδα κατ'είδος),

 ομάδα 7 (οργανικά έσοδα κατ'είδος),

 ομάδα 8 (λογαριασμοί αποτελεσμάτων μόνο από 81-85).

Σκοπός της Αναλυτικής Λογιστικής είναι η εξαγωγή του κόστους παραγωγής και η παροχή

πληροφοριών στη διοίκηση. Παρακολουθούνται οι ποσοτικές μεταβολές, οι μορφολογικές

μετατροπές και οι πολυπληθείς συνθέσεις των αποθεμάτων, των εξόδων, των εσόδων και των

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων για το σχηματισμό του λειτουργικού και του κατά φορέα

κόστους, τον προσδιορισμό των αναλυτικών και των συνολικών αποτελεσμάτων της οικονομικής

μονάδας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του συνόλου της εκμετάλλευσης

και των τμημάτων της.

γ. Λογαριασμοί Τάξεως (ομάδα 10)

Περιλαμβάνονται λογαριασμοί που παρέχουν πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, όπως αλλότρια

περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις που λαμβάνονται ή παρέχονται και άλλα.
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Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων-εσόδων στους οικείους

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής

Οι λογαριασμοί των κατηγοριών αυτών δέχονται μόνο χρεωπιστώσεις και αντιλογισμούς.

Εσωτερικές διακινήσεις, μεταφορές και οποιεσδήποτε αλλοιώσεις, που νοθεύουν τα πρωτογενή

στοιχεία, απαγορεύονται στη Γενική Λογιστική. Οι λογαριασμοί των ομάδων 2,6,7 και 8 (81-85)

λειτουργούν κατ’ είδος και όχι κατά προορισμό. Τα μεταφορικά, που επιβαρύνουν την οικονομική

μονάδα, θα καταχωριστούν στον οικείο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. και στην Αναλυτική Λογιστική θα

γίνει ο μερισμός κατά προορισμό, για παράδειγμα έξοδα διάθεσης εμπορευμάτων, έξοδα

μεταφοράς διοικητικού προσωπικού κτλ.

Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές

Η τρίτη αρχή είναι η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με

λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης (80.00) καταρτίζεται στο τέλος της

χρήσης εσωλογιστικά (με λογιστικές εγγραφές) δια της μεταφοράς σε αυτόν:

Στη χρέωση:

 Της αξίας των αποθεμάτων (έναρξης και αγορών χρήσης)

 Των οργανικών εξόδων κατ’ είδος (ομάδα 6)

Στην πίστωση:

 Της αξίας των αποθεμάτων λήξης

 Των οργανικών εσόδων κατ’ είδος (ομάδα 7)

Με τη μεταφορά των παραπάνω λογαριασμών στον λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης, οι

λογαριασμοί των ομάδων 6 και 7 εξισώνονται ενώ οι λογαριασμοί των αποθεμάτων της ομάδας 2

εμφανίζουν την αξία των αποθεμάτων λήξης με την οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό της

κλειόμενης χρήσης.
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2.3  Εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις Ελληνικές Εισηγμένες Επιχειρήσεις – Προβλήματα που

ανέκυψαν

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και μέθοδοι που έχουν

σκοπό την ομοιόμορφη κατάρτιση και παρουσίαση στο διεθνή κόσμο των οικονομικών

καταστάσεων των επιχειρήσεων. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συντάχτηκαν, κυρίως, για τις

επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται τις μετοχές τους στα Χρηματιστήρια, ώστε αυτές να παρέχουν

ομοιόμορφες και συγκρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο.

Στην Ελλάδα, με το Ν.2992/2002 έγινε προσπάθεια υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων από την 01/01/2003. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δε στέφτηκε με επιτυχία, αφού οι

ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιμασμένες να δεχθούν μία τόσο δραστική αλλαγή στις

λογιστικές διαδικασίες που ήδη χρησιμοποιούσαν. Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζει από την 01/01/2005,

ημερομηνία που είχε εξαρχής ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοψάλτης Ν., 2004).

Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και βοηθάει κατά βάση τους χρήστες των

οικονομικών καταστάσεων όπως υποψήφιους επενδυτές, πιστωτές, πελάτες και μετόχους. Ωστόσο,

στη χώρα μας οι συνθήκες είναι διαφορετικές από ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η

Ελλάδα είναι μία χώρα στην οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεσπόζουσα θέση και η

όποια προσπάθεια εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε αυτές χαρακτηρίζεται από

πολλούς άνευ λόγου μιας και το οικονομικό κόστος υιοθέτησης των ΔΛΠ είναι μεγαλύτερο από τα

ουσιαστικά οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή τους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το κενό
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έρχεται να συμπληρώσει η δημιουργία του ΔΛΠΧ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα γενικά

χαρακτηριστικά του οποίου θα μελετήσουμε εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη διαδικασία εισαγωγής των Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων, τα οποία κινούνταν σε τρεις κυρίως άξονες (Μυλωνάς, Δ., 2006):

i. Το πρώτο πρόβλημα εντοπίστηκε στην αλλαγή που θα έπρεπε να γίνει στην ελληνική

νομοθεσία για την εισαγωγή των ΔΛΠ, στο πώς θα αντιμετωπιζόταν το υπάρχον πρόβλημα

της εισαγωγής πολλών και διαφόρων τροποποιήσεων με νόμους ή υπουργικές αποφάσεις

που μετέβαλαν και υποχρέωναν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις

από αυτές που είχαν καθαρά οικονομική βάση, και στο πως θα συνδυάζονταν οι

φορολογικές υποχρεώσεις περί Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αυτές που θα

προέκυπταν από τα ΔΛΠ.

ii. Το δεύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στον τρόπο επίδρασης των ελληνικών επιχειρήσεων από

τα ΔΛΠ, ειδικότερα στο χαρακτήρα των επιπτώσεων στην καθαρή τους θέση και στα

αποτελέσματά τους.

iii. Το τρίτο πρόβλημα ήταν και εξακολουθεί να είναι η απαιτούμενη γνώση που έλειπε από το

λογιστικό κόσμο της Ελλάδας, για τη γρήγορη και απρόσκοπτη υιοθέτηση των ΔΛΠ.

Πιο αναλυτικά, ένα βασικό πρόβλημα που προκύπτει με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων στη χώρα μας, είναι η προσαρμογή του λογιστικού αποτελέσματος, που εμφανίζεται

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, στο φορολογητέο αποτέλεσμα, που προκύπτει με βάση

τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Μέχρι πρότινος, η αποτίμηση πολλών

κονδυλίων του ισολογισμού γινόταν σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, η τήρηση

των Φορολογικών Πινάκων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπεται αρκετά
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δύσκολη από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κύρια αιτία είναι η πολυπλοκότητα του πληροφοριακού

συστήματος των επιχειρήσεων. Σε γενικές γραμμές, στη χώρα μας πολλά προγράμματα λογιστικής

έχουν παραμείνει στάσιμα τα τελευταία χρόνια και αναβαθμίζονται μόνο όταν προκύπτει κάποια

καινούργια ρύθμιση στη φορολογική νομοθεσία. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες που χρησιμοποιούν

προγράμματα ERP (Enterprise Resource Planning), είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται

μία περίοδος εγκατάστασης των καινούριων συστημάτων και αφομοίωσής τους από τους χρήστες.

Το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι η αύξηση του κόστους λειτουργίας των

λογιστηρίων λόγω της διπλής καταχώρησης των οικονομικών γεγονότων προκειμένου να

επιτευχθεί η εναρμόνιση του λογιστικού με το φορολογητέο αποτέλεσμα (site, γ).

Η εναρμόνιση των λογιστικών πρακτικών μια εταιρείας με τις επιταγές των ΔΛΠ έχει άμεσες

επιπτώσεις και στην διοίκηση της επιχείρησης. Με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών

Προτύπων έχει ενεργή συμμετοχή η διοίκηση στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Το

«κλείσιμο του ισολογισμού» δεν είναι πια υπόθεση μόνο των οικονομικών υπηρεσιών μίας

επιχείρησης αλλά είναι υπόθεση όλης της διοίκησης της επιχείρησης. Εντούτοις, αν δεν συμμετέχει

ενεργά όλη η διοίκηση και όλα τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης, το αποτέλεσμα της

προσπάθειας, η σύνταξη δηλαδή των οικονομικών καταστάσεων, δεν θα είναι επιτυχές (site, δ).

Η αλλαγή της φιλοσοφίας που θα επέλθει στα διευθυντικά στελέχη είναι ζωτικής σημασίας. Τα

στελέχη αυτά πρέπει να επιφορτιστούν με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για λογιστικές

πολιτικές. Οι λογιστές των εταιρειών θα πρέπει να βγουν από το «καλούπι» της τυποποιημένης

λογιστικής και να αντιμετωπίζουν θέματα που απαιτούν κριτική σκέψη και υποκειμενικότητα. Η

δημιουργική συνεισφορά της γνώσης και της εμπειρίας των λογιστών των εταιρειών είναι

απαραίτητη στην επιλογή των διαφόρων λογιστικών πολιτικών (Αναστασόπουλος Α., 2004). Ως
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μεγαλύτερη δυσκολία των περισσότερων λογιστών και ελεγκτών εμφανίζεται η αποδέσμευση από

τους «παραδοσιακούς» λογιστικούς κανόνες και όχι τόσο η εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά

Πρότυπα. Οι επιχειρήσεις, κατά τη μετάβασή τους στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, επιβαρύνονται

με σημαντικά διοικητικά έξοδα, γεγονός που έχει ιδιαίτερες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά

τους. Πέρα από το κόστος για την επιμόρφωση κάποιων στελεχών των επιχειρήσεων και το κόστος

στις μεταβολές των μηχανογραφικών προγραμμάτων, υπάρχει και το κόστος της προσέλκυσης και

της απασχόλησης προσωπικού που είναι εξειδικευμένο στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Βέβαια, με

την πάροδο του χρόνου το κόστος αυτό θα συρρικνώνεται δεδομένου ότι τα νέα στελέχη θα έχουν

ήδη διδαχθεί τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής

τους σε πανεπιστημιακές σχολές. Ήδη στην Ελλάδα τα περισσότερα οικονομικά πανεπιστήμια

έχουν περιλάβει μαθήματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πρόγραμμα σπουδών τους.

Η διαδικασία μετάβασης από την ελληνική λογιστική πρακτική στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

είναι αναμφισβήτητα πολύ δύσκολη. Το πιο σημαντικό στοιχείο μίας επιτυχημένης επικοινωνιακής

πολιτικής με το επενδυτικό κοινό είναι η παρουσίαση της συμφωνίας των αποτελεσμάτων που

συντάχθηκαν βάσει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου με τα αντίστοιχα δεδομένα που

προέκυψαν από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τα δύο τουλάχιστον πρώτα χρόνια (Φλώρου,

2005).

Παρά τα προβλήματα, οι οικονομικές διευθύνσεις των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων έχουν

υιοθετήσει και εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η απόκτηση των «πιστοποιητικών

διαφάνειας» που απέκτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις που πρώτες πέρασαν τη δοκιμασία των

ΔΛΠ, συνέβαλε να γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την περαιτέρω διεθνοποίηση τους. Γιατί, μετά
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από αυτήν την εξέλιξη, είναι άμεσα συγκρίσιμες με τις ομοειδείς επιχειρήσεις των άλλων χωρών

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΔΠΧΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Small Medium Sized Enterprises – SMEs)

3.1 Εισαγωγή

Η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ για πολλούς αποτελεί μετά την καθιέρωση

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και της λογιστικής τυποποίησης που αυτό επέβαλε

στην τήρηση των λογιστικών προτύπων, την δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στον

χώρο της λογιστικής (Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., 2006).

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στην πλήρη τους μορφή, αφορούν το 5%

περίπου του αριθμού των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Το υπόλοιπο 95% των

επιχειρήσεων που εκδίδουν οικονομικές καταστάσεις, καλύπτονται από το ΔΠΧΠ για

τις ΜΜΕ. Επομένως είναι αυτονόητη η τεράστια σημασία του για τους λογιστές, τους

ελεγκτές και όλους τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Το ίδιο αυτονόητο

είναι πως οι επαγγελματίες πρέπει έγκαιρα να προετοιμαστούν για την εφαρμογή τους.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες στα

χρηματιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρήσεις και προαιρετικά από

μικρό σχετικά αριθμό επιχειρήσεων που έχουν όμως το μέγεθος να ανταποκριθούν στις

υποχρεώσεις των ΔΛΠ. είτε είναι συνδεδεμένες με τις εισηγμένες επιχειρήσεις και

υποχρεούνται εμμέσως στην εφαρμογή τους.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα εφαρμόζουν τους κανόνες κάθε

χώρας που κατά βάση είναι προσαρμοσμένοι στις φορολογικές ιδιαιτερότητες και

απέχουν σημαντικά από τις αρχές των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) έχει κατανοήσει ότι όσο ο

μεγάλος αριθμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων δεν εφαρμόζει τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ

υπονομεύεται η εφαρμογή τους και από τις μεγαλύτερες εταιρίες. Έτσι προέκυψε η

ανάγκη για τη δημιουργία ενός Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΔΠΧΠ για ΜΜΕ).

3.2 Ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας

της ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ). Η συμβολή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την

οικονομική ανάπτυξη, και την απασχόληση χωρίς να περιορίζεται μόνον σε αυτά. Οι

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της κοινωνικής οικονομίας ενώ

παράλληλα είναι πηγή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, και των καινοτομιών.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στην ΕΕ, αντιμετωπίσει

μεγάλα και σοβαρά εμπόδια μεταξύ των οποίων, κυρίαρχη θέση κατέχει η παρεχόμενη

χρηματοοικονομική πληροφόρηση προς τους χρήστες που καλούνται να λάβουν

οικονομικές αποφάσεις. Η εφαρμογή από τα κράτη μέλη, διαφορετικών λογιστικών

προτύπων, δυσχεραίνει τη αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης και των

επιδόσεων των ΜΜΕ και δημιουργεί εμπόδια στη πρόσβαση τους στις αγορές

κεφαλαίου. Παράλληλα, οι ΜΜΕ έχουν να αντιμετωπίσουν και σημαντικά προβλήματα

διοικητικού φόρτου, τα οποία σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε
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κάθε κράτος μέλος. Μεταξύ των εμποδίων του διοικητικού φόρτου, κυρίαρχη θέση

κατέχουν οι λογιστικές υποχρεώσεις καθώς επίσης οι λογιστικοί και οι οικονομικοί

έλεγχοι.

Η επιβάρυνση των ΜΜΕ από τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης και τήρησης των

νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων είναι ασύμμετρα μεγαλύτερη αυτής των

μεγάλων επιχειρήσεων, καθότι όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο πιο δύσκολη

είναι η διάθεση των απαραίτητων χρηματοοικονομικών και ανθρωπίνων πόρων που

απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων.

3.3 Γιατί είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ΔΠΧΠ ειδικά για τις ΜΜΕ

Αποτιμώντας τη θετική συμβολή από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (ως πλήρους

συνόλου) στις επιχειρήσεις των οποίων κινητές αξίες διαπραγματεύονται σε

οργανωμένες αγορές, το IASB εκτιμά ότι οι θετικές συνέργειες μπορούν να επεκταθούν

και στις ΜΜΕ, από το προτεινόμενο σύνολο λογιστικών προτύπων.

Για παράδειγμα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση των ΜΜΕ βασίζονται:

 Οι τράπεζες προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για την παροχή δανείων στις

ΜΜΕ, καθώς και στον καθορισμό των όρων και των επιτοκίων εξυπηρέτησης

των δανείων,

 οι προμηθευτές για να γνωρίζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση των

αγοραστών, πριν προβούν στη πώληση αγαθών ή υπηρεσιών με παροχή

πίστωση προς αυτούς,

 οι αναλυτές που κατατάσσουν και βαθμολογούν επιχειρήσεις, προκειμένου να

αναπτύξουν μοντέλα αποτίμησης και πιστωτικής αξιολόγησης,
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 οι μεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες για να

προκρίνουν την επιλογή μιας επιχείρησης ως προμηθευτή,

 οι εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture capital) για να λάβουν τις

επενδυτικές τους αποφάσεις προκειμένου να συμμετέχουν σε ΜΜΕ,

 διεθνείς, περιφερειακοί και εθνικοί οίκοι και ιδρύματα τόσο του δημοσίου όσο

και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε

επιχειρηματικές οντότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες ανά τον κόσμο με σκοπό

να λάβουν χρηματοοικονομικές αποφάσεις και να εκτιμήσουν τα

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Πέραν των ανωτέρω, πολλές ΜΜΕ έχουν εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν

αναμειγνύονται στη καθημερινή διοίκηση της επιχείρησης. Η χρήση ομοιόμορφων και

γενικά αποδεκτών λογιστικών προτύπων προάγει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

και τη συνεπαγόμενη συγκρισιμότητα ειδικά δε όταν οι εξωτερικοί επενδυτές είναι

εγκατεστημένοι σε χώρες με διαφορετικές νομοθεσίες, ή και όταν έχουν ενδιαφέροντα

και σε άλλες ΜΜΕ.

Ωστόσο αναγνωρίζεται, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των ΜΜΕ είναι αναγκαίο να μην διαφεύγει από τη

τήρηση της βασικής αρχής κόστους/οφέλους. Η αναγκαιότητα αυτή είναι υψίστης

σημασίας καθώς οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς και

ανθρώπινους πόρους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η

εφαρμογή του συνόλου των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες

το IASB υιοθέτησε την άποψη για το σχεδιασμό ενός ανεξάρτητου και ενιαίου συνόλου

λογιστικών αρχών προσαρμοσμένων ειδικά για τις ΜΜΕ.
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3.4 Ο σκοπός του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για

Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις – ΔΠΧΠ για MME (ΙFRS for SMEs)

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2009

το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες

Επιχειρήσεις - ΔΠΧΠ για ΜΜΕ (IFRS for SMEs) το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν από

την ιστοσελίδα του IASB (www.iasb.org). Το πρότυπο δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε έχει περιληφθεί σαν θέμα στις διαδικασίες κύρωσης των

προτύπων της EFRAG, παρότι η Ε.Ε. συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία εκπόνησής

του.

Το πρότυπο βρίσκεται στη διαδικασία των διαβουλεύσεων στην Ε.Ε., κυρίως για τον

προσδιορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα και για το πότε θα

ξεκινήσει η εφαρμογή του. Σε κάθε περίπτωση οι διαβουλεύσεις προβλέπεται να

ολοκληρωθούν σχετικά σύντομα και η νομοθέτηση του ΔΠΧΑ των ΜΜΕ είναι

αναπόφευκτη.

Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι η δημιουργία απλοποιημένων, αυτοτελών

λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για μικρότερες, μη εισηγμένες εταιρίες,

και βασίζονται στα πλήρη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα

οποία αναπτύχθηκαν πρωταρχικά για εισηγμένες εταιρίες. Καταργώντας επιλογές

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

και απλοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης, το πρότυπο που προέκυψε

μειώνει τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρμόζεται στις ΜΜΕ περισσότερο

από 85 τοις εκατό σε σχέση με το πλήρες σύνολο των ΔΠΧΠ.
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Για να βοηθηθούν οι εταιρίες στην προετοιμασία λογαριασμών βασισμένων στο

προτεινόμενο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, οι απαιτήσεις των ΔΠΧΠ έχουν απλοποιηθεί και

ξανασχεδιαστεί. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ που αποφασίζουν να αναβαθμιστούν

ώστε να χρησιμοποιούν τα πλήρη ΔΠΧΠ θα βρουν την μετάβαση εξομαλυμένη αφού

και τα δύο σύνολα προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές.

Η υιοθέτηση των ΔΠΧΠ για ΜΜΕ θα είναι απόφαση κάθε χώρας ή δικαιοδοσίας που

τα υιοθετεί. Για παράδειγμα, η Ε.Ε. απαιτεί οι εισηγμένες εταιρίες να συμμορφώνονται

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, θα αφήσει όμως κάθε

Κράτος-Μέλος να αποφασίσει ποια πρότυπα θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ΜΜΕ. Το

IASB προτείνει οι εισηγμένες εταιρίες, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές είναι, να μην

δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ.

3.5 Ποιές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται μικρομεσαίες σύμφωνα με το πρότυπο

των ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ (Παράγραφος 1)

Η εφαρμογή των πλήρων ΔΠΧΠ και του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, θεσμοθετείται από τα

αρμόδια όργανα κάθε χώρας. Πρέπει όμως να ορίζεται καθαρά για ποιες εταιρίες ισχύει

το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ. Οι «μεγάλες» εταιρείες δεν έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν το

πρότυπο. Το ΙΑSB ορίζει το περιεχόμενο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως εξής:

1.2 Σύμφωνα με την Παράγραφο 1 λοιπόν του προτύπου, Μικρομεσαίες

επιχειρήσεις είναι αυτές που:

(α)  δεν έχουν δημόσια ευθύνη, και

(β)  δεν εκδίδουν γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις για εξωτερικούς

χρήστες

Πιο συγκεκριμένα το πρότυπο διευκρινίζει ότι:
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1.3 Υπάρχει δημόσια ευθύνη αν:

(α) Μετοχές ή δάνεια της εταιρείας διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο ή

ανάλογη αγορά, ή

(β) αν αποτελεί βασική της εκμετάλλευση της εταιρείας η θεματοφυλακή

περιουσιακών στοιχείων ενός ευρέως φάσματος τρίτων (π.χ. τράπεζες,

ασφάλειες, ΑΚ, ΑΧΕΠΕΥ κ.λπ.)

1.4 Δημόσια ευθύνη δεν υπάρχει όταν μία οντότητα μπορεί να διαχειρίζεται πόρους

ευρέως φάσματος τρίτων, αλλά αυτή να μην είναι η κύρια δραστηριότητά της.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. μεσίτες ακινήτων, πρακτορεία ταξιδιών, σχολεία,

φιλανθρωπικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και πωλητές που παίρνουν

προκαταβολές για παράδοση αγαθών.

1.5 Αν μία εταιρία με δημόσια ευθύνη, εφαρμόζει το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, έστω και

αν η εσωτερική νομοθεσία το επιτρέπει, οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα

αναφέρεται ότι είναι σύμφωνες με αυτό.

1.6 Τώρα όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, μια θυγατρική της οποίας η μητρική

ή ο όμιλος εφαρμόζουν τα πλήρη ΔΠΧΠ, μπορεί για τις ατομικές της

καταστάσεις να εφαρμόσει το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ αν πληροί τα κριτήρια, με

την προϋπόθεση να το εφαρμόζει πλήρως.

3.5.1 Διαχωρισμός μεταξύ εταιριών δημόσιας ευθύνης και μη

Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ ορίζει ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ των άλλων αυτές

που δεν έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να

αναλύσουμε σε βάθος τον διαχωρισμό των εταιριών σε δημόσιας ευθύνης και μη. Το

95% του αριθμού των εταιριών στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και σε όλο τον

κόσμο, ανήκουν στην κατηγορία των μη δημόσιων εταιριών. Αν και χρησιμοποιείται ο
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όρος μικρομεσαία επιχείρηση, η βασική διάκριση είναι ανάμεσα στο δημόσιο ή μη

χαρακτήρα μίας εταιρίας.

Σαν δημόσιες θεωρούνται καταρχήν οι εταιρίες που τίτλοι τους διαπραγματεύονται στο

χρηματιστήριο. Είναι δημόσιες επειδή δεν ανήκουν καθόλου ή ανήκουν μόνο κατά ένα

ποσοστό σε αυτούς που τις διοικούν. Ένα τμήμα της περιουσίας, ίσως και το μέγιστο,

αυτών των εταιριών, ανήκει σε επενδυτές, δηλαδή πρόσωπα που δεν σχετίζονται με την

καθημερινή τους διοίκηση. Δεν θεωρούνται όμως μόνο οι εισηγμένες εταιρείες

δημόσιες. Μία μη εισηγμένη τράπεζα, μια ασφαλιστική εταιρία, ένα αμοιβαίο

κεφάλαιο, ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό ταμείο, ακόμη και ένα ΚΤΕΛ ή μία Ένωση

Συνεταιρισμών, είναι δημόσιες λόγω του αντικειμένου τους. Τα περιουσιακά στοιχεία

αυτών των επιχειρήσεων δεν ανήκουν στη διοίκησή τους, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα

τρίτων, που κατά κανόνα δεν έχουν άμεση πρόσβαση στην καθημερινή διοίκησή τους.

Όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δημόσιοι. Η

περιουσία αυτών των φορέων δεν ανήκει σε αυτούς που τους διοικούν. Ανήκει σε ένα

ευρύτερο σύνολο, που δεν έχει καθημερινή πρόσβαση στη διοίκησή τους. Κάποιοι από

αυτούς τους φορείς έχουν νομικές μορφές του ιδιωτικού τομέα (π.χ. Α.Ε.) αλλά

ανήκουν στο δημόσιο. Κάποιες άλλες έχουν νομικές μορφές του δημοσίου (ΝΠΔΔ).

Για τις δημόσιες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα λοιπόν, έχουν εκδοθεί τα Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), που είναι πολύ σύνθετα, μεγάλα σε όγκο και απαιτούν

μεγάλο πλήθος γνωστοποιήσεων. Για τις δημόσιες επιχειρήσεις, του δημόσιου τομέα,

αν αυτές δεν έχουν τη μορφή ιδιωτικών εταιριών, αλλά είναι ΝΠΔΔ ή άλλα σχήματα

του δημόσιου λογιστικού, υπάρχουν ειδικά λογιστικά πρότυπα. Αυτά δεν έχουν ακόμη

νομοθετηθεί στην ΕΕ ή την Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα.

Σε κάθε περίπτωση η γενική προσέγγιση των λογιστικών προτύπων για το δημόσιο
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τομέα, είναι παρόμοια με αυτήν των προτύπων για τις δημόσιες εταιρίες του ιδιωτικού

τομέα. Έτσι τα πρότυπα για τις εταιρίες του ιδιωτικού τομέα, μπορεί καταρχήν με

προσαρμογές, να εφαρμόζονται και στο δημόσιο τομέα, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα

για τα κρατικά νοσοκομεία.

3.6 Δομή και περιεχόμενα του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ

Το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι δομημένο κατά θέμα. Κάθε θέμα έχει ειδικό αριθμό και

κάθε παράγραφος στο θέμα επίσης ενώ όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Σε

ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται παραδείγματα που δεν είναι τμήματα του ΔΠΧΠ,

αλλά οδηγίες για την εφαρμογή του, τα ποσά στα παραδείγματα εκφράζονται σε

νομισματικές μονάδες (ΝΜ).

Το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ είναι οργανωμένο θεματικά, αντί για έναν αύξοντα αριθμό των

ΔΛΠ/ ΔΠΧΠ και περιέχει 35 παραγράφους - σε αντίθεση με το δημοσιευμένο ΕΔ

(draft) του 2007 που περιείχε 38 παραγράφους - καθώς και γλωσσάριο.

Οι παράγραφοι αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Τίτλος
Παράγραφος 1 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Παράγραφος 2 Αφετηρία και βασικές αρχές
Παράγραφος 3 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
Παράγραφος 4 Κατάσταση οικονομικής θέσης
Παράγραφος 5 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων και κατάσταση αποτελεσμάτων
Παράγραφος 6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση αποτελεσμάτων

και αποτελεσμάτων σε νέο
Παράγραφος 7 Κατάσταση ταμειακών ροών
Παράγραφος 8 Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων
Παράγραφος 9 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις
Παράγραφος 10 Λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη
Παράγραφος 11 Βασικά χρηματοοικονομικά μέσα
Παράγραφος 12 Άλλα ζητήματα για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Παράγραφος 13 Αποθέματα
Παράγραφος 14 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Παράγραφος 15 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Παράγραφος 16 Επενδύσεις σε ακίνητα
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Παράγραφος 17 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Παράγραφος 18 Άυλα στοιχεία
Παράγραφος 19 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία
Παράγραφος 20 Μισθώσεις
Παράγραφος 21 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία
Παράγραφος 22 Υποχρεώσεις και καθαρή θέση
Παράγραφος 23 Έσοδα
Παράγραφος 24 Κρατικές επιχορηγήσεις
Παράγραφος 25 Κόστη δανεισμού
Παράγραφος 26 Πληρωμές με βάση την αξία των μετοχών
Παράγραφος 27 Απομείωση ενεργητικών στοιχείων
Παράγραφος 28 Αμοιβές Προσωπικού
Παράγραφος 29 Φόρος εισοδήματος
Παράγραφος 30 Μετατροπή ξένων νομισμάτων
Παράγραφος 31 Υπερπληθωρισμός
Παράγραφος 32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Παράγραφος 33 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών
Παράγραφος 34 Εξειδικευμένες δραστηριότητες
Παράγραφος 35 Μετάβαση στο ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ

Το IASB σκοπεύει να εξετάσει την εφαρμογή του προτύπου, δυο χρόνια μετά από την

ευρεία εφαρμογή του και να προτείνει τροποποιήσεις για τα ζητήματα που προέκυψαν

από την εξέταση και για τυχόν επιδράσεις από νέα ΔΠΧΠ (πλήρη) ή από τις

τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων. Μετά την πιο πάνω μεταβολή, το IASB σκοπεύει

να αναθεωρεί το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ κάθε τριετία, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα

πλήρη ΔΠΧΠ, οι μεταβολές των οποίων στο ενδιάμεσο δεν θα επιδρούν σε αυτό. Σε

έκτακτες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται τροποποίηση πριν την τριετία. Οι

τροποποιήσεις που θα γίνονται στο ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ θα ισχύουν ένα χρόνο μετά την

έκδοσή τους.

3.7 Η Ανάπτυξη των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ προέκυψε:

(α) Χρησιμοποιώντας τις θεμελιώδεις έννοιες από το Πλαίσιο Κατάρτισης των

Οικονομικών Καταστάσεων (Framework) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών
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Προτύπων (IASB) και τις αρχές και τη σχετική απαραίτητη καθοδήγηση από τα

πλήρη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

(συμπεριλαμβανομένων και των Διερμηνειών), και

(β) προσαρμογές που έγιναν για να καλύψουν τόσο τις ειδικές ανάγκες των

χρηστών για τις ΜΜΕ όσο και ζητήματα κόστους.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι πρωταρχικές πηγές στα πλήρη Διεθνή Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, από τις οποίες προέκυψαν οι αντίστοιχες

παράγραφοι του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για

Μικρομεσαίες  Επιχειρήσεις (IASB 2009, “ IFRS for Small and Medium-sized

Entities”, p.p. 229-230):

Παράγραφος στο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ Πηγές ΔΠΧΠ (Πλήρη)
Εισαγωγή Εισαγωγή στα ΔΠΧΠ
1 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις -
2 Αφετηρία και βασικές αρχές Πλαίσιο του IASB. ΔΛΠ 1. Παρουσίαση των

οικονομικών καταστάσεων (όπως αναμορφώθηκε
το 2007)

3 Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων

4 Κατάσταση οικονομικής θέσης ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων

5 Κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων και
κατάσταση αποτελεσμάτων

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων

6 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
κατάσταση αποτελεσμάτων και
αποτελεσμάτων σε νέο

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων

7 Κατάσταση ταμειακών ροών ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών
8 Σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων
9 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές

καταστάσεις
ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές
καταστάσεις

10 Λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις, λάθη ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη

11
και
12

Βασικά χρηματοοικονομικά μέσα και
Άλλα ζητήματα για τα χρηματοοικονομικά
μέσα

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση.
ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογισμός και
αποτίμηση.
ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα:
Γνωστοποιήσεις

13 Αποθέματα ΔΛΠ 2  Αποθέματα
14 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ΔΛΠ 28  Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
15 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες ΔΛΠ 31  Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
16 Επενδύσεις σε ακίνητα ΔΛΠ 40  Επενδυτικά ακίνητα
17 Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΔΛΠ 16  Ενσώματες ακινητοποιήσεις
18 Άυλα στοιχεία ΔΛΠ 38  Άυλα στοιχεία
19 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία ΔΠΧΠ 3 Επιχειρηματικές συνενώσεις (όπως

αναμορφώθηκε το 2008)
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20 Μισθώσεις ΔΛΠ 17  Μισθώσεις
21 Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία ΔΛΠ 37  Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και

ενδεχόμενες υποχρεώσεις
22 Υποχρεώσεις και καθαρή θέση ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων
ΔΛΠ 32  Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση.

23 Έσοδα ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικά συμβόλαια
ΔΛΠ 18  Έσοδα

24 Κρατικές επιχορηγήσεις ΔΛΠ 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων
και γνωστοποίηση της κρατικής βοήθειας

25 Κόστη δανεισμού ΔΛΠ 23  Κόστη δανεισμού
26 Πληρωμές με βάση την αξία των μετοχών ΔΠΧΑ 2 Πληρωμές με βάση την αξία των μετοχών
27 Απομείωση ενεργητικών στοιχείων ΔΛΠ 2  Αποθέματα

ΔΛΠ 36  Απομείωση ενεργητικών στοιχείων
28 Αμοιβές Προσωπικού ΔΛΠ 19 Αμοιβές Προσωπικού
29 Φόρος εισοδήματος ΔΛΠ 12  Φόρος εισοδήματος
30 Μετατροπή ξένων νομισμάτων ΔΛΠ 21  Η επίδραση των αλλαγών στις ισοτιμίες

των ξένων νομισμάτων
31 Υπερπληθωρισμός ΔΛΠ 29  Οικονομική πληροφόρηση στις

υπερπληθωριστικές οικονομίες
32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς ΔΛΠ 10  Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
33 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών ΔΛΠ 24  Γνωστοποιήσεις συνδεμένων μερών
34 Εξειδικευμένες δραστηριότητες ΔΛΠ 41  Γεωργία

ΔΠΧΠ 6  Έρευνα και ανάπτυξη ορυκτών πόρων
35 Μετάβαση στο ΔΠΧΑ για τις ΜΜΕ ΔΠΧΠ 1  Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ

3.8 Αφετηρία και βασικές αρχές του προτύπου (Παράγραφος 2)

Η Παράγραφος 2 του παρόντος εντύπου (σελ. 12-21) είναι αρκετά εκτεταμένη και

αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται και τα υπόλοιπα τμήματα

του εντύπου. Στην πραγματικότητα αποτελεί το αντίστοιχο Πλαίσιο του πλήρους

ΔΠΧΠ. Περιγράφεται το αντικείμενο των οικονομικών καταστάσεων των ΜΜΕ, τα

στοιχεία της πληροφόρησης που τις κάνουν χρήσιμες και τις βασικές λογιστικές αρχές

στις οποίες στηρίζεται το περιεχόμενό τους. Η κατανόηση του περιεχομένου του είναι

απαραίτητη για την εφαρμογή του προτύπου.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ προβλέπονται τα παρακάτω:

2.2 Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφόρηση για την

οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της εταιρίας σε
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ένα ευρύ φάσμα χρηστών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν άμεση

ειδική για αυτούς πληροφόρηση.

2.3 Οι καταστάσεις επίσης δείχνουν τα αποτελέσματα της υπευθυνότητας της

διοίκησης στη διαχείριση των πόρων που διαθέτει η εταιρία.

3.8.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης των καταστάσεων

Σε αυτό το τμήμα του εντύπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να

διέπουν τις οικονομικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η εταιρεία:

Κατανοητές από όλους τους χρήστες (Understandability):

2.4 Οι πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να παρουσιάζονται με

ένα τρόπο κατανοητό, σε χρήστες που έχουν αφενός μέτρια γνώση πάνω σε

θέματα επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας και λογιστικής, και

αφετέρου τη θέληση να μελετήσουν αυτές τις πληροφορίες με μια σχετική

συνέπεια. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παραλείπονται κάποιες από

τις προβλεπόμενες πληροφορίες, με τη δικαιολογία ότι δεν θα είναι κατανοητές

σε κάποιους από τους χρήστες.

Συνάφεια (Relevance)

2.5 Οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να

βοηθούν τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες είναι κατάλληλες

και σχετικές όταν μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες για την αξιολόγηση

γεγονότων του παρελθόντος, του παρόντος ή του μέλλοντος, καθώς και για την

επιβεβαίωση ή τη διόρθωση προηγούμενων αξιολογήσεών τους.

Σημαντικότητα (Materiality)

2.6 Μία πληροφορία είναι σημαντική, αν η παράλειψή της ή το λάθος σε αυτήν, έχει

επίδραση στις αποφάσεις που θα λάβουν οι χρήστες με βάση τις καταστάσεις. Η
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σημαντικότητα σχετίζεται με το μέγεθος της παράλειψης ή του λάθους, σε

συνάρτηση με τις υπάρχουσες συνθήκες. Πάραυτα είναι λάθος να μην

διορθώνονται έστω και μη σημαντικά λάθη που εντοπίζονται και αφορούν τις

οικονομικές καταστάσεις.

Αξιοπιστία (Reliability)

2.7 Οι πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να είναι αξιόπιστες. Αυτό

σημαίνει ότι δεν έχουν σημαντικά λάθη ή προκαταλήψεις και απεικονίζουν

πιστά αυτό που δηλώνουν ότι απεικονίζουν ή αυτό που λογικά αναμένεται ότι

απεικονίζουν. Ο συγγραφέας του προτύπου πάει ένα βήμα παραπέρα και εξηγεί

πως διαφαίνεται η προκατάληψη στα στοιχεία που περιέχονται στις οικονομικές

καταστάσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις λοιπόν δεν είναι απαλλαγμένες από

προκαταλήψεις, αν με τον τρόπο που γίνεται η παρουσίαση ή με την επιλογή

των πληροφοριών που παρέχονται, ανεξάρτητα αν αυτές δεν έχουν λάθη,

στοχεύουν να επηρεάσουν την κρίση ή την απόφαση του χρήστη, για την

επίτευξη ενός προαποφασισμένου αποτελέσματος.

Η ουσία πάνω από τον τύπο (Substance over form)

2.8 Οι συναλλαγές και τα άλλα λογιστικά γεγονότα, πρέπει να λογίζονται στα

βιβλία και να εμφανίζονται στις καταστάσεις με βάση την ουσία που μπορεί να

μην συμβαδίζει πάντα με το νομικό τους τύπο. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία

των καταστάσεων.

Σύνεση (Prudence)

2.9 Οι αβεβαιότητες που είναι σύμφυτες με ορισμένα γεγονότα ή καταστάσεις,

αντιμετωπίζονται αφενός με την αποκάλυψη στις γνωστοποιήσεις της φύσης και

της έκτασης τους, και αφετέρου με την επίδειξη σύνεσης για αυτά τα ζητήματα,

αναφορικά με τα ποσά που θα λογιστούν και θα εμφανιστούν στις καταστάσεις.

Σύνεση σημαίνει ότι στις εκτιμήσεις που θα γίνουν για αυτά τα ζητήματα,
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εκφράζεται μία σχετική επιφύλαξη, ώστε τελικά να μην εμφανιστούν

υπερεκτιμημένα τα ενεργητικά στοιχεία ή υποτιμημένες οι υποχρεώσεις. Αυτό

δεν σημαίνει όμως ότι εσκεμμένα πρέπει να υποτιμούνται τα ενεργητικά

στοιχεία ή να υπερτιμούνται οι υποχρεώσεις ή τα έξοδα. Σε αυτήν την

περίπτωση ενεργούμε με προκατάληψη, με σκοπό να δημιουργηθούν

προαποφασισμένες εντυπώσεις.

Πληρότητα (Completeness)

2.10 Για να είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να

είναι πλήρης, στα πλαίσια που ορίζονται από την αρχή της σημαντικότητας και

του κόστους παροχής της πληροφόρησης. Μία παράλειψη μπορεί να έχει σαν

αποτέλεσμα λαθεμένη ή παραπλανητική πληροφόρηση και επομένως ανεπαρκή

σε ότι αφορά την καταλληλότητά της.

Συγκρισιμότητα (Comparability)

2.11 Οι χρήστες πρέπει να μπορούν να συγκρίνουν διαχρονικά την οικονομική θέση,

τα αποτελέσματα και τις ροές μίας εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να

συγκρίνουν αυτά τα στοιχεία μεταξύ διαφορετικών εταιριών. Κατά συνέπεια οι

υπολογισμός και οι αποτιμήσεις όμοιων συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και

η εμφάνιση των καταστάσεων, πρέπει διαχρονικά να γίνονται με τον ίδιο τρόπο

τόσο σε μία εταιρία, όσο και σε όλες τις εταιρίες. Επιπλέον οι χρήστες των

καταστάσεων, πρέπει να ενημερώνονται για τις λογιστικές πολιτικές που

εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των καταστάσεων, καθώς και για κάθε αλλαγή

στις πολιτικές που εφαρμόζονται, μαζί με την εμφάνιση της επίδρασης αυτών

των αλλαγών.

Επικαιρότητα (Τimeliness)

2.12 Για να είναι κατάλληλη η οικονομική πληροφόρηση, πρέπει να μπορεί να

βοηθήσει τους χρήστες να πάρουν ανάλογες αποφάσεις με βάση τις καταστάσεις
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αυτές. Επικαιρότητα σημαίνει ότι η πληροφόρηση παρέχεται στα χρονικά

πλαίσια που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, τότε

χάνει την καταλληλότητά της. Η διοίκηση για να προσδιορίσει το χρόνο που θα

παρέχεται κάθε φορά η πληροφόρηση, πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην

καταλληλότητα και την αξιοπιστία, αφού δεν είναι δυνατό να παρέχεται

αξιόπιστη πληροφόρηση παρά σε τακτά διαστήματα. Το κριτήριο επιλογής

τελικά, είναι η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών, για τη

λήψη οικονομικών αποφάσεων από αυτούς.

Ισορροπία μεταξύ κόστους και οφέλους (Balance between benefit and cost)

2.13 Τα οφέλη από την παροχή της οικονομικής πληροφόρησης, πρέπει να είναι

μεγαλύτερα από το κόστος για τη δημιουργία τους. Η αξιολόγηση φυσικά είναι

θέμα κρίσης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος δεν το βαρύνεται

κατ' ανάγκη ο κάθε χρήστης που μπορεί να αντλεί οφέλη, αφού τα οφέλη τα

απολαμβάνει και ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών χρηστών.

2.14 Η οικονομική πληροφόρηση βοηθάει τους πάροχους κεφαλαίων να πάρουν πιο

γρήγορα και πιο σωστές αποφάσεις, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία

των κεφαλαιαγορών και τη μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων, στην

οικονομία σαν σύνολο. Οι επιμέρους εταιρίες ωφελούνται από την ευκολότερη

πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές, βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους και

πιθανή άντληση κεφαλαίων με μικρότερο κόστος. Τα οφέλη από την μελέτη των

οικονομικών καταστάσεων είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις και στην

διαδικασία λήψης διευθυντικών αποφάσεων, γιατί σε μεγάλο στηρίζονται στα

στοιχεία που περιλαμβάνουν οι γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις.
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3.8.2 Η οικονομική θέση

2.15 Η οικονομική θέση μιας επιχείρησης προκύπτει από την σχέση ανάμεσα στα

ενεργητικά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαιά της, σε μία

συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως αυτά τα ποσά εμφανίζονται στην Κατάσταση

Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός). Οι σχετικοί όροι έχουν ως εξής:

(α) Στοιχεία ενεργητικού: Πόροι που ελέγχονται από την εταιρία, σαν

αποτέλεσμα προηγούμενων γεγονότων και από τους οποίους

αναμένονται έσοδα στον μέλλον.

(β) Υποχρέωση: Μια παρούσα υποχρέωση, που πηγάζει από προηγούμενα

γεγονότα, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την εκροή πόρων από την

εταιρία.

(γ) Ίδια κεφάλαια: Είναι η υπολειμματική αξία των ενεργητικών στοιχείων

όταν αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις.

2.16 Μερικά στοιχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά του ενεργητικού ή της

υποχρέωσης μπορεί να μη εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης,

επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια του λογισμού (recognition) τους, όπως αυτά

ορίζονται στις παραγράφους 2.27-2.32. Ειδικότερα, η προσδοκία ότι θα

εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν στο μέλλον οφέλη για την εταιρία, δεν συνεπάγεται

αυτοδίκαια το λογισμό ενός ενεργητικού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης. Πρέπει

επιπλέον να εκπληρώνεται και το κριτήριο της πιθανότητας.

Στην συνέχεια το έντυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που μόλις

αναφέρθηκαν:

Ενεργητικά στοιχεία

2.17 Το μελλοντικό οικονομικό όφελος ενός ενεργητικού στοιχείου, είναι η συμβολή

του άμεσα ή έμμεσα στις εισροές ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων στην
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εταιρεία. Αυτές οι εισροές μπορεί να προκύψουν από τη διάθεση ή τη χρήση του

στοιχείου.

2.18 Πολλά ενεργητικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα οι ενσώματες

ακινητοποιήσεις, έχουν μία υλική μορφή. Παρολαυτά η υλική μορφή δεν είναι

απαραίτητη για το χαρακτηρισμό ενός στοιχείου σαν ενεργητικού. Υπάρχουν

και άυλα ενεργητικά στοιχεία.

2.19 Για τον καθορισμό ενός στοιχείου σαν ενεργητικού, το δικαίωμα ιδιοκτησίας

δεν είναι απαραίτητο. Έτσι πάγια τα οποία έχουν αποκτηθεί με μίσθωση είναι

ενεργητικά στοιχεία, εφόσον η εταιρία ελέγχει τα οφέλη που πρόκειται να

προκύψουν από αυτά.

Υποχρεώσεις

2.20 Ένα ζωτικό χαρακτηριστικό μιας λογιστικής υποχρέωσης, είναι ότι η εταιρία

πρέπει να δράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Η υποχρέωση μπορεί να είναι νομική

ή έμμεση. Μια νομική υποχρέωση επιβάλλεται από δεσμευτικά συμβόλαια ή

νομικές διατάξεις. Μία έμμεση υποχρέωση πηγάζει από ενέργειες της εταιρίας,

όταν:

(α) Από πάγιες πρακτικές, δημοσιοποιημένες πολιτικές ή πρόσφατες

ανακοινώσεις, είναι γνωστό στους τρίτους ότι αυτή αναλαμβάνει

συγκεκριμένες ευθύνες, και

(β) Σαν αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων, έχει δημιουργήσει

δικαιολογημένες προσδοκίες σε τρίτους, ότι θα αναλάβει τις ευθύνες της

και θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

2.21 Ο διακανονισμός μιας υποχρέωσης συνήθως γίνεται με πληρωμή σε μετρητά,

μεταβίβαση άλλων ενεργητικών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών, δημιουργία νέας

υποχρέωσης σε αντικατάσταση της παλιάς ή μετατροπή της υποχρέωσης σε
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καθαρή θέση. Μία υποχρέωση μπορεί επίσης να διαγραφεί από άλλες αιτίες,

όπως όταν ο πιστωτής εκπίπτει ή παραιτείται από τα δικαιώματα του.

Ίδια Κεφάλαια

2.22 Τα Ίδια Κεφάλαια είναι η διαφορά των λογισμένων ενεργητικών στοιχείων

μείον τις λογισμένες υποχρεώσεις. Μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους

λογαριασμούς. Π.χ. σε μία Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να διακρίνεται στα

κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι μέτοχοι, στα αποτελέσματα σε νέο και στα

αποθεματικά αναπροσαρμογής που μεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή

θέση.

3.8.3 Αποτελέσματα (Performance)

2.23 Τα αποτελέσματα (απόδοση) μιας εταιρίας είναι η σχέση ανάμεσα στα έσοδα

και τα έξοδά της σε μία περίοδο αναφοράς. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει τα

συνολικά αποτελέσματα της εταιρίας να εμφανίζονται εναλλακτικά σε με μία

οικονομική κατάσταση (Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσμάτων) ή σε δύο

διαφορετικές καταστάσεις (Κατάσταση Κερδών ή Ζημιών και Κατάσταση

Λοιπών Αποτελεσμάτων). Τα κέρδη ή ζημίες και τα συνολικά αποτελέσματα,

χρησιμοποιούνται σαν βάση για άλλους υπολογισμούς όπως τα κέρδη ανά

μετοχή και την απόδοση της επένδυσης. Οι όροι των εσόδων και εξάδων,

σύμφωνα με το πρότυπο ορίζονται ως εξής:

(α) Έσοδο, είναι η αύξηση των οικονομικών ωφελειών της εταιρίας, με

ταμειακές εισροές, αύξηση των ενεργητικών στοιχείων ή μείωση των

υποχρεώσεων, που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων

κεφαλαίων, που δεν προέρχονται από συνεισφορές των μετόχων.

(β) Έξοδο, είναι η μείωση των οικονομικών ωφελειών της εταιρίας, με

ταμειακές εκροές, μείωση των ενεργητικών στοιχείων ή αύξηση των
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υποχρεώσεων, που έχουν σαν αποτέλεσμα μείωση των ιδίων κεφαλαίων,

που δεν προέρχεται από διανομές σε μετόχους.

2.24 Ο λογισμός των εσόδων και των εξόδων, εξαρτάται άμεσα από το λογισμό και

την αποτίμηση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα κριτήρια

λογισμού των εσόδων και εξόδων αναφέρονται στις παραγράφους 2.27-2.32.

Στην συνέχεια το έντυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που μόλις

αναφέρθηκαν:

Έσοδα

2.25 Τα έσοδα με την ευρεία έννοια του εισοδήματος περιλαμβάνουν και τα απλά

έσοδα και τα κέρδη.

(α) Έσοδα, προέρχονται από τις κανονικές δραστηριότητες της εταιρίας και

μπορεί να αναφέρονται ως πωλήσεις, αμοιβές, τόκοι, μερίσματα, αμοιβές

πνευματικών δικαιωμάτων (royalties) ή ενοίκια.

(β) Κέρδη, είναι άλλα στοιχεία που αποτελούν εισόδημα, αλλά δεν είναι

έσοδα. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, συνήθως εμφανίζονται

διακριτά, γιατί η γνώση για αυτά είναι σημαντική για τη λήψη

οικονομικών αποφάσεων.

Έξοδα

2.26 Τα έξοδα στην ευρεία έννοιά τους, περιλαμβάνουν εκείνα που προέρχονται από

την κανονική λειτουργία της εταιρίας αλλά και από τις ζημιές.

(α) Έξοδα, με τη στενή έννοια του όρου, είναι αυτά που πηγάζουν από τη

συνήθη δραστηριότητα και μπορούν να έχουν τη μορφή του κόστους

πωλήσεων, των αμοιβών προσωπικού, των αποσβέσεων κ.λ.π. Συνήθως
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σχετίζονται με την εκροή ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων ή τη

μείωση στοιχείων του ενεργητικού όπως αποθέματα, ή πάγια στοιχεία.

(β) Ζημιές, είναι άλλα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του ορισμού του

εξόδου και μπορεί και αυτές να προέρχονται από τη συνήθη λειτουργία

της εταιρίας. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων συνήθως εμφανίζονται

διακεκριμένα, επειδή η γνώση για αυτά είναι σημαντική για τη λήψη

οικονομικών αποφάσεων.

3.8.4 Λογισμός ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων

2.27 Η λογιστικοποίηση είναι μία διαδικασία που ενσωματώνει στις οικονομικές

καταστάσεις ενεργητικά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα ή έξοδα που πληρούν

δύο κριτήρια:

(α) Είναι πιθανό πως κάθε μελλοντικό οικονομικό όφελος που πηγάζει από

το στοιχείο θα εισρεύσει στην εταιρία ή θα εκρεύσει από αυτήν.

(β) Το στοιχείο έχει ένα κόστος ή μία αξία που μπορεί να αποτιμηθεί

αξιόπιστα.

2.28 Όποιο στοιχείο πληροί αυτά τα κριτήρια πρέπει να λογίζεται. Η παράλειψη

λογισμού τους δεν διορθώνεται με τη γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών

ή τις σημειώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις καταστάσεων.

Η πιθανότητα για τα μελλοντικά οικονομικά ωφελήματα

2.29 Πιο συγκεκριμένα, στον αρχικό λογισμό εφαρμόζεται το κριτήριο της

πιθανότητας ότι τα μελλοντικά οφέλη από το στοιχείο θα εισρεύσουν ή θα

εκρεύσουν από την εταιρία. Αυτό γίνεται επειδή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει

παράγοντες αβεβαιότητας για αυτό το γεγονός. Τα λογισμένα ήδη στοιχεία,
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επανεξετάζονται με αυτό το κριτήριο στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Αυτή

η επανεξέταση γίνεται διακεκριμένα για τα σημαντικά στοιχεία και σε ομάδες

για τα λιγότερο σημαντικά.

Αξιοπιστία της αποτίμησης

2.30 Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως πρέπει να γίνει εκτίμηση. Το γεγονός ότι γίνεται

εκτίμηση δεν μειώνει την αξιοπιστία των καταστάσεων και πολλές φορές οι

εκτιμήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για αυτές. Αν όμως δεν μπορεί να γίνει

αξιόπιστη εκτίμηση, δεν περιλαμβάνεται το στοιχείο στις καταστάσεις.

2.31 Ένα στοιχείο που δεν πληροί τα κριτήρια λογισμού τώρα, μπορεί να τα πληροί

αργότερα σε περίπτωση που συμβεί κάποιο γεγονός ή μεταβληθούν κάποιες

συνθήκες.

2.32 Ένα στοιχείο που δεν πληροί τα κριτήρια λογισμού, πρέπει να γνωστοποιηθεί

στις σημειώσεις των καταστάσεων, στο λοιπό επεξηγηματικό υλικό τους ή σε

ειδικούς πίνακες. Αυτό είναι απαραίτητο αν η γνώση για αυτό το στοιχείο είναι

απαραίτητη στους χρήστες για την αξιολόγηση της οικονομικής θέσης, των

αποτελεσμάτων και τη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

3.8.5 Αποτίμηση ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων

2.33 Η αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού του ποσού με το οποίο ένα

στοιχείο θα εμφανιστεί στις οικονομικές καταστάσεις. Για να γίνει απαιτείται

καταρχάς να επιλεγεί μία βάση αποτίμησης. Το πρότυπο σε πάρα πολλές

περιπτώσεις, αναφέρεται στη βάση που πρέπει να επιλέγεται για την αποτίμηση

επιμέρους στοιχείων.
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2.34 Υπάρχουν δύο συνήθεις βάσεις αποτίμησης:

(α) Το ιστορικό κόστος: Το ιστορικό κόστος για ενεργητικά στοιχεία είναι

το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων ή η

εύλογη αξία του ανταλλάγματος που δόθηκε, για την απόκτηση του

στοιχείου. Για τις υποχρεώσεις, το ιστορικό κόστος αντιστοιχεί στο

καθαρό ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων ή  στην αξία μη

ταμειακών ενεργητικών στοιχείων, που λήφθηκαν όταν δημιουργήθηκε

η υποχρέωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. φόροι εισοδήματος) είναι

το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων που αναμένεται να

δοθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, στα πλαίσια της συνήθους

λειτουργίας της εταιρίας. Το αποσβεσμένο ιστορικό κόστος είναι το

κόστος ενός ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης, μείον ή πλέον, τα ποσά

από αυτό το κόστος, που έχουν ήδη μεταφερθεί στα έξοδα ή τα έσοδα.

(β) Εύλογη αξία: Είναι το ποσό για το οποίο θα μπορούσε να μεταβιβαστεί

ένα ενεργητικό στοιχείο ή να διακανονιστεί μία υποχρέωση, ανάμεσα σε

συναλλασσόμενους που γνωρίζουν τι κάνουν, θέλουν να το κάνουν και

έχουν ισότιμη διαπραγματευτική δύναμη για την προστασία των

συμφερόντων.

3.8.6 Ειδικές αρχές λογισμού και αποτίμησης

2.35 Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου για το λογισμό και την αποτίμηση στοιχείων,

πηγάζουν από τις αναλυτικές αρχές του Πλαισίου δημιουργίας των οικονομικών

καταστάσεων (IASB Framework for the Preparation and Presentation of

Financial Statements) των πλήρων ΔΠΧΠ. Αν υπάρξει μία συναλλαγή, γεγονός

ή συνθήκη, που δεν καλύπτεται από τις απαιτήσεις λογισμού και αποτίμησης

αυτού του προτύπου, θα πρέπει να γίνει κρίση όπως ορίζεται στην παράγραφο
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10.4 και να ακολουθηθεί μία διαδικασία επιλογής λογιστικής πολιτικής, όπως

ορίζεται από την παράγραφο 10.5. Το δεύτερο βήμα αυτής της διαδικασίας,

ορίζει ότι πρέπει να εξεταστούν οι ορισμοί και τα κριτήρια λογισμού και

αποτίμησης, αλλά και οι ειδικές λογιστικές αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτό

το τμήμα του προτύπου.

3.8.7 Η αρχή του δεδουλευμένου

2.36 Εκτός από τις ταμειακές ροές, ο λογισμός για τις οικονομικές καταστάσεις,

γίνεται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Αυτό σημαίνει ότι τα ενεργητικά

στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, λογίζονται όταν πληρούν τα

κριτήρια λογισμού τους.

Λογισμός στοιχείων για τις οικονομικές καταστάσεις

Στο τμήμα αυτό ο συγγραφέας του προτύπου ορίζει πότε λογίζονται τα στοιχεία που

περιγράφουν την οικονομική θέση μιας εταιρείας και αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω.

Ενεργητικά στοιχεία

2.37 Ένα ενεργητικό λογίζεται, στην περίπτωση που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά

ωφελήματα που σχετίζονται με αυτό θα εισρεύσουν στην εταιρία και στην

περίπτωση που μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Αν δεν αναμένεται να

εισρεύσουν οικονομικά ωφελήματα, δεν λογίζεται σαν ενεργητικό στοιχείο,

αλλά σαν έξοδο στην κατάσταση συνολικών αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση

κερδών ή ζημιών αν εμφανίζεται χωριστά.

2.38 Ένα ενδεχόμενο ενεργητικό στοιχείο δεν λογίζεται. Ωστόσο αν είναι σχεδόν

σίγουρο ότι τα μελλοντικά ωφελήματα του θα εισρεύσουν στην εταιρία, τότε

παύει να είναι  ενδεχόμενο και λογίζεται.
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Υποχρεώσεις

2.39 Μια υποχρέωση λογίζεται αν:

(α) Υπάρχει στο τέλος της περιόδου σαν αποτέλεσμα προηγούμενων

γεγονότων,

(β) είναι πιθανό ότι η εταιρία θα μεταβιβάσει πόρους της που

ενσωματώνουν οικονομικά ωφελήματα για να αποπληρώσει την

υπάρχουσα υποχρέωση και

(γ) μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

2.40 Μία ενδεχόμενη υποχρέωση είναι είτε μια πιθανή αλλά αβέβαιη υποχρέωση που

μπορεί να προκύψει στο μέλλον είτε μία παρούσα υποχρέωση η οποία όμως δεν

πληροί τα κριτήρια λογισμού της. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν λογίζονται, με

την εξαίρεση των περιπτώσεων συνένωσης, από την πλευρά του αποκτώντα (πιο

αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 19 του προτύπου).

Έσοδα

2.41 Ο λογισμός των εσόδων πηγάζει άμεσα από το λογισμό και την αποτίμηση των

ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Λογίζεται ως έσοδο όταν υπάρχει

αύξηση στα οικονομικά ωφελήματα, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση των

ενεργητικών στοιχείων ή την μείωση των υποχρεώσεων.

Έξοδα

2.42 Ο λογισμός των εξόδων πηγάζει άμεσα από το λογισμό και την αποτίμηση των

ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Λογίζεται ως έξοδο όταν υπάρχει

μείωση στα οικονομικά ωφελήματα, γεγονός που συνδέεται με μείωση των

ενεργητικών στοιχείων ή αύξηση των υποχρεώσεων.
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Τα συνολικά αποτελέσματα και τα κέρδη ή οι ζημιές

2.43 Το συνολικό αποτέλεσμα είναι η διαφορά ανάμεσα στα έσοδα μείον τα έξοδα.

Δεν αποτελεί ένα ειδικό στοιχείο που να απαιτεί αρχές για το λογισμό του.

2.44 Τα κέρδη ή οι ζημιές, είναι η αριθμητική διαφορά των εσόδων μείον τα έξοδα,

με την εξαίρεση εκείνων που σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, περιλαμβάνονται

στα "λοιπά συνολικά αποτελέσματα" και δεν απαιτούνται ειδικές αρχές για το

λογισμός τους.

2.45 Το παρόν πρότυπο δεν επιτρέπει να λογίζεται κανένα ενεργητικό στοιχείο ή

υποχρέωση που δεν πληροί τα κριτήρια λογισμού που ορίζονται από αυτό.

Ακόμη και αν ένα τέτοιο στοιχείο προκύψει από τη λογιστική αρχή της

"συγκέντρωσης όλων των στοιχείων μίας συναλλαγής" (Matching Concept), αν

δεν πληροί τα κριτήρια λογισμού δεν λογίζεται.

3.8.8 Αποτίμηση κατά τον αρχικό λογισμό

2.46 Ο αρχικός λογισμός των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων γίνεται

στο ιστορικό κόστος, εκτός αν από το πρότυπο απαιτείται ειδικά άλλη βάση

αποτίμησης, όπως π.χ. η εύλογη αξία.

3.8.9 Μεταγενέστερη αποτίμηση

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

2.47 Η εταιρία αποτιμά τα βασικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις

βασικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 11

του προτύπου, στο αποσβεσμένο κόστος τους μείον τυχόν προβλέψεις

απομείωσης. Εξαίρεση αποτελούν επενδύσεις σε κοινές ή προνομιούχες μετοχές
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(μη μετατρέψιμες), οι οποίες αποτιμούνται σε εύλογη αξία και οι διαφορές

αποτίμησης μεταφέρονται στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες), αν πληρούνται

οι προϋποθέσεις να είναι εισηγμένες, να μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα με

άλλο τρόπο ακόμη και αν δεν είναι εισηγμένες και δεν είναι εξαγοράσιμες σε

συγκεκριμένη τιμή.

2.48 Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός

από τα βασικά) αποτιμούνται καταρχήν σε εύλογη αξία και οι διαφορές

αποτίμησης μεταφέρονται στα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές). Εξαίρεση

αποτελούν περιπτώσεις που το ίδιο το πρότυπο επιβάλλει ή επιτρέπει

διαφορετική αποτίμηση όπως π.χ. στο κόστος ή το αποσβεσμένο κόστος.

Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

2.49 Τα περισσότερα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, που αρχικά αποτιμούνται στο

ιστορικό κόστος, στη συνέχεια αποτιμούνται με άλλες βάσεις αποτίμησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

(α) Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμούνται στη μικρότερη τιμή

ανάμεσα στο αναπόσβεστο κόστος και το ανακτήσιμο ποσό τους.

(β) Τα αποθέματα αποτιμούνται στη μικρότερη τιμή ανάμεσα στο κόστος

κτήσης τους και στην καθαρή τιμή πώλησης τους (μείον τα έξοδα

πωλήσεων).

(γ) Λογίζονται προβλέψεις απομείωσης για αυτά τα στοιχεία, είτε

χρησιμοποιούνται είτε κρατούνται για διάθεση.

Η αποτίμησή τους σε αυτές τις μικρότερες από το ιστορικό κόστος αξίες, σκοπό έχει να

μην εμφανίζονται με αξία μεγαλύτερη από αυτήν που αναμένεται να ανακτηθεί από την

πώληση ή τη χρήση τους.
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2.50 Για τους πιο κάτω τύπους μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, το πρότυπο

επιβάλλει ή επιτρέπει να αποτιμούνται σε εύλογη αξία:

(α) Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, που αποτιμούνται σε

εύλογη αξία (λεπτομέρειες στις παραγράφους 14.10 και 15.15

αντίστοιχα).

(β) Επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτιμούνται σε εύλογη αξία (παράγραφος

16.7).

(γ) Γεωργικά περιουσιακά στοιχεία (βιολογικά στοιχεία και αγροτικά

προϊόντα μέχρι τη συγκομιδή) που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μείον τα

κόστη διάθεσής τους (παράγραφος 34.2)

Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

2.51 Οι περισσότερες μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμούνται με βάση τη

βέλτιστη εκτίμηση του ποσού που θα απαιτούνταν για το διακανονισμό τους την

ημερομηνία αναφοράς (κλεισίματος).

Συμψηφισμοί

2.52 Απαγορεύεται ο συμψηφισμός ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων ή

εσόδων και εξόδων, εκτός αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το πρότυπο.

(α) Η αποτίμηση των ενεργητικών στοιχείων με την παραδείγματος χάρη

αφαίρεση των προβλέψεων απομείωσης και την εμφάνιση του καθαρού

ποσού δεν συνιστά συμψηφισμό.

(β) Μία εταιρία που δεν περιλαμβάνεται στις δραστηριότητές της

παραδείγματος χάρη η αγορά και πώληση ακινήτων ή επενδύσεων,

εμφανίζει τα αποτελέσματα από τη διάθεσή τους, μετά την αφαίρεση
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από το τίμημα, του αναπόσβεστου λογιστικού τους υπόλοιπου και των

εξόδων πώλησης.

3.9 Η Μετάβαση στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Παράγραφος 35)

Στην παράγραφο 35 του παρόντος προτύπου (σελ.204-207), περιγράφεται η διαδικασία

της μετάβασης στο εν λόγω πρότυπο και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες

πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις για να επιτευχθεί η ομαλή μετάβασή τους στο

πρότυπο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ προβλέπονται τα παρακάτω:

35.1 Η παράγραφος αυτή αφορά αυτούς που εφαρμόζουν για πρώτη φορά το ΔΠΧΠ

για τις ΜΜΕ, ανεξάρτητα αν το προηγούμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης ήταν τα πλήρη Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ή άλλες

Γενικώς Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP). Μία εταιρία μπορεί να κάνει

πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ μόνο μία φορά.

35.2 Αν το εφαρμόσει, κατόπιν σταματήσει για ένα διάστημα και στη συνέχεια από

υποχρέωση ή επιλογή το ξανα-εφαρμόσει, οι ειδικές εξαιρέσεις, οι

απλουστεύσεις και οι άλλες ρυθμίσεις αυτού του προτύπου δεν ισχύουν για

αυτήν.

3.9.1 Πρώτη εφαρμογή

35.3 Όποια εταιρεία υιοθετήσει για πρώτη φορά το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, εφαρμόζει την

Παράγραφο 35 στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει με βάση

ότι ορίζει το πρότυπο.
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35.4 Οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις με βάση το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, είναι οι

πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η εταιρεία και

στις οποίες δηλώνεται ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι εφαρμόζεται το ΔΠΧΠ για

τις ΜΜΕ. Οι πρώτες καταστάσεις που συντάσσονται με το ΔΠΧΠ, είναι πρώτες

αν παραδείγματος χάρη:

(α) είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρία,

(β) οι αμέσως προηγούμενες είχαν συνταχθεί με βάση τα εθνικά πρότυπα,

(γ) οι αμέσως προηγούμενες είχαν συνταχθεί με βάση τα πλήρη ΔΠΧΠ.

35.5 Η παράγραφος 3.17 αυτού του προτύπου, αναφέρει από τι απαρτίζονται οι

πλήρεις οικονομικές καταστάσεις.

35.6 Η παράγραφος 3.14 αυτού του προτύπου, ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται

συγκριτική πληροφόρηση για όλα τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και

περιφραστική συγκριτική πληροφόρηση όπου απαιτείται. Μία εταιρία έχει την

δυνατότητα να παρέχει συγκριτική πληροφόρηση για περισσότερες από μία

περιόδους. Κατά συνέπεια η ημερομηνία μετάβασης της εταιρίας στο ΔΠΧΠ για

τις ΜΜΕ είναι η ημερομηνία έναρξης της παλαιότερης συγκρίσιμης περιόδου

για την οποία η εταιρεία παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις οι οποίες είναι

σύμφωνες με το πρότυπο.

3.9.2 Διαδικασίες δημιουργίας οικονομικών καταστάσεων κατά την ημερομηνία

μετάβασης

35.7 Με την εξαίρεση των παραγράφων 35.9 - 35.11, η εταιρία κατά την ημερομηνία

μετάβασης, διαμορφώνει τον "ισολογισμό ανοίγματος":
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(α) με λογισμό όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, που

προβλέπονται από το ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ,

(β) με μη λογισμό στοιχείων, σαν ενεργητικών ή υποχρεώσεων, τα οποία

δεν επιτρέπεται να λογίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ των ΜΜΕ,

(γ) με αναδιάταξη σε λογαριασμούς ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων ή

στοιχείων της καθαρής θέσης, που με τα προηγούμενα πρότυπα

εμφανίζονταν σε λογαριασμούς διαφορετικούς από αυτούς που

προβλέπονται από το ΔΠΧΠ των ΜΜΕ,

(δ) με αποτίμηση όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, με

βάση τις ρυθμίσεις του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ.

35.8 Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στον πρώτο

ισολογισμό που καταρτίζουν βάσει του παρόντος προτύπου μπορεί να

διαφέρουν από αυτές που χρησιμοποιούσαν κατά την ίδια ημερομηνία βάσει του

προηγούμενου πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι

αναπροσαρμογές, ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, προκύπτουν από

συναλλαγές, άλλα γεγονότα ή συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την

ημερομηνία μετάβασης στο παρόν πρότυπο. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις

οφείλουν να αναγνωρίζουν αυτές τις αναπροσαρμογές καταλογίζοντας τις

απευθείας στα παρακρατηθέντα κέρδη (ή, αν είναι απαραίτητο, σε άλλη

κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων) κατά την ημερομηνία μετάβασης στο παρόν

πρότυπο.

35.9 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος προτύπου, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει

να αλλάζουν τη λογιστική που εφάρμοζαν βάσει του προηγούμενου πλαισίου

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για καμία από τις παρακάτω συναλλαγές:
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(α) αποαναγνώριση (derecognition) των χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,

(β) λογιστική αντιστάθμιση κινδύνου (hedge accounting),

(γ) λογιστικές εκτιμήσεις,

(δ) διακοπείσες λειτουργίες,

(ε) αποτίμηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας: Οι υποχρεώσεις της

παραγράφου 5.6 για κατανομή των αποτελεσμάτων ανάμεσα σε

μειοψηφία και ιδιοκτήτες, στις ενοποιημένες καταστάσεις, εφαρμόζονται

από την ημερομηνία μετάβασης και μετά. Αν όμως με βάση αυτό το

πρότυπο (παράγραφος 35.10) έγινε προσαρμογή προηγούμενων

συνενώσεων, εφαρμόζονται από την ημερομηνία της προσαρμογής.

35.10 Μία εταιρία μπορεί να κάνει μία η περισσότερες από τις παρακάτω εξαιρέσεις,

κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ:

(α) Μια επιχείρηση που εφαρμόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο

μπορεί να επιλέξει να μην εφαρμόσει την παράγραφο 18

«Επιχειρηματικές συνενώσεις και υπεραξία» στις ενοποιήσεις

επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία της

μετάβασης στο νέο πρότυπο. Παρόλα αυτά, αν η επιχείρηση αυτή

δηλώσει ξανά οποιαδήποτε ενοποίηση επιχείρησης σε συμμόρφωση με

την παράγραφο 18, οφείλει να δηλώσει όλες τις μεταγενέστερες

ενοποιήσεις.

(β) Συναλλαγές με βάση την αξία των μετοχών: Η εταιρία δεν απαιτείται να

εφαρμόσει την παράγραφο 26 «Πληρωμές με βάση την αξία των

μετοχών», για στοιχεία της καθαρής θέσης που έχουν παραχωρηθεί ή για
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πληρωμές που έχουν διακανονιστεί πριν από την ημερομηνία

μετάβασης.

(γ) Εύλογη αξία σαν τεκμαρτό κόστος: Μια επιχείρηση που εφαρμόζει για

πρώτη φορά το παρόν πρότυπο μπορεί να αποτιμήσει κατά την

ημερομηνία μετάβασης, ενσώματες ακινητοποιήσεις, επενδυτικά

ακίνητα ή άυλα στοιχεία σε εύλογη αξία και να θεωρήσει την εύλογη

αξία ως τεκμαρτό κόστος αυτών των στοιχείων.

(δ) Αξία αναπροσαρμογής σαν τεκμαρτό κόστος: Μια επιχείρηση που

εφαρμόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιήσει

την αναπροσαρμογή βάσει μιας προηγούμενης Γενικώς Παραδεκτής

Λογιστικής Αρχής ενός στοιχείου ιδιοκτησίας, μιας εγκατάστασης ή

εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης ή προγενέστερα, ως

τεκμαρτό κόστος κτήσης από αυτήν την ημερομηνία και μετά.

(ε) Σωρευτικές διαφορές μετατροπών: Βάσει της παραγράφου 30

«Συναλλαγματικές Μετατροπές», οι επιχειρήσεις οφείλουν να

ταξινομούν κάποιες διαφορές μετατροπών ως ξεχωριστό στοιχείο των

ιδίων κεφαλαίων και να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορές

καταλογίζοντας τις στα κέρδη ή στις ζημίες προς διάθεση. Μια

επιχείρηση που εφαρμόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο μπορεί να

επιλέξει να μην αναγνωρίσει τις σωρευτικές διαφορές μετατροπών στα

ίδια κεφάλαια κατά την ημερομηνία μετάβασης.

(στ) Ατομικές οικονομικές καταστάσεις: Σύμφωνα με την παράγραφο 9.26

στις ατομικές καταστάσεις οι συμμετοχές εμφανίζονται στο κόστος

μείον τις προβλέψεις ή στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Κατά

τη μετάβαση οι συμμετοχές που παρακολουθούνται στο κόστος μπορούν

να αποτιμηθούν στο κόστος όπως προσδιορίζεται από την Παράγραφο 9
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ή στο τεκμαρτό κόστος που μπορεί να είναι η εύλογη αξία στην

ημερομηνία μετάβασης ή το λογιστικό υπόλοιπο με τα προηγούμενα

πρότυπα.

(ζ) Σύνθετοι χρηματοοικονομικοί τίτλοι: Βάσει της παραγράφου 22.13, οι

επιχειρήσεις οφείλουν να διαχωρίζουν ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό

τίτλο στην υποχρέωση του και στην καθαρή αξία κατά την έκδοση του.

Μια επιχείρηση που εφαρμόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο, δεν

χρειάζεται να διαχωρίσει τα δύο αυτά στοιχεία αν το στοιχείο της

υποχρέωσης δεν είναι σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία μετάβασης.

(η) Αναβαλλόμενοι φόροι: Μια επιχείρηση που εφαρμόζει για πρώτη φορά

το παρόν πρότυπο μπορεί κατά την ημερομηνία μετάβασης να μην

λογίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, στις

περιπτώσεις που ο υπολογισμός τους απαιτεί υπερβολικό κόστος ή

προσπάθεια.

(θ) Συμβάσεις παραχώρησης: Από μια επιχείρηση που εφαρμόζει για πρώτη

φορά το παρόν πρότυπο δεν απαιτείται να εφαρμόσει τις παραγράφους

34.12 - 34.16 για συμβάσεις παραχώρησης που συνάφθηκαν πριν από

την ημερομηνία μετάβασης στο νέο πρότυπο.

(ι) Εξορυκτικές δραστηριότητες: Μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην

έρευνα, αξιολόγηση, ανάπτυξη ή παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού

αερίου και για τα ενεργητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για αυτές

τις δραστηριότητες εφαρμόζει τη μέθοδο του ολικού κόστους με βάση τα

προηγούμενα πρότυπα, στην ημερομηνία μετάβασης μπορεί να

ξεκινήσει με τα λογιστικά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα

προηγούμενα πρότυπα. Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρμόσει την

Παράγραφο 27, για τυχόν απομειώσεις.
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(ια) Συμβάσεις που εμπεριέχουν μίσθωση: Η εταιρία μπορεί να αξιολογήσει

αν μία σύμβαση εμπεριέχει μίσθωση (παράγραφος 20.3), κατά την

ημερομηνία μετάβασης, με βάση τα δεδομένα αυτής της ημερομηνίας

και όχι της ημερομηνίας που συνάφθηκε η σύμβαση.

(ιβ) Υποχρεώσεις παροπλισμού που περιλαμβάνονται στο κόστος

ενσώματων ακινητοποιήσεων: Σύμφωνα με την παράγραφο 17.10 στο

κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνονται και τυχόν

κόστη αποσυναρμολόγησης, απόρριψης ή διαμόρφωσης του χώρου, στο

χρόνο της απόκτησής τους ή αργότερα, αν χρησιμοποιηθεί για σκοπό

άλλο εκτός της παραγωγής αποθεμάτων. Η εταιρία στην ημερομηνία

μετάβασης, μπορεί να αποτιμήσει αυτές τις υποχρεώσεις όπως είναι

αυτήν την ημερομηνία και όχι όπως ήταν όταν αρχικά δημιουργήθηκαν.

35.11 Εάν δεν είναι εφικτό για μια επιχείρηση να αναπροσαρμόσει τον πρώτο

ισολογισμό κατά την ημερομηνία μετάβασης βάσει του παρόντος προτύπου, θα

πρέπει να εφαρμόσει τις παραγράφους 35.7 - 35.10 για την πρώτη χρήση για την

οποία είναι εφικτό να το κάνει, ενώ οφείλει να γνωστοποιήσει την ημερομηνία

μετάβασης και το γεγονός ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται για

προηγούμενες χρήσεις δεν είναι συγκρίσιμα. Εάν δεν είναι εφικτό για μια

επιχείρηση να παρέχει την πληροφόρηση που απαιτείται βάσει του παρόντος

προτύπου για καμία χρήση πριν από τη χρήση κατά την οποία καταρτίζονται οι

πρώτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, η

παράλειψη αυτή πρέπει να γνωστοποιείται.
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3.9.3 Γνωστοποιήσεις

Ανάλυση της Μετάβασης στο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ

35.12 Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλύουν πώς η μετάβαση από το προηγούμενο

πλαίσιο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στο παρόν πρότυπο επηρέασε την

χρηματοοικονομική τους θέση, την χρηματοοικονομική τους απόδοση και τις

ταμειακές τους ροές.

Συμφωνίες Λογαριασμών

35.13 Προκειμένου να συμμορφώνονται με την παράγραφο 35.12, οι πρώτες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης βάσει του παρόντος

προτύπου πρέπει να περιλαμβάνουν:

(α) Περιγραφή των αλλαγών που έγιναν στις λογιστικές πολιτικές.

(β) Συμφωνία των ιδίων κεφαλαίων τους όπως αυτά είχαν καταγραφεί

σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης και των ιδίων κεφαλαίων τους βάσει του παρόντος

προτύπου και για τις δύο από τις παρακάτω ημερομηνίες:

(i) την ημερομηνία μετάβασης στο παρόν πρότυπο, και

(ii) το τέλος της τελευταίας χρήσης που παρουσιάζεται στις πιο

πρόσφατες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της

επιχείρησης που καταρτίστηκαν βάσει του προηγούμενου

πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

(γ) Συμφωνία των λογαριασμών των κερδών ή ζημιών που έχουν

αποτυπωθεί, σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης, στην τελευταία χρήση που παρουσιάζεται στις πιο

πρόσφατες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τα

κέρδη ή ζημίες βάσει του παρόντος προτύπου για την ίδια χρήση.
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35.14 Αν κατά τη μετάβαση, διαπιστωθούν λάθη που έλαβαν χώρα βάσει του

προηγούμενου πλαισίου χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διορθωθούν,

οι γνωστοποιήσεις της παραγράφου 35.13 (β) και (γ), στο βαθμό που είναι

δυνατό διαχωρίζουν τις μεταβολές που προήλθαν από την αλλαγή λογιστικών

πολιτικών, από τις μεταβολές που αφορούν διόρθωση λαθών.

35.15 Αν μια επιχείρηση δεν παρουσίασε χρηματοοικονομικές καταστάσεις για

προηγούμενες χρήσεις, θα πρέπει να συμπεριλάβει αυτό το γεγονός στις πρώτες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει του παρόντος

προτύπου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΜΜΕ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ

4.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από την Εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ

Η ανάπτυξη και η επερχόμενη εφαρμογή των ΔΠΧΠ για ΜΜΕ παρουσιάζει μία σειρά

πλεονεκτημάτων από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι:

 Το νέο πρότυπο θα προσφέρει τη συγκρισιμότητα των ολοκληρωμένων ΔΠΧΠ ενώ θα

μειώνει τις δυσκολίες για την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί. Οι χρήστες των

Οικονομικών Καταστάσεων θα έχουν ομοιόμορφες και συγκρίσιμες πληροφορίες για όλες

τις επιχειρήσεις και θα μπορούν έτσι να παίρνουν τις σωστές οικονομικές αποφάσεις.

 Θα εξασφαλιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η συνέπεια των

λογιστικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών

των λογιστικών καταστάσεων, όχι μόνο προς όφελος των ιδίων, αλλά και της οικονομίας

και της κοινωνίας γενικότερα.

 Ειδικά για τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους που το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται

κατά βάση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ είναι σαφώς πιο

απλοποιημένο από αυτό των ολοκληρωμένων ΔΠΧΠ.

 Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους λόγω δεν θα χρειαστεί να

αναπτύξουν ένα δικό τους πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Ιδιαίτερα

σημαντικό πλεονέκτημα αν σε περίοδο οικονομικής κρίσης.
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 Το πρότυπο για τις ΜΜΕ θα κάνει τις λογιστικές απαιτήσεις πιο προσιτές στους

μικρότερους χρήστες τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές.

Παρά τα πλεονεκτήματα που μόλις αναφέρθηκαν, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για

ΜΜΕ έχει τα παρακάτω μειονεκτήματα:

 Το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή των νέων προτύπων και σχετίζεται κυρίως

με την απαιτούμενη γενική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (υποδομές, εκπαίδευση,

εξωτερικοί σύμβουλοι κ.α.) μπορεί να είναι δυσβάσταχτο για κάποιες Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις.

 Τα απλοποιημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορεί να περιορίζουν και τις σχετικές πληροφορίες και

οδηγίες σε σχέση πάντα με τα πλήρη ΔΠΧΠ.

 Τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, ως απλοποιημένο πρότυπο, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική

ερμηνεία ορισμένων θεμάτων σε σχέση με τα πλήρη ΔΠΧΠ.

4.2 Οι Βασικές Διαφορές του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ και των ΔΠΧΠ

Το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ προέκυψε από τα πλήρη ΔΠΧΠ, συμπεριλαμβανομένων των διερμηνειών του

πλαισίου, από τα οποία αντλήθηκαν τα βασικά στοιχεία τους. Ωστόσο έγιναν μερικές

τροποποιήσεις στις αρχές που υπάρχουν στα πλήρη ΔΠΧΠ, ώστε το νέο πρότυπο να

προσαρμόζεται στις ανάγκες των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων των ΜΜΕ και να

ικανοποιεί την σχέση κόστους/ωφέλειας:

1. Θέματα που παραλήφθηκαν: Θέματα των ΔΠΧΠ που δεν έχουν σχέση με τις τυπικές ΜΜΕ

παραλείπονται, με παραπομπές στα ΔΠΧΠ αν χρειάζεται. Αυτά είναι:
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 Aναφορές με τιμαριθμοποίηση του γενικού επιπέδου τιμών σε ένα υπερπληθωριστικό

περιβάλλον,

 παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με συμμετοχικούς

τίτλους (οι λεπτομέρειες για τον υπολογισμό περιλαμβάνονται στο ΔΠΧΠ 2 - Παροχές που

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών),

 προσδιορισμός της εύλογης αξίας των γεωργικών περιουσιακών στοιχείων (βλέπε ΔΛΠ 41

Γεωργία, το Συμβούλιο όμως προτείνει επίσης την μείωση της χρήσης της εύλογης αξίας

για τις γεωργικές ΜΜΕ),

 εξορυκτικές βιομηχανίες (βλέπε ΔΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων),

 ενδιάμεση πληροφόρηση (βλέπε ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση),

 λογιστική μεταχείριση χρηματοοικονομικών μισθωμάτων από εκμισθωτές

(χρηματοοικονομικοί εκμισθωτές είναι πιθανόν να είναι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

που δεν θα μπορούν, ούτως ή άλλως, να χρησιμοποιήσουν τα ΔΠΧΠ για ΜΜΕ),

 ανακτήσιμο ποσό υπεραξίας (οι ΜΜΕ θα ελέγχουν την υπεραξία για απομειώσεις πολύ πιο

σπάνια από ότι υπό το ΔΛΠ 38 - Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία, αν όμως είναι απαραίτητο να

κάνουν έναν τέτοιον έλεγχο, θα πρέπει να κοιτάξουν τις οδηγίες υπολογισμού στο ΔΛΠ 38),

 κέρδη ανά μετοχή και πληροφόρηση κατά τομέα, τα οποία δεν απαιτούνται για ΜΜΕ και

ασφαλιστικά συμβόλαια (οι ασφαλιστές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ΔΠΧΠ για

ΜΜΕ).

2. Περιλαμβάνεται μόνο η απλούστερη επιλογή: Ενώ τα πλήρη ΔΠΧΠ παρέχουν επιλογή της

λογιστικής πολιτικής, στο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ υπάρχει μόνο η απλούστερη επιλογή. Οι ΜΜΕ

επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν την άλλη επιλογή με παραπομπή στο σχετικό ΔΠΧΠ. Οι

απλούστερες επιλογές που επιλέχθηκαν είναι:
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 το μοντέλο της απόσβεσης κόστους για επενδύσεις σε ακίνητα (εύλογη αξία μέσω των

αποτελεσμάτων επιτρέπεται με αναφορά στο ΔΛΠ 40 - Επενδύσεις σε Ακίνητα),

 το μοντέλο κόστος – απόσβεση - απομείωση για ενσώματες ακινητοποιήσεις και άυλα

περιουσιακά στοιχεία (το μοντέλο αναπροσαρμογής επιτρέπεται με αναφορές στο ΔΛΠ 16 -

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και στο ΔΛΠ 38),

 μεταχείριση του κόστους δανεισμού ως δαπάνης (κεφαλαιοποίηση επιτρέπεται με αναφορά

στο ΔΛΠ 23 - Κόστος Δανεισμού),

 έμμεση μέθοδος για παρουσίαση των λειτουργικών ταμειακών ροών (η άμεση μέθοδος

επιτρέπεται με αναφορά στο ΔΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταμειακών Ροών),

 μία μέθοδος για όλες τις επιχορηγήσεις (ή οι ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν

οποιαδήποτε εναλλακτική λύση του ΔΛΠ 20 - Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων

και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης).

Υιοθετώντας το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, μια μεμονωμένη δικαιοδοσία θα μπορεί να αποφασίσει να

μην επιτρέψει την επιλογή που παραπέμπει στα πλήρη ΔΠΧΠ.

3. Απλοποιήσεις καταχώρισης και επιμέτρησης:

Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι τα ακόλουθα:

 Χρηματοοικονομικά μέσα:

o δύο κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων αντί για τέσσεριςπώληση option,

και πολλές άλλες απλοποιήσεις,

o μια σαφής και απλή αρχή διαγραφής - αν ο εκχωρητής έχει οποιαδήποτε σημαντική

συνεχιζόμενη ανάμιξη, να μη γίνεται διαγραφή. Αποφεύγεται έτσι η σύνθετη
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εξέταση "μεταβίβασης" και "διατήρησης ελέγχου" του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά

μέσα: Καταχώρηση και επιμέτρηση.

o πολύ απλοποιημένη λογιστική αντιστάθμιση κινδύνων (hedge accounting).

 απομείωση υπεραξίας (goodwill impairement) - μια προσέγγιση δείκτη αντί για τους

υποχρεωτικούς ετήσιους υπολογισμούς απομείωσης,

 καταχώρηση κάθε κόστους έρευνας και ανάπτυξης ως δαπάνης (το ΔΛΠ 38 θα απαιτούσε

κεφαλαιοποίηση μετά από υπολογισμό της εμπορικής βιωσιμότητας),

 η μέθοδος κόστους για συνέταιρους και joint ventures (αντί για τη μέθοδο καθαρής θέσης ή

αναλογικής ενοποίησης),

 λιγότερη εύλογη αξία για τη γεωργία - μόνο αν είναι “εύκολα υπολογίσιμη χωρίς

αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια”,

 προγράμματα καθορισμένων παροχών - μια προσέγγιση αρχής αντί για τους κανόνες

λεπτομερών υπολογισμών και μεταφοράς του ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζόμενους,

 παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών, μέθοδος εσωτερικής αξίας

 χρηματοοικονομικά μισθώματα, απλοποιημένη επιμέτρηση των δικαιωμάτων και των

υποχρεώσεων του μισθωτή.

 υιοθέτηση για πρώτη φορά - λιγότερα δεδομένα της προηγούμενης περιόδου θα πρέπει να

επαναδιατυπωθούν από ότι υπό το ΔΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

4.3 Οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του σχεδίου ΔΠΧΠ για ΜΜΕ στην Ελλάδα

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε εκτενώς στην εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ στην Ελλάδα

καθώς και θα επισημάνουμε τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του.
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4.3.1 Χρήστες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των ελληνικών ΜΜΕ

Αντικείμενο των οικονομικών καταστάσεων είναι να προβάλλουν πληροφορίες για τη

χρηματοοικονομική θέση, την επίδοση και τις ταμειακές ροές της επιχείρησης, οι οποίες να είναι

χρήσιμες για αυτούς τους χρήστες οι οποίοι λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις. Γι’ αυτό οι

οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των

χρηστών.

Οι κύριοι χρήστες για τους οποίους θα πρέπει να καθοριστούν οι ανάγκες πληροφόρησης είναι:

α) Οι επιχειρηματίες ιδιοκτήτες και επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται γενικά να έχουν

πληροφόρηση για :

 την αποτίμηση της απόδοσης της επιχείρησης,

 να καθορίσουν ποιο μέρος των κερδών θα διανεμηθεί,

 την αποτίμηση του κινδύνου στη επιχείρηση και ιδιαίτερα πότε να αγοράσουν ή να

πωλήσουν την επιχείρηση (ειδικά οι επενδυτές).

Οι ανωτέρω ανάγκες πληροφόρησης, αφορούν κύρια επιχειρηματίες ιδιοκτήτες και επενδυτές οι

οποίοι δεν απασχολούνται στην επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα

στοιχεία της. Με βάση την προαναφερθείσα διάρθρωση των ελληνικών ΜΜΕ, τέτοιες περιπτώσεις

δεν είναι ευρέως διαδεδομένες στην Ελλάδα και συναντώνται κύρια στις ονομαζόμενες μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις μεγάλες μη εισηγμένες επιχειρήσεις.

β) Η διοίκηση της επιχείρησης η οποία μέσω των οικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρεται να

πληροφορηθεί για :

 την αποτίμηση των αποδόσεων της επιχείρησης,

 τη διαχείριση των ταμειακών ροών,
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 την ανακάλυψη πιθανών χρηματοοικονομικών αναγκών,

 τη χρήση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στον σχεδιασμό και στις προβλέψεις,

 να προτείνει στους ιδιοκτήτες τη διανομή των κερδών,

 να προτείνει στους ιδιοκτήτες μια αλλαγή στην αλυσίδα παραγωγής ή της επιχείρησης,

Οι οικονομικές καταστάσεις γενικά δεν αναγνωρίζονται ως το πλέον χρήσιμο εργαλείο για τη

διοίκηση της επιχείρησης, ωστόσο η παρεχόμενη μέσω των οικονομικών καταστάσεων

χρηματοοικονομική πληροφόρηση βοηθά την πλειοψηφία των διευθυντών να λαμβάνουν

διοικητικές πληροφορίες ή επιπλέον ανάλυση.

γ) Η κυβέρνηση και οι διάφορες αρχές οι οποίες ενδιαφέρονται για την παροχή πληροφοριών

προκειμένου να προσδιορίσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, καθώς και για την

παροχή πληροφοριών σχετικά με σκοπούς εποπτείας και στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας.

Κύριος σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι και η πληροφόρηση του κράτους και ιδιαίτερα

των φορολογικών αρχών. Η διασύνδεση των οικονομικών καταστάσεων αλλά και γενικότερα όλων

των λογιστικών διαδικασιών που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις είναι προφανής, αφού άλλωστε

οι φορολογικές υποχρεώσεις αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στη χώρα μας οι διάφορες αρχές δεν αρκούνται στη χρηματοοικονομική

πληροφόρηση που παρέχεται μέσω των οικονομικών καταστάσεων και συχνά ζητούνται πρόσθετα

στοιχεία, ενώ σύνηθες είναι το φαινόμενο αμφισβήτησης (ειδικά από τις φορολογικές αρχές) της

παρεχόμενης πληροφόρησης. Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ δεν πρόκειται να υποκαταστήσει ή

να αντικαταστήσει στο ελάχιστο τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των ελληνικών

ΜΜΕ. Όπως συμπεραίνεται και από τη μέχρι τώρα εμπειρία της εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις
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εισηγμένες εταιρίες, η εφαρμογή των προτύπων δεν δημιουργεί εμπόδια τόσο στις επιχειρήσεις όσο

και στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων.

δ) Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές ενδιαφέρονται για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες των

επιχειρήσεων προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και να αποτιμήσουν τον

κίνδυνο για παροχή πιστώσεων και διευκολύνσεων. Παρά τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα

τελευταία χρόνια, είναι γενικά παραδεκτό ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν βασίζουν την απόφαση

για την παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ επιχείρηση μόνον στις πληροφορίες που αντλούν μέσω

των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, η βελτίωση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της

διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων αναμένεται να

συμβάλλουν στην πιο εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων.

ε) Οι πελάτες και οι προμηθευτές ενδιαφέρονται να έχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση

προκειμένου να αποτιμήσουν τον κίνδυνο προκειμένου να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με την

επιχείρηση.

στ) Τέλος, οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται να έχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση προκειμένου

να ανακαλύψουν την καθαρή αξία της περιουσίας της επιχείρησης και κατά συνέπεια της

αξιοπιστίας της.

4.3.2 Σχέση κόστους/οφέλους κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ

Η αναμενόμενη από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ βελτίωση της ποιότητας της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης οφείλει να διέπεται από τη αρχή του κόστους /οφέλους για τις

ΜΜΕ.
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Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ θα συνοδευτεί από μια αναγκαστική αύξηση του διοικητικού

τους κόστους. Είναι γεγονός ότι για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το

πρότυπο αυτό, απαιτούνται αυξημένες δαπάνες για την ενίσχυση του λογιστικών υπηρεσιών και

διαδικασιών, καθώς και αυξημένες δαπάνες για αμοιβές συμβούλων, εκτιμητών, ελεγκτών κλπ.

Κρίσιμο μέγεθος για κάθε ΜΜΕ είναι η αξιοποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που

παρέχει, προκείμενου να αποκτήσει οφέλη για τις δραστηριότητές της. Άλλωστε, σκοπός των

οικονομικών καταστάσεων είναι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των συναλλαγών προβάλλοντας

χρήσιμες πληροφορίες στους χρήστες οι οποίοι λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις.

Το όφελος που μπορεί να προκύψει δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να υπολογιστεί άμεσα με

ακρίβεια καθώς εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι χρήστες και κύρια οι επενδυτές, οι

τράπεζες και οι εθνικές αρχές. Σημαντικά οφέλη θα υπάρξουν για τις ΜΜΕ εάν η εφαρμογή του

προτύπου συνοδευτεί και με κατάλληλα μέτρα διοικητικού κυρίως χαρακτήρα που θα συμβάλλουν

στη μείωση του διοικητικού τους φόρτου.

Η εμπειρία από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στη χώρα μας κατέδειξε ότι τελικά το κόστος

εφαρμογής τους δεν ήταν σημαντικό και μπόρεσε να απορροφηθεί σχετικά εύκολα από τις

επιχειρήσεις.

4.3.3 Η λογιστική οργάνωση που απαιτείται για την εφαρμογή του ΔΠΧΠ  για ΜΜΕ

Οι ελληνικές ΜΜΕ θα κληθούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ προερχόμενες από ένα πολύ

διαφορετικό και πολύ εξειδικευμένο Εθνικό Λογιστικό Σύστημα στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς στο

Κεφάλαιο 2 της παρούσας εργασίας.  Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης, η
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάστηκε το θέμα της λογιστικής οργάνωσης των ΜΜΕ και μεταξύ των

θέσεων που κατέθεσε, προτείνονται τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια (site, ε):

 Καταχώρηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε λογιστικά βιβλία, όπως το βιβλίο των

ημερήσιων πωλήσεων, των αγορών, των εισπράξεων, των χρεογράφων πληρωτέων, του ταμείου

για μικροέξοδα, το γενικό ημερολόγιο, το γενικό καθολικό, το καθολικό των πιστωτών και

χρεωστών καθώς και της μισθοδοσίας. Αυτό προάγει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των

λογιστικών καταχωρήσεων, μέσω των οποίων εισάγονται τα στοιχεία στις οικονομικές

καταστάσεις για τις ΜΜΕ

 Εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου για τη λογιστική απεικόνιση καθώς αυτή προσφέρει τη

δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των συναλλαγών κατά την καταχώρησή τους.

 Χρησιμοποίηση απλοποιημένων υποδειγμάτων για τις οικονομικές καταστάσεις του

ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης προβάλλοντας τις κύριες κατηγορίες

λογαριασμών.

 Εφαρμογή της λογιστικής αρχής του δεδουλευμένου, καθότι ως λογιστική μέθοδος προβάλλει

μια περισσότερο ακριβή και πλήρη εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης και των επιδόσεων

της επιχείρησης , σε σχέση με τη λογιστική σε ταμειακή βάση.

 Εφαρμογή της λογιστικής αρχής της σύνδεσης του εσόδου με το έξοδο που το δημιουργεί

(matching principle) διότι είναι σημαντικό τα έσοδα να συσχετίζονται με τα έξοδα προκειμένου

να προβάλλεται η πραγματική εικόνα της επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής επίδοσης.

 Εφαρμογή της λογιστικής αρχής της δίκαιης και εύλογης αξίας (True and fair view principle)

γιατί είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι λογιστικές πληροφορίες παρουσιάζουν

ακρίβεια και συνέπεια.

 Χρήση ενός τυποποιημένου σχεδίου λογαριασμών γιατί αυτό αποτρέπει εξαρτήσεις από

συγκεκριμένα λογιστικά πακέτα (software) αλλά και γιατί επίσης ικανοποιεί τις ανάγκες

λογιστικής τυποποίησης στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
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 Χρήση μιας και μόνον χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (“only once” principle) για τους

σκοπούς των διοικητικών αρχών έστω και αυτή παρέχεται για διαφορετική ή την ίδια αρχή, για

διαφορετικούς ή και για ίδιους σκοπούς (φορολογικούς, στατιστικούς, Basel II, τράπεζες).

4.3.4 Θέματα που θα αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ΜΜΕ κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ για

ΜΜΕ

Η επέκταση εφαρμογής των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις ΜΜΕ αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην

ποιότητα της χρηματοοικονομικής τους πληροφόρησης, παρέχοντας μεγαλύτερη διαφάνεια,

αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των οικονομικών μεγεθών των ΜΜΕ. Εάν και δεν έχουν

ολοκληρωθεί οι εργασίες για την οριστικοποίηση του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, η αποτίμηση της εμπειρίας

που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ επιβάλλει τη συντονισμένη δράση

προκειμένου τόσο στην κατεύθυνση να αντιμετωπιστούν θέματα και να αποτραπούν προβλήματα

που δημιουργούνται κατά τη μετάβαση από το ΕΓΛΣ στο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, όσο και στην

κατεύθυνση της λήψης μέτρων που θα εξασφαλίσουν άμεσα οφέλη για τις ΜΜΕ.

Ωστόσο η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ αναμένεται να συνοδευτεί και από σειρά θεμάτων και

προβλημάτων για τις ΜΜΕ ως σημαντικότερα των οποίων ορίζονται:

α) Θέματα κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ

i. Η αναγκαιότητα έγκαιρης και ολοκληρωμένης αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου.

Σήμερα υπάρχει πληθώρα νόμων (όπως κ.ν.2190/1920, Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων,

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας) που έχουν

εφαρμογή στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και γενικότερα στην παροχή της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στη χώρα μας. Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ

μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για μια συνολική αναμόρφωση του υπάρχοντος
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νομοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση τόσο της προσαρμογής του στα δεδομένα που

δημιουργούνται (κατάργηση του ΕΓΛΣ υιοθέτηση του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ), όσο και στην

εξάλειψη διατάξεων που δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη των ΜΜΕ και αυξάνουν το

διοικητικό τους φόρτο. Ειδικότερα η Ελληνική νομοθεσία θα κληθεί να ορίσει τα κριτήρια

για το ποιες ΜΜΕ θα ενταχθούν στους σκοπούς του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ και ενδεχόμενα ποιες

θα υποχρεωθούν θα κληθούν να εφαρμόσουν τα πλήρη ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Η αναμόρφωση του

νομοθετικού πλαισίου πρέπει να γίνει έγκαιρα προκειμένου να παρασχεθεί στις ΜΜΕ ο

απαραίτητος χρόνος προσαρμογής.

ii. Προκειμένου να υπάρξει ομαλή διαδικασία μετάβασης απαιτείται επαρκής ενημέρωση των

λογιστών και των ελεγκτών σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του προτύπου.

iii. Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ απαιτεί την ενίσχυση των λογιστικών υπηρεσιών, την

εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτίωση των μηχανογραφικών τους συστημάτων.

iv. Οι ΜΜΕ οφείλουν να προβλέψουν και να προγραμματίσουν την αύξηση του κόστους που

θα επωμιστούν για την κατάρτιση των οικονομικών των καταστάσεων σύμφωνα με το νέο

πρότυπο.

v. Μέρος των ευρύτερων εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούν οι ΜΜΕ θα χρειαστεί να

επανασχεδιαστούν και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται από την

εφαρμογή του νέου προτύπου.

β) Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

Κρίσιμο ζήτημα για την ποιότητα της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποτελεί η

θεσμοθέτηση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων που θα συντάσσονται σύμφωνα με το

ΔΠΧΠ για ΜΜΕ. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν

υποχρέωση ελέγχου από νόμιμους (ορκωτούς) ελεγκτές – λογιστές χρειάζεται απαραίτητα

συμπληρώσεις. Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ
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απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές και λογιστικές γνώσεις τις οποίες οι ΜΜΕ ενδεχόμενα δεν θα

διαθέτουν. Επιπρόσθετα, οι συνθήκες του δημιουργούνται στο λογιστικό αλλά και γενικότερα στο

οικονομικό περιβάλλον επιβάλλουν τη διεύρυνση του ρόλου των ελεγκτών ο οποίος πλέον δεν

περιορίζεται στις σχετικά απλοποιημένες διαδικασίες ελέγχου, που προβλέπονταν από το

προηγούμενο σύστημα.

γ) Κρατική Εποπτεία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η εποπτεία και επομένως η εποπτεία των οικονομικών

καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιριών και των ΕΠΕ ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρων 51-53 του κ.ν.2190/1920, μέσω των σχετικών τμημάτων της Νομαρχίας της έδρας κάθε

επιχείρησης. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις

που καταρτίζουν οι ΜΜΕ χρήζει την αναγκαιότητα αλλαγών. Το αν η εποπτεία και ο ποιοτικός

έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται από τις ίδιες αρχές ή θα

ανατεθεί σε κάποια άλλη ίσως δεν είναι το πλέον καθοριστικό σημείο. Καθοριστικό για την

εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, είναι η ικανότητα της αρμόδιας αρχής να ενημερώνει, να παρέχει

επαρκή καθοδήγηση και συντονισμό καθώς και να παρεμβαίνει έγκαιρα για την επίλυση τυχόν

προβλημάτων.

δ) Ο ρόλος των επαγγελματιών λογιστών

Η εφαρμογή του προτύπου και η κατάργηση του ΕΓΛΣ θα επιφέρει σίγουρα αλλαγές στα μέχρι

τώρα ισχύοντα επαγγελματικά πρότυπα των λογιστών. Το επάγγελμα του λογιστή οπωσδήποτε θα

γνωρίσει αλλαγές με ενίσχυση του ρόλου των συγκεκριμένων κατηγοριών (όπως των διευθυντών ή

υπευθύνων των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών), ενώ παράλληλα ένα μεγάλο μέρος των

λογιστών με εμπειρία στο ΕΓΛΣ αλλά χωρίς επάρκεια στα ΔΛΠ θα αντιμετωπίσει προβλήματα.

Αλλαγές θα υπάρξουν και στις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις από

συνεργαζόμενα εξωτερικά λογιστικά γραφεία. Στο τομέα αυτό αναμένεται η αύξηση των
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λογιστικών εργασιών που προσφέρουν οι γνωστοί διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι, ( KPMG, PWC, E&Y,

Grant Thornton, Deloitte και ΣΟΛ ) σε βάρος των υπηρεσιών που σήμερα προσφέρουν τα

ανεξάρτητα λογιστικά γραφεία.

ε) Εκπαίδευση

Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για ΜΜΕ και η συνεπαγόμενη κατάργηση των Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων και του ΕΓΛΣ καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στα πρότυπα

αυτά και κατ’ επέκταση στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ. Στην κατεύθυνση αυτή θα κριθεί αναγκαία και η

προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη λογιστική, η οποία μέχρι σήμερα επικεντρώνεται

στους κανόνες και τις αρχές που επιβάλλουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το ΕΓΛΣ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο 21ος αιώνας που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των μεταφορών κεφαλαίων και

των επενδύσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε κράτους. Οι επενδυτές πλέον προκειμένου να βρουν

την βέλτιστη τοποθέτηση για τα κεφάλαια τους δεν μελετάνε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που

εδρεύουν στη χώρα τους, αλλά ενδιαφέρονται και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε σε

κάποιο άλλο κράτος είτε σε πολλά κράτη.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκριση των χρηματοοικονομικών

δεδομένων των διαφόρων επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη.

Εάν οι λογιστικές αρχές και κανόνες σε κάθε κράτος διαφέρουν, θα διαφέρουν και οι διάφοροι τρόποι

υπολογισμού των αποτελεσμάτων που γίνονται από τις εκάστοτε επιχειρήσεις, πράγμα που θα

καθιστούσε αδύνατη τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων που δρουν σε

διαφορετικά κράτη. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα έρχονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης (IFRS) να λύσουν. Με την εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις τοποθετούν μια κοινή

βάση σύγκρισης των χρηματοοικονομικών και λογιστικών καταστάσεων των διάφορων επιχειρήσεων,

διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους επενδυτές να πάρουν τις αποφάσεις τους για την τοποθέτηση

των επενδυόμενων κεφαλαίων τους στην κατά τη γνώμη τους πιο αποδοτική επιχείρηση.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας της ευρωπαϊκής

ένωσης (ΕΕ). Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της κοινωνικής οικονομίας ενώ

παράλληλα είναι πηγή ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των καινοτομιών. Γι αυτόν τον λόγο και

ήταν απαραίτητη η θέσπιση ενός ΔΠΧΠ που θα απευθύνεται και θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες

των ΜΜΕ. Η επέκταση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ολοκληρώθηκε τον

Ιούλιο του 2009 με την έκδοση του Προτύπου από τον ΙASB.
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Ο σκοπός του προτεινόμενου προτύπου είναι να προσφέρει ένα απλοποιημένο, αυτοτελές σύνολο

λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για μικρότερες, μη εισηγμένες εταιρίες, αλλά βασίζεται

στα πλήρη Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα οποία αναπτύχθηκαν πρωταρχικά

για εισηγμένες εταιρίες. Καταργώντας επιλογές λογιστικής μεταχείρισης, απαλείφοντας θέματα που

γενικά δεν σχετίζονται με τις ΜΜΕ και απλοποιώντας μεθόδους αναγνώρισης και επιμέτρησης, το

προτύπου που προέκυψε μειώνει τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρμόζεται στις ΜΜΕ

περισσότερο από 85 τις εκατό σε σχέση με το πλήρες σύνολο των ΔΠΧΠ.

Πολλά θέματα που δεν έχουν σχέση με τις τυπικές ΜΜΕ, όπως οι αναφορές με τιμαριθμοποίηση του

γενικού επιπέδου τιμών σε υπερπληθωριστικό περιβάλλον, οι εξορυκτικές βιομηχανίες, η ενδιάμεση

πληροφόρηση, τα κέρδη ανά μετοχή, η πληροφόρηση κατά τομέα και ο προσδιορισμός της εύλογης

αξίας των γεωργικών περιουσιακών στοιχείων, παραλήφθηκαν. Όταν στα πλήρη ΔΠΧΠ παρέχεται

επιλογή λογιστικής πολιτικής, στο ΔΠΧΠ για ΜΜΕ υπάρχει μόνο η απλούστερη επιλογή, έχοντας όμως

τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και η άλλη επιλογή με παραπομπή στο σχετικό ΔΠΧΠ. Τέλος, το νέο

πρότυπο προωθεί απλοποιήσεις καταχώρισης και επιμέτρησης. Αυτές αφορούν χρηματοοικονομικά

μέσα, απομείωση υπεραξίας, καταχωρίσεις κόστους έρευνας και ανάπτυξης, προγράμματα

καθορισμένων παροχών και παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών κ.α.

Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω, το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ προσφέρει ένα εύχρηστο, αυτοτελές σύνολο

λογιστικών προτύπων που θα επιτρέπει για πρώτη φορά στους επενδυτές να συγκρίνουν την οικονομική

απόδοση των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο με βάση σύγκρισης όμοιων στοιχείων. Επιπλέον, οι

αναπτυσσόμενες χώρες θα εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους λόγω του ότι δεν θα χρειαστεί να

ετοιμάσουν και να εκδώσουν δικά τους πρότυπα.



91

Παρά τα σημαντικά πλεονεκτήματα που αποφέρει το ΔΠΧΠ για ΜΜΕ στις επιχειρήσεις που επιλέγουν

να το εφαρμόσουν, δεν πρέπει να παραλείψουμε το σημαντικό κόστος που θα προκύψει από την

εφαρμογή και αφορά στην απαιτούμενη γενική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων (εκπαίδευση

προσωπικού, νέα πληροφοριακά συστήματα κ.α), γεγονός για το οποίο θα πρέπει να είναι έτοιμες τόσο

οι επιχειρήσεις αλλά και τα διάφορα κράτη που θα υιοθετήσουν το νέο πρότυπο.

Συμπερασματικά, η επιτυχής εισαγωγή των νέων προτύπων στις μικρομεσαίες εταιρίες απαιτεί την

αξιοποίηση των εμπειριών των εισηγμένων εταιριών, την δυναμική στρατηγική εκσυγχρονισμού και

ανάπτυξη μέσω των ΔΛΠ και ΔΠΧΠ και την υιοθέτηση στρατηγικών στόχων: εμφάνιση πολύ καλών

Ισολογισμών, Αποτελεσμάτων Χρήσης, Δεικτών και Ταμειακών Ροών. Παράλληλα, σημαντικό θέμα

προς αντιμετώπιση είναι και η εξασφάλιση της απαιτούμενης γνώσης από τον λογιστικό κόσμο της

Ελλάδας και από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη γρήγορη και απρόσκοπτη υιοθέτηση των

νέων προτύπων. Ειδικά για τις Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η εφαρμογή του ΔΠΧΠ για

ΜΜΕ μπορεί να κριθεί σωτήρια εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, αφού με αυτόν τον

τρόπο αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα τους και γίνονται πιο ελκυστικές προς του επενδυτές του

εξωτερικού, προσελκύοντας ξένα κεφάλαια.
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