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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ανάµεσα στα πλαίσια των φοιτητικών µου υποχρεώσεων για την απόκτηση 
του πτυχίου µου από το τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ είναι και η πραγµατοποίηση της πτυχιακής 
εργασίας.  

  Αποκτώντας το πρώτο πτυχίο µου και επιθυµώντας να έχω ένα επιπρόσθετο 
εφόδιο στην αναζήτηση εργασίας στον κλάδο της Λογιστικής και µε δεδοµένη την 
εφαρµογή από το 2008, των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως επιβάλλεται από 
τον Ν.2992/2002, πήρα την απόφαση να επιλέξω και να ασχοληθώ µε το θέµα 
αυτό.  

Όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτής της διπλωµατικής εργασίας ήταν µια 
δύσκολη δουλειά. Όχι τόσο στην σύλληψη και την µεθοδολογία όσο και στην 
εκτέλεση. αρχικά γίνεται αναλυτική µελέτη και ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (∆ΛΠ) καθώς και επισήµανση των διαφορών που έχουν εντοπιστεί 
ανάµεσα στην υφιστάµενη ελληνική νοµοθεσία µε το κάθε ένα πρότυπο ξεχωριστά. 
Κατά δεύτερο λόγω παρατίθενται, ως παράδειγµα, οι οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας «ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και την 
ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, καθώς επίσης έγινε προσπάθεια ώστε να εντοπιστούν 
οι διαφορές της διάρθρωσης αλλά και σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων στην 
πράξη.  

Ολοκληρώνοντας, από την µελέτη και ανάπτυξη του θέµατος, είναι σηµαντικό 
να επισηµανθεί η έλλειψη  επαρκούς ελληνικής βιβλιογραφίας, παρόλο που η 
εφαρµογή των ∆ΛΠ από τις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πια γεγονός.  

Όσο αναφορά την ανάγνωση της διπλωµατικής αυτής, ο κάθε αναγνώστης 
µπορεί να αποκτήσει µια γενική εικόνα για τα ∆ΛΠ καθώς και τις διαφορές που αυτά 
παρουσιάζουν µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Για τις ανάγκες αντιµετώπισης της υποκειµενικότητας και της επίτευξης της 

συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων, διαφορετικών οργανισµών, έχουν 
διαµορφωθεί και δηµοσιευτεί τα Λογιστικά Πρότυπα. Τα Λογιστικά πρότυπα 
διαµορφώνονται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ∆ιεθνές. Τα διεθνή Λογιστικά 
πρότυπα (International Financial Reporting Standards IFRS, previously IAS) 
διαµορφώνονται από το συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 
Accounting Standards Board IASB, previously 1eommittee IASC). Η επιτροπή 
(International Accounting Standards committee IASC) συστήθηκε το 1973 για να 
εργάζεται γενικά για την βελτίωση και την εναρµόνιση των οικονοµικών 
καταστάσεων.  

 Τα ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Παρουσίασης (όπως 
µετονοµάστηκαν τον Απρίλιο του 2001 τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα) 
δηµιουργήθηκαν για να απεικονίζουν τα οικονοµικά στοιχεία κάθε επιχείρησης µε 
επιστηµονική  ακρίβεια και ορθότητα ,για να µπορούν οι οικονοµικές καταστάσεις 
των επιχειρήσεων να καταστούν αξιόπιστες και συγκρίσιµες όχι µόνο στη χώρα µας, 
αλλά και σε  διεθνές επίπεδο.  

Η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις ισχύουσες 
λογιστικές αρχές, ενώ από την άλλη η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων θα στηρίζεται µε βασική φιλοσοφία την παρουσίαση της πραγµατικής 
εικόνας της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των 
ταµειακών ροών της επιχείρησης, ώστε να εκτιµάται η δυνατότητά της να συνεχίσει 
την επιχειρηµατική της δραστηριότητα ως ενεργή οικονοµική µονάδα (βιωσιµότητα) 
και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών (επενδυτές και κάθε 
ενδιαφερόµενος τρίτος).  

   Οι φορολογικές και λοιπές διατάξεις δε συνυπολογίζονται όσον αφορά στην 
οικονοµική αποτύπωση των δεδοµένων µιας επιχείρησης όταν αυτή στηρίζεται στα 
∆ΛΠ. Με την εφαρµογή τους λοιπόν θα πρέπει να προστεθεί και να εφαρµοστεί 
επιπλέον η έννοια της φορολογικής αναµόρφωσης. . Για το σκοπό αυτό απαιτείται η 
χρήση του αποτελέσµατος των Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ και η 
αναµόρφωση σε φορολογικά αποτελέσµατα βάσει των φορολογικών διατάξεων. 

 

Μέχρι σήµερα, η IASC έχει εκδώσει συνολικά  41 πρότυπα. Η επικέντρωσή της 
παραµένει στα ουσιώδη στοιχεία, (material items) κατά την έκδοση των ∆ΛΠ. 
Προσπαθεί να γίνουν τα ∆ΛΠ τόσο κατανοητά, ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν 
αποτελεσµατικά σε παγκόσµια βάση. Τα πρότυπα αναθεωρούνται συνεχώς, 
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση, γι' αυτό και ορισµένα από αυτά 
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έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και έχουν αντικατασταθεί µε αναθεωρηµένα ή 
καινούργια πρότυπα.  

Ιστορική Αναδροµή  

Η Επιτροπή ∆ΛΠ (International Accounting Standards Committee - IASC) 
είναι το όργανο το οποίο έχει την πλήρη και απόλυτη αυτονοµία στο να θέτει και να 
εκδίδει ∆ΛΠ.  

Η IASC συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 κατόπιν συµφωνίας των λογιστικών 
σωµάτων:  

* ΗΠΑ  

* Αυστραλίας  

* Μεξικού  

* Γαλλίας  

* Γερµανίας  

* Ιαπωνίας.  

 * Ιρλανδίας  

* Καναδά  

* Ηνωµένου Βασιλείου  

* Ολλανδίας  

* Ιρλανδίας  

Ωστόσο µια αναθεωρηµένη συµφωνία και καταστατικό υπογράφηκαν το  

Νοέµβριο του 1982.  

Η διεξαγωγή των εργασιών της IASC γίνεται από ένα Συµβούλιο που 
συγκροτείται από αντιπροσωπείες 13 χωρών και 4 οργανώσεων, κατ' ανώτατο όριο, 
που ενδιαφέρονται για την παρουσίαση των οικονοµικών πληροφοριών. Οι ιδιότητες 
των µελών της IASC αναγνωρίζονται στην Αναθεωρηµένη Συµφωνία και 
επιβεβαιώνονται από τις Αµοιβαίες ∆εσµεύσεις που έχουν αναλάβει τόσο η IASC όσο 
και η IFAC, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών ( International Federation of 
Accountants ). 
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1 Οι Βασικοί Σκοποί της IASC  

1.1 Οι βασικοί σκοποί της IASC, όπως τίθενται στο καταστατικό της είναι:  
Α) Η διαµόρφωση και η δηµοσίευση, για το ευρύτερο κοινό, Λογιστικά Πρότυπα, 
που πρέπει να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και η 
προώθηση ώστε να υπάρξει η παγκόσµια αποδοχή και τήρηση τους, και  

Β) Η εργασία γενικά για τη βελτίωση και την εναρµόνιση των κανόνων, των 
λογιστικών µεθόδων και διαδικασιών που έχουν να κάνουν µε την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα Μέλη συµφωνούν να υποστηρίζουν το έργο της IASC, αναλαµβάνοντας τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:  

* Η δηµοσίευση στις αντίστοιχες χώρες τους των ∆ΛΠ, που γίνονται αποδεκτά για 
δηµοσίευση από το Συµβούλιο της IASC και  

* Η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας:  

α) ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις 
ακολουθούν από κάθε ουσιώδη άποψη τα ∆ΛΠ και να γνωστοποιούν το γεγονός της 
συµµόρφωσης αυτής.  

β) να κατορθώνουν να πείθουν τις κυβερνήσεις και τα όργανα λογιστικής 
τυποποίησης καθώς και τις αρχές που ελέγχουν τα χρηµατιστήρια αξιών και την 
εµπορική - βιοµηχανική κοινότητα, για το ότι οι δηµοσιευµένες οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ από κάθε άποψη,  

γ) να διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές είναι ικανοποιηµένοι για το ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις ακολουθούν τα ∆ΛΠ και,  

δ) να τονώσουν την αποδοχή και την τήρηση των ∆ΛΠ διεθνώς. 

 

1.2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων  

1.2.1 Σκοπός και Καθεστώς του Πλαισίου  
Η κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικές καταστάσεις τουλάχιστον κάθε 

έτος και αναφορά προς τις κοινές πληροφοριακές ανάγκες ενός ευρύτερου κύκλου 
χρηστών. Το πλαίσιο θέτει τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση και παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων για εξωτερικούς χρήστες.  

Σηµειώσεις : Όπως παρατίθεται στον ενιαίο τόµο IASB 2008 
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1.2.2 Ο σκοπός του πλαισίου είναι:  
1. Να βοηθήσει το Συµβούλιο της IASC  

α) ώστε να αναπτυχθεί στο  µέλλον και να αναθεωρηθούν τα υφιστάµενα ∆ΛΠ , και  

β) να προωθηθεί η εναρµόνιση των κανόνων των λογιστικών προτύπων και 
διαδικασιών, παρέχοντας µια βάση για τη µείωση των εναλλακτικών λογιστικών 
χειρισµών που επιτρέπονται από τα ∆ΛΠ  

2. Να βοηθήσει τα αρµόδια εθνικά σώµατα στην ανάπτυξη εθνικών προτύπων  

3. Να βοηθήσει τους καταρτίζοντας τις οικονοµικές καταστάσεις στην 
εφαρµογή των ∆ΛΠ και στο να ασχοληθούν µε θέµατα που πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείµενο ενός ∆ΛΠ  

4. Να βοηθήσει τους ελεγκτές να αποφασίζουν αν οι οικονοµικές καταστάσεις 
ανταποκρίνονται στα ∆ΛΠ  

5. Να βοηθήσει τους χρήστες στην ερµηνεία των πληροφοριών που 
περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα 
∆ΛΠ και  

6. Να παρέχει, σε όσους ενδιαφέρονται για το έργο της IASC, πληροφορίες 
σχετικά µε την προσέγγιση της στη διαµόρφωση των ∆ΛΠ.  

1.2.3 Τι είναι τα ∆ΛΠ  
Με λίγα λόγια τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) είναι κανόνες διεθνούς 

αναγνώρισης και παραδοχής, που προδιαγράφουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρατίθενται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις µιας 
επιχείρησης.  

Καθορίζουν τους κανόνες αποτίµησης των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων της επιχείρησης, µε τους οποίους ποσοτικοποιούνται τα έσοδα και 
τα έξοδά της, και κατ' επέκταση, η καθαρή περιουσία της επιχείρησης. Ακόµη 
καθορίζουν και τα επιµέρους συνθετικά στοιχεία, δηλαδή το περιεχόµενο των 
ετήσιων και ενδιάµεσων, ενοποιηµένων και µη, οικονοµικών καταστάσεων της 
επιχείρησης, ως εξής:  

Κατάσταση Αποτελεσµάτων ή Λογαριασµός Κερδών- Ζηµιών, όπου 
παρατίθενται οµαδοποιηµένα τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, όπως 
προκύπτουν στο τέλος της χρήσης. 

Κατάσταση Μεταβολών της Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, στην 
κατάσταση αυτή διαφαίνονται οι αυξήσεις (νέα κεφάλαια, µη διανεµηθέντα κέρδη 
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κλπ.) και οι µειώσεις (µερίσµατα κλπ.) που σηµειώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
χρήσης στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, δείχνοντας, µε αυτόν τον τρόπο, τις 
µεταβολές που πραγµατοποιήθηκαν πάνω στην καθαρή περιουσία της επιχείρησης 
αλλά και την πραγµατική της θέση στο τέλος της χρήσης, όσον αφορά τα ίδια 
κεφάλαια της.  

Κατάσταση Ταµειακών Ροών, όπου παρατίθενται οι εισπράξεις και οι 
πληρωµές της επιχείρησης, που πραγµατοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαχειριστικής περιόδου.  

Ισολογισµός, όπου παρουσιάζονται οι οµαδοποιηµένες αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της επιχείρησης, όπως έχουν 
διαµορφωθεί στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου.  

Προσάρτηµα (ή Σηµειώσεις). Το προσάρτηµα είναι αυτό που πρέπει να 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά κάποιο επεξηγηµατικό υλικό, συµπληρωµατικούς 
πίνακες, πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και άλλες καταστάσεις που 
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, 
µπορεί να περιλαµβάνει γνωστοποιήσεις σχετικά µε τους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες που επηρεάζουν την επιχείρηση, καθώς και τυχόν πόρους και 
υποχρεώσεις που δεν απεικονίζονται στον Ισολογισµό. Επίσης, µπορεί να 
παρέχονται πληροφορίες για τους γεωγραφικούς και επιχειρηµατικούς τοµείς και για 
το αποτέλεσµα της µεταβολής των τιµών στην επιχείρηση.  

Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης αποτελούν ένα 
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο, όπου η αποσπασµατική δηµοσιοποίησή του δεν είναι 
επιτρεπτή. Μπορεί, βέβαια, η διοίκηση της επιχείρησης να καταρτίζει οικονοµικές 
καταστάσεις για δική της χρήση µε πολλούς και διάφορους τρόπους, που 
εξυπηρετούν καλύτερα στους εσωτερικούς σκοπούς της, αλλά η υποχρεωτική 
δηµοσιοποίηση των Ετήσιων και Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων, µαζί µε το 
Πιστοποιητικό Ελέγχου ή Επισκόπησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την 
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που επιβάλλει ο νόµος, συνεπάγεται τις εξής 
ενέργειες από πλευράς των επιχειρήσεων:  

 Καταχώρηση στα µητρώα εταιρειών  

 Κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

 ∆ηµοσίευση στον τύπο και στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  

 Ανάρτηση στο ∆ιαδίκτυο   
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Στο να αποκλιστεί ή στο να µη εφαρµοστεί ένα συγκεκριµένο πρότυπο 
επιτρέπεται µόνο κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις και σε πολύ ακραίες 
περιπτώσεις :  

1. Όταν η εφαρµογή του προτύπου είναι πιθανό να προκαλέσει αρνητική επίδραση 
στην παρουσίαση της αληθινής και δίκαιης εικόνας των οικονοµικών καταστάσεων, 
των αποτελεσµάτων και της διακίνησης µετρητών.  

2. Όταν η απόκλιση συντείνει στην απόδοση της αληθινής και δίκαιης παρουσίασης.  

Στις παραπάνω αυτές περιπτώσεις όµως, θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται το 
πρότυπο από το οποίο έγινε η παρέκκλιση, το σηµείο της παρέκκλισης, οι λόγοι, 
καθώς και η οικονοµική επίδραση της. Ωστόσο οποιαδήποτε αντίθεση που πιθανό να 
υπάρχει µε τις εκάστοτε αξιώσεις των διαφόρων Κρατών δεν αποτελεί λόγω 
απόκλιση από ή µη εφαρµογής συγκεκριµένου προτύπου.  

Όσον αφορά τώρα την παροχή πρόσθετων πληροφοριών τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα, δεν περιορίζουν ως προς τις αξιώσεις παρουσίασης των διαφόρων 
προτύπων για την πληρέστερη πληροφόρηση αυτών που θα µελετήσουν ή θα 
χρησιµοποιήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Οι «Αξιώσεις 
Παρουσίασης» καθορίζουν το ελάχιστο των πληροφοριών που θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται σε αυτές. Οι «Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές» αποτελούν τις 
συγκεκριµένες αρχές, βάσεις, συνθήκες και πρακτικές που εφαρµόζονται από µια 
επιχείρηση για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. Έτσι, 
η διοίκηση της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να επιλέγει και να εφαρµόζει τέτοιες 
λογιστικές αρχές, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να είναι σύµφωνες µε τις 
απαιτήσεις των ∆ΛΠ και τις ερµηνευτικές οδηγίες από την «Επιτροπή Έκδοσης 
Ερµηνευτικών Οδηγιών» επί των προτύπων (Standing Interpretations Committee - 
SIC).  

Σηµαντικό είναι προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση των προτύπων θα 
πρέπει να εξηγήσουµε ότι κάποια πρότυπα, (∆ΛΠ 3, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 26), δεν θα 
αναπτυχθούν για το λόγω ότι έχουν καταργηθεί και υπερκαλυφθεί από άλλα 
πρότυπα ή συγχωνεύτηκαν σε άλλα πρότυπα.  
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Β. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
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2. ∆ΛΠ 1 :Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

2.1 ∆ΛΠ 1 - Ανάλυση 
Τέσσερις είναι οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης που ετοιµάζονται 

µε βάση τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπως αναφέρθηκαν και 
παραπάνω, και µεγάλο αριθµό «Σηµειώσεων» που αφορούν τις καταστάσεις αυτές. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τη δοµηµένη παρουσίαση της οικονοµικής 
θέσης και των συναλλαγών µιας επιχείρησης.  

Βασικός σκοπός του προτύπου αυτού είναι ο καθορισµός της µορφής, του 
τρόπου και του περιεχοµένου της παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
οποιασδήποτε επιχειρήσεως, έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση τους από έτος σε 
έτος, για την κάθε επιχείρηση, όπως και για παρόµοιες µεταξύ τους επιχειρήσεις.  

Όπως καθορίζεται από τους κανόνες του προτύπου αυτού, θα πρέπει όλα τα 
σηµαντικά µεγέθη να εµφανίζονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις, ενώ τα 
µη σηµαντικά ποσά µπορεί να αθροίζονται µαζί µε άλλα ποσά παρόµοιας φύσης και 
να εµφανίζονται σαν σύνολο. Σε αντίθεση µε αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού και 
παθητικού, όπως και τα έσοδα και έξοδα, δεν πρέπει να συµψηφίζονται εκτός και αν 
αυτό επιτρέπεται από τα ∆ΛΠ ή αφορά ασήµαντα ποσά. Ωστόσο αν οι τρέχουσες 
οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν χρονική περίοδο διαφορετικής διάρκειας από τις 
προηγούµενες, τότε θα πρέπει να υπάρχει εξήγηση της αλλαγής αυτής κι ότι τα 
συγκριτικά στοιχεία δεν µπορεί να είναι συγκρίσιµα.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω αναφορά  οι υποχρεωτικές καταστάσεις που θα 
πρέπει να περιλαµβάνει το «Σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων» µιας 
επιχείρησης είναι ο ισολογισµός, η κατάσταση λογαριασµών αποτελεσµάτων, η 
κατάσταση µεταβολών της χρηµατοοικονοµικής θέσης, η κατάσταση διακίνησης 
µετρητών και οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβανοµένων 
και των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών.  

Εποµένως µε το πρότυπο αυτό καθορίζονται ποια στοιχεία θα περιλαµβάνει 
κάθε κατάσταση από αυτές. Έτσι, ο ισολογισµός θα πρέπει να περιλαµβάνει τα άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία, τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
τα αποθέµατα, τους χρεώστες εµπορίου και άλλες βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις, τις 
φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τα υπόλοιπα µετρητών στο ταµείο και τις 
τράπεζες, τους πιστωτές εµπορίου και άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, τις 
προβλέψεις, τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις που είναι υποκείµενες σε επιτόκιο, τα 
συµφέροντα µειοψηφίας και τα ίδια συµφέροντα (µετοχικό κεφάλαιο και 
αποθεµατικά). Το στοιχείο « συµφέρον µειοψηφίας» αφορά τις βασικές διαφορές 
µεταξύ του ισολογισµού µιας επιχείρησης και τους ενοποιηµένους ισολογισµούς 
όπου αντικαθιστά το στοιχείο «επενδύσεις», το οποίο δεν θα πρέπει να εµφανίζεται.  
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Εν τω µεταξύ στο µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης θα πρέπει να παρέχονται 
οι ακόλουθες πληροφορίες στις «σηµειώσεις επί των οικονοµικών  καταστάσεων» 
της επιχείρησης: ο αριθµός των εγκεκριµένων µετοχών προς έκδοση, ο αριθµός των 
εκδοθεισών και πλήρως ή µερικώς πληρωθεισών µετοχών, η ονοµαστική αξία των 
µετοχών, η κατάσταση µεταβολών του µετοχικού κεφαλαίου από την αρχή µέχρι το 
τέλος κάθε έτους, τα δικαιώµατα ή και οι περιορισµοί για κάθε κατηγορία µετοχών, 
οι µετοχές της εταιρείας που κατέχει η ίδια, οι θυγατρικές ή οι συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις και τέλος οι µετοχές προς πώληση µε δικαίωµα προτίµησης ή βάσει 
συµβολαίου, παρέχοντας τους σχετικούς όρους και ποσά.  

Όσον αφορά την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης 
θα πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα οργανικά έσοδα της επιχείρησης, τα 
λειτουργικά αποτελέσµατα (µεικτό κέρδος), τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, το µερίδιο 
κέρδους ή ζηµίας που προέρχεται από συνδεδεµένες επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες, τη 
φορολογία εισοδήµατος χρήσεως, τα κέρδη ή τις ζηµίες χρήσεως µετά φόρων, τα 
έκτακτα έσοδα και έξοδα, το συµφέρον µειοψηφίας και τα καθαρά κέρδη χρήσεως 
µετά φόρων.  

Από την άλλη στις καταστάσεις ισολογισµού και λογαριασµού αποτελεσµάτων 
υπάρχει µια στήλη σηµειώσεων που αναγράφονται οι αύξοντες αριθµοί της 
πρόσθετης πληροφορίας που περιέχεται στις «Σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων», όπου παρέχονται οι διάφορες αναλύσεις και επεξηγήσεις για το 
αντίστοιχο ποσό βάσει των αξιώσεων παρουσίασης των διαφόρων ∆ΛΠ.  

 

2.2 Βασικές διαφορές λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 1  
Αφού έχουν υιοθετηθεί τους από την 4ης ∆εκεµβρίου δεν υπάρχουν πλέον 

αξιόλογες διαφορές σε ότι αφορά τις βασικές λογιστικές αρχές, σύµφωνα µε τις 
οποίες γίνεται η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Οι γενικές αρχές, στην 
ουσία, είναι ίδιες µε αυτές των ∆ΛΠ. Οι  βασικές διαφορές τους έγκειται στο ότι στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν προβλέπεται η σύνταξη του πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσµάτων, ενώ η παρουσίαση Αποτελεσµάτων Χρήσεως γίνεται σε 
κάθετη διάταξη µε υποχρεωτική αναγραφή του κύκλου εργασιών, γεγονός που 
παραπέµπει στη µέθοδο των δαπανών κατά λειτουργία, που αναφέρεται και στο ∆ΛΠ 
1. Επίσης, σύµφωνα µε τις βασικές αρχές δεν προβλέπεται η σύνταξη της 
κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης, ενώ την κατάσταση 
Ταµειακών Ροών συντάσσουν µόνο οι εισηγµένες επιχειρήσεις.  

Σύµφωνα µε τις αξιώσεις των ∆ΛΠ, οι καταστάσεις αυτές, ισολογισµός, 
λογαριασµός αποτελεσµάτων κλπ, αποτελούν περιληπτική µορφή των αντίστοιχων 
καταστάσεων που συντάσσονταν µέχρι σήµερα, µε τη µόνη διαφορά ότι όλες οι 
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αναλυτικές πληροφορίες για τα διάφορα ποσά που περιλαµβάνονται στις 
καταστάσεις αυτές περιέχονται στις «Σηµειώσεις», που ακολουθούν και που 
θεωρούνται «αναπόσπαστο» µέρος των καταστάσεων αυτών, αντί για τη σύνταξη 
του «Προσαρτήµατος» και του «Ενηµερωτικού ∆ελτίου». ∆ηλαδή οι αξιώσεις 
παρουσίασης µέσα από τις οδηγίες του κάθε προτύπου αναφέρονται στις επιµέρους 
πρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να περιέχονται στις «σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων» της κάθε επιχείρησης.  

Εποµένως, παρατηρούµε, πως µε το ∆ΛΠ 1 εισάγονται νέες µορφές 
οικονοµικών καταστάσεων ενώ παράλληλα αγνοεί τον πίνακα ∆ιάθεσης των 
Αποτελεσµάτων.  

 

3. ∆ΛΠ 2 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  

3.1 ∆ΛΠ 2 - Ανάλυση 
  Το ∆ΛΠ 2 περιλαµβάνει τα αποθέµατα. Βασική εφαρµογή του προτύπου αυτού 
είναι όλες τις περιπτώσεις αποθεµάτων που αφορούν σε προϊόντα, εµπορεύµατα, 
πρώτες ύλες και εν γένει σε αγαθά, που είτε θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια µιας 
µεταποιητικής διαδικασίας είτε θα διατεθούν προς πώληση. Αντίθετα δεν 
εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των αποθεµάτων που προκύπτουν από 
κατασκευαστικά έργα, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, γεωργικά, δασικά 
και µεταλλευτικά προϊόντα και τέλος από βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που 
σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες.  

Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο λογιστικού 
χειρισµού των αποθεµάτων καθώς και τον τρόπο αποτίµησης και παρουσίασης τους 
στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Η παρουσίαση των αποθεµάτων στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης περιλαµβάνει, όχι µόνο την ανάλυση του 
ύψους τους, αλλά και όλες τις συναφείς πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν 
ως προς αυτά.  

Σύµφωνα µε τη γενική οδηγία που δίνει το πρότυπο αυτό είναι ότι τα 
αποθέµατα πρέπει να εµφανίζονται και στα λογιστικά βιβλία αλλά και στις 
οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης σε τιµές ή αξίες που αντιπροσωπεύουν το 
ιστορικό κόστος τους. Με τον όρο «ιστορικό κόστος» εννοούµε όλα τα έξοδα, στα 
οποία έχει υποβληθεί µια επιχείρηση για την απόκτηση των αποθεµάτων. Το 
άθροισµα αυτών των εξόδων καθορίζει την τελική αξία των περιουσιακών στοιχείων, 
όπως εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Στο ιστορικό κόστος, 
βέβαια, δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται έξοδα που δεν αφορούν την παραγωγική 
διαδικασία, όπως είναι τα έξοδα συντήρησης του τελικού προϊόντος, που βρίσκεται 
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ήδη στις αποθήκες της επιχείρησης µε τη µορφή εµπορευµάτων. Επίσης, δεν πρέπει 
να περιλαµβάνονται έξοδα διαχειρίσεως των διάφορων προϊόντων ή και 
εµπορευµάτων για τη διατήρηση τους σε συγκεκριµένη θέση ή κάτω από 
συγκεκριµένες συνθήκες, τα οποία δεν θεωρείται ότι αποτελούν µέρος της 
παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης και τα έξοδα πώλησης και διάθεσης. Πιο 
γενικά, τα παραπάνω έξοδα αποτελούν µέρος των εξόδων διάθεσης και πώλησης και 
δεν αποτελούν µέρος του ιστορικού κόστους των αποθεµάτων για να επηρεάζουν τα 
µεικτά αποτελέσµατα της επιχείρησης.  

Εποµένως, µε βάσει το ότι η αξία των αποθεµάτων επιδρά καθοριστικά στα 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της επιχείρησης καθώς και στην εικόνα της 
οικονοµικής της θέσης, όπως αποτυπώνεται στον ισολογισµό, θα πρέπει να γίνεται 
ορθός καθορισµός του ιστορικού κόστους των αποθεµάτων.  

Η αποτίµηση των αποθεµάτων από την άλλη, όσον αφορά τις γενικές οδηγίες 
των ∆ΛΠ, τα αποθέµατα θα πρέπει πάντοτε να εµφανίζονται σε ιστορικό κόστος. 
Στις περιπτώσεις που τα αποθέµατα αποτελούν «συνήθη εµπορεύσιµα», (προϊόντα 
διαθέσιµα και εµπορεύσιµα στο ευρύ κοινό), θα πρέπει να αποτιµώνται στη 
χαµηλότερη τιµή της τιµής κτήσεως, που είναι το ιστορικό κόστος απόκτησης των 
εµπορευµάτων ή της παραγωγής των προϊόντων, ή στην τιµή της καθαρής 
πραγµατοποιήσιµης αξίας τους. Καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία είναι η αναµενόµενη 
τιµή πώλησης προϊόντων ή εµπορευµάτων που έχουν υποστεί συγκεκριµένη φθορά 
ή ζηµιά ως προς το περίβληµα ή την συσκευασία τους ή άλλες µικρές φθορές που 
όµως καθιστούν την πώληση τους αδύνατη, στην κατάσταση που βρίσκονται και σε 
καθορισµένες τιµές τιµοκαταλόγου. Αυτή η τιµή θα είναι µειωµένη µε τα τυχόν 
έξοδα που πιθανόν να προκύψουν ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση τους. Οπότε, 
οποιοδήποτε έξοδο γίνεται για την αποκατάσταση τους και την επίτευξη της 
πώλησης τους σε αξίες τιµοκαταλόγου, θεωρείται µειωτικό της αναµενόµενης τιµής 
πώλησης. Εν του τις σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν η αναµενόµενη καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων έχει µειωθεί, πέραν του ιστορικού κόστους 
ή της αρχικής τιµής κτήσεως τους, αυτά θα πρέπει να συµπεριληφθούν στα τελικά 
αποθέµατα της επιχείρησης, στην χαµηλότερη της τιµής κτήσεως ή της 
αναµενόµενης καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας, που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι η καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία. Όταν όµως η τιµή κτήσεως των αποθεµάτων 
είναι χαµηλότερη της αναµενόµενης καθαρής τιµής πώλησης, τότε, βάσει των 
οδηγιών του προτύπου αυτού, δεν γίνεται καµία ενέργεια ούτε καµία διόρθωση. Αν 
όµως η αρχική τιµή κτήσεως τους είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία, τότε η τιµή µονάδος του προϊόντος, µε την οποία θα 
συµπεριληφθεί στα τελικά αποθέµατα της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι µειωµένη 
στο επίπεδο της αναµενόµενης καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας του. Αυτό, όµως, 
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αποτελεί ζηµία για την επιχείρηση και θα πρέπει να καταχωρηθεί στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης µέσα στην περίοδο κατά την οποία θα εντοπιστεί.  

Όσον αφορά τους σκοπούς αποτίµησης των αποθεµάτων µιας επιχείρησης 
µπορεί να εφαρµοστεί οποιαδήποτε λογιστική αρχή, όπως, η L1FO, η FIFO, η Μέση 
σταθµική µέθοδος και όποια άλλη µέθοδος θεωρηθεί αντιπροσωπευτική ως προς το 
τελικό αποτέλεσµα στης αξίας των αποθεµάτων. Ωστόσο τα ∆ΛΠ προτρέπουν την 
εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου FIFO, εάν όµως µια επιχείρηση επιθυµεί την 
εφαρµογή κάποιας άλλης µεθόδου, τα πρότυπα δεν το απαγορεύουν, µε την 
προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα εµφανίσει στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων την τυχόν διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει µεταξύ του ποσού 
που εµφανίζεται και του χαµηλότερου ποσού, που θα προέκυπτε αν τα αποθέµατα 
αυτά είχαν αποτιµηθεί µε τη µέθοδο FIFO ή µε την καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία.  

Βασιζόµενοι στους κανόνες του ∆ΛΠ 2, οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων µιας επιχείρησης αναφορικά µε τα αποθέµατα θα πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες, ως προς τις λογιστικές αρχές και µεθόδους που έχουν ακολουθηθεί 
για την αποτίµηση αποθεµάτων, την ανάλυση της συνολικής αξίας των αποθεµάτων 
ανά οµάδα, όπως, πρώτες ύλες, ηµικατεργασµένα προϊόντα, έτοιµα προϊόντα κλπ. 
Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για την συνολική αξία των 
εµπορευµάτων που εκτιµήθηκαν µε βάση την καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία τους, 
τη διαφορά που προκύπτει ανάµεσα στην αξία, των αποθεµάτων και στην καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία, για τους παράγοντες που συνέτειναν στο να υπάρξει η 
διαφoρoπoίηση αυτή και τέλος για την αξία των αποθεµάτων που έχουν τεθεί ως 
εγγύηση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τρίτους.  

 

3.2 Βασικές διαφορές λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 2  
Ακολουθώντας τις βασικές λογιστικές αρχές, πρέπει να τονιστεί ότι τα 

αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή αξίας κτήσεως, η παράγωγης τους, 
της τρέχουσας τιµής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους κατά την 
ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού . Το κόστος των αποθεµάτων καθορίζεται ως η 
τιµολογιακή τους αξία προσαυξηµένη µε τα ειδικά έξοδα αγοράς, για τα 
αγοραζόµενα εµπορεύµατα, και το κόστος παραγωγής, για τα ιδιοπαραγώµενα 
προϊόντα. Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα ελαττωµατικά προϊόντα 
αποτιµώνται στην καθαρή τιµή πωλήσεως τους. Όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις 
που πρέπει να γίνονται στο προσάρτηµα είναι η ακολουθούµενη µέθοδος 
προσδιορισµού του κόστους, η αλλαγή της µεθόδου και η αιτιολόγηση των 
συνθηκών αυτής καθώς και η επίδραση της αλλαγής αυτής στα αποτελέσµατα 
χρήσεως.  
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4. ∆ΛΠ 7 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (Cash Flow 
Statements)  

4.1 ∆ΛΠ 7 - Ανάλυση 
Σύµφωνα µε τους κανόνες του προτύπου 7, η Κατάσταση ∆ιακίνησης 

Μετρητών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων µιας 
επιχείρησης. Αυτό δείχνει το πως η κατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική, όπως είναι ο 
ισολογισµός, η κατάσταση αποτελεσµάτων και η κατάσταση µεταβολής ιδίων 
κεφαλαίων.  

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που παρατηρείται το φαινόµενο µια επιχείρηση 
να εµφανίζει αυξηµένα κέρδη προ φόρων συγκριτικά µε την προηγούµενη χρήση, 
ενώ από την άλλη το σύνολο των διαθεσίµων της να έχει µειωθεί σηµαντικά από τον 
προηγούµενο ισολογισµό. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις είναι πιθανό µια επιχείρηση να 
εµφανίζει καθαρά κέρδη µετά φόρων µειωµένα σε σύγκριση µε το προηγούµενο 
έτος, ενώ τα διαθέσιµα της να έχουν αυξηθεί σε σχέση µε τον προηγούµενο 
ισολογισµό.  

Με αυτό τον τρόπο, µε την κατάσταση διακίνησης µετρητών δηλαδή, 
παρέχονται όλες οι πληροφορίες για να µπορέσει κάποιος να αντιληφθεί το πως θα 
γίνεται η διαχείριση και χρησιµοποίηση του πλεονάσµατος των διαθεσίµων, που 
προέκυψε µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης. Για παράδειγµα, 
µέσω των πληροφοριών που δίνονται, ο αναλυτής των οικονοµικών καταστάσεων 
είναι σε θέση να αντιληφθεί τους λόγους που οδήγησαν στην δηµιουργία 
πλεονάσµατος, παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση εµφάνισε έλλειµµα διαθεσίµων 
κατά την διάρκεια της αναφερόµενης οικονοµικής χρήσης. Επιπρόσθετα, µε την 
κατάσταση αυτή παρέχεται η ευχέρεια στον µελετητή των οικονοµικών 
καταστάσεων να αξιολογήσει την δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργήσει 
διαθέσιµα καθώς και να εκτιµήσει το ύψος των διαθεσίµων που θα προκύψουν µέσα 
από τις συνήθεις δραστηριότητες της.  

Επίσης, µέσα από την κατάσταση διακίνησης µετρητών παρέχονται 
πληροφορίες, στους επενδυτές της επιχείρησης και σε όλους όσους επιθυµούν να 
χρησιµοποιήσουν τις εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις για οποιοδήποτε λόγω, για 
θέµατα σχετικά µε τις µεταβολές των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού 
µιας επιχείρησης, ιδίως αυτών που επηρεάζουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα 
της. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες για τις αλλαγές στην οικονοµική διάρθρωση 
της, όπως είναι οι εξοφλήσεις δανείων, για τη δυνατότητα της επιχείρησης για την 
δηµιουργία ρευστότητας, για την ύπαρξη των στοιχείων που µπορούν να 
βοηθήσουν στην εκτίµηση της αξίας των µελλοντικών ροών της, για το επίπεδο στο 
οποίο έχουν επιτευχθεί οι αναµενόµενες χρηµατικές ροές, όπως περιγράφονται στον 
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προϋπολογισµό, καθώς και πληροφορίες για τη σχέση µεταξύ της κερδοφορίας και 
της καθαρής διακίνησης των µετρητών της επιχείρησης.  

Η κατάσταση διακίνησης µετρητών χωρίζεται σε τρεις βασικές οµάδες:  

1. Λειτουργικές ∆ραστηριότητες: η οµάδα αυτή περιλαµβάνει την  

διακίνηση µετρητών που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της 
επιχείρησης καθώς και τα τυχόν ανόργανα έσοδα ή έξοδα της.  

2. Επενδυτικές ∆ραστηριότητες: η οµάδα αυτή περιλαµβάνει εισπράξεις ή 
πληρωµές που προέρχονται από τις επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Ως 
«επενδυτικές» νοούνται όλες οι δραστηριότητες µέσα από τις οποίες έχουν 
αποκτηθεί ή πωληθεί διάφορα περιουσιακά στοιχεία ή στοιχεία ενεργητικού, τα 
οποία αποκτήθηκαν µε απώτερο στόχο την εκµετάλλευση των οικονοµικών τους 
ωφεληµάτων, όπως, των τόκων, των µερισµάτων κλπ.  

3. Χρηµατοοικονοµικές ∆ραστηριότητες: η οµάδα αυτή περιλαµβάνει 
συναλλαγές που προέρχονται καθαρά µέσα από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες, όπως είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, η δηµιουργία νέων 
δανείων, η εξαγορά ιδίων µετοχών της επιχείρησης, οι εισπράξεις βραχυπρόθεσµων 
ή µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων.  

Ο υπολογισµός της καθαρής ροής µετρητών που προέρχεται από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες της επιχείρησης µπορεί να γίνει µε δύο διαφορετικούς τρόπους:  

 Έµµεση µέθοδος: κατά την εφαρµογή της µεθόδου αυτής γίνεται 
διακανονισµός των καθαρών κερδών προ φόρων της επιχείρησης για τυχόν 
ποσά που έχουν ήδη συµπεριληφθεί και δεν αφορούν διακίνηση µετρητών, 
όπως είναι τα ποσά που αφορούν αποσβέσεις, προβλέψεις για 
συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα από επενδύσεις που δεν έχουν εισπραχθεί 
και γενικά για όλα τα έσοδα ή τα έξοδα που δεν αφορούν διακίνηση 
µετρητών και έχουν συµπεριληφθεί στον υπολογισµό του καθαρού κέρδους. 
Επιπλέον, γίνεται αναµόρφωση των καθαρών κερδών προ φόρων για τυχόν 
ποσά που θα πρέπει να ταξινοµηθούν στις άλλες κατηγορίες της εν λόγω 
κατάστασης.  

 Άµεση µέθοδος: µε τη µέθοδο αυτή περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
διακίνησης µετρητών οι µικτές εισπράξεις και οι πληρωµές µετρητών, που 
προέκυψαν µέσα από τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης. 

 

 



  21

4.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 7  
Μετά την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(5/204/14-11-2000), η µόνη διαφορά που σηµειώνεται στις βασικές λογιστικές 
αρχές µε το πρότυπο αυτό, είναι ότι στις λογιστικές αρχές η εµφάνιση των 
ταµειακών ροών γίνεται µόνο µε την έµµεση µέθοδο (καθαρές ροές από πληρωµές 
και εισπράξεις), ενώ οι κανόνες του προτύπου δέχονται και την εφαρµογή της 
άµεσης µεθόδου (αναµόρφωση κερδών χρήσεως).  

 

5. ∆ΛΠ 8 : ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡ∆ΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η 
ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

5.1 ∆ΛΠ 8 - Ανάλυση 
Στο πρότυπο αυτό περιγράφεται ο τρόπος ταξινόµησης, λογιστικού χειρισµού 

και παρουσίασης ορισµένων στοιχείων στην κατάσταση αποτελεσµάτων µιας 
επιχείρησης επί σταθερής βάσεως, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα συγκεκριµένης 
χρήσεως να µπορούν να συγκριθούν µε τις προηγούµενες περιόδους. Επίσης, 
καθορίζει τον τρόπο χειρισµού των αλλαγών στην περίπτωση που έλαβαν χώρα κατ' 
εκτίµηση λογιστικοί υπολογισµοί ή αλλαγές στις λογιστικές αρχές ή υπάρχει ανάγκη 
διόρθωσης ουσιωδών λαθών.  

Το προτύπου αυτού έχει ως σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσµάτων µιας 
επιχείρησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της, τα 
ασυνήθιστα στοιχεία και την αλλαγή των λογιστικών αρχών ή τις αλλαγές στους 
κατ' εκτίµηση λογιστικούς υπολογισµούς ή την διόρθωση θεµελιωδών λαθών, λάθη 
δηλαδή που έχουν γίνει κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σε µία ή 
περισσότερες χρήσεις και είναι τέτοιας σηµασίας, ώστε οι καταστάσεις να µην 
µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Κύριο µέληµα του προτύπου αυτού είναι η 
διατήρηση της αυτοτέλειας των χρήσεων, δηλαδή η µέριµνα να συµπεριληφθούν 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης όλα τα έσοδα και έξοδα που έχουν 
επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης χρήσεως, ώστε να είναι δυνατός ο 
υπολογισµός του καθαρού κέρδους ή της ζηµίας που προκύπτει από κάθε χρήση. 
Φυσικά αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο πρότυπο δεν προβλέπει 
διαφορετικά όσον αφορά στο ύψος των εσόδων ή των εξόδων που θα πρέπει να 
συµπεριληφθούν στα αποτελέσµατα της χρήσεως.  

Είναι σηµαντικό ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως µιας επιχείρησης θα 
πρέπει να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία για τα κέρδη ή τις ζηµίες που 
προκύπτουν µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητες της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο. Έτσι θα 
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πρέπει να παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά µε την φύση και το ύψος κάθε ποσού 
που θεωρείται σηµαντικό και επηρεάζει τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Επίσης θα 
πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για την αξία των αποθεµάτων που 
έχουν υπολογιστεί και αποτιµηθεί στην αναµενόµενη καθαρή πραγµατοποιήσιµη 
αξία τους και οποιαδήποτε µείωση από επανεκτίµηση πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων, όπως και για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα µε στόχο την 
αναδιοργάνωση της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε πρόβλεψης ή 
αντιστροφής πρόβλεψης έχει γίνει για το σκοπό αυτό. επιπρόσθετα, θα πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για τις πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων, την 
σταδιακή διακοπή λειτουργίας όλης ή µέρους της επιχείρησης, για τον διακανονισµό 
νοµικών εκκρεµοτήτων καθώς και για την πώληση µακροπρόθεσµων επενδύσεων.  

Βάσει τις «γενικές οδηγίες» χειρισµού θεµελιωδών λαθών που περιέχονται σε 
αυτό το πρότυπο ορίζουν ότι το ποσό της διορθώσεως ενός θεµελιώδους λάθους 
που σχετίζεται µε προηγούµενες χρήσεις πρέπει να εµφανίζεται ως διορθωτικό στο 
υπόλοιπο έναρξης του λογαριασµού «Κέρδη εις νέον» και όπου είναι δυνατόν να 
παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση. Εκτός όµως των γενικών οδηγιών του 
προτύπου, παρέχεται, µέσα από αυτό, και εναλλακτική µέθοδος χειρισµού του 
λάθους, κατά την οποία, η διόρθωση του λάθους µπορεί να γίνει µε τακτοποίηση επί 
των αδιανέµητων κερδών εις µεταφορά. Το ποσό του λάθους περιλαµβάνεται στον 
προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της τρέχουσας χρήσης, καθώς και το ποσό που 
επηρεάζει τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των περιόδων για τις οποίες δεν παρέχονται συγκριτικά 
στοιχεία. ∆ηλαδή, θα πρέπει οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων να 
περιλαµβάνουν ανάλυση του ύψους του ποσού που επηρεάζει κάθε µια από τις 
περιόδους που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, σαν συγκριτική 
πληροφόρηση.  

Η  βασική διαφορά µεταξύ των δύο τρόπων χειρισµού της διόρθωσης των 
ουσιωδών λαθών έγκειται στον λογαριασµό επί του οποίου γίνεται η διόρθωση. 
Στην µεν πρώτη περίπτωση, το λάθος επιτρέπεται να διορθωθεί στο λογαριασµό 
«Κέρδη εις νέον», ενώ στη δεύτερη περίπτωση αυτό µπορεί να διορθωθεί µέσα από 
τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων της κάθε χρήσης.  

Ο τρόπος που απεικονίζεται η οικονοµική επίδραση που µπορεί να προκύπτει 
µέσα από την αλλαγή των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών, έχει καθιερωθεί για 
την διασφάλιση της συγκρισιµότητας των στοιχείων που προκύπτουν από διαδοχικές 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι αλλαγές αυτές εφαρµόζονται αναδροµικά στις 
οικονοµικές καταστάσεις, σαν να είχαν εφαρµοστεί από την πρώτη ηµέρα της 
συναλλαγής, από την οποία προέκυψε το ποσό που επηρεάζεται. Πρέπει να τονιστεί 
ωστόσο πως µε τις αλλαγές αυτές δεν γίνεται αναδροµική διόρθωση των υπολοίπων 
των κερδών εις νέον, αλλά διαφοροποιείται το επηρεαζόµενο ποσό, που 
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περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα χρήσεως από την ηµεροµηνία της αλλαγής της εν 
λόγω αρχής.  

Βασιζόµενοι στις γενικές οδηγίες χειρισµού των περιπτώσεων αυτών από το 
πρότυπο 8 αναφέρουν ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την αναδροµική 
εφαρµογή της αλλαγής συγκεκριµένης λογιστικής αρχής, θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται και στα αποτελέσµατα εις νέον, παρέχοντας συγκριτική 
πληροφόρηση ως προς την επίδραση τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Είναι 
περιπτώσεις όµως, κατά τις οποίες το ποσό της αναδροµικής επίδρασης δεν µπορεί 
να υπολογιστεί επακριβώς και µε αξιοπιστία, τότε θα πρέπει να γίνεται µόνο 
απεικόνιση των µελλοντικών επιδράσεων. Τότε όµως, θα πρέπει οι σηµειώσεις επί 
των οικονοµικών καταστάσεων και ο λογαριασµός αποτελεσµάτων να 
περιλαµβάνουν πληροφορίες, όπως, τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή της 
λογιστικής αρχής, το ύψος του ποσού που προκύπτει από την εν λόγω αλλαγή, 
οποιοδήποτε ποσό επηρεάζει τις συγκριτικές οικονοµικές χρήσεις, για τις οποίες δεν 
παρέχονται συγκριτικά στοιχεία και την αναφορά στο γεγονός ότι τα συγκριτικά 
στοιχεία έχουν διαφοροποιηθεί αναλόγως.  

 

5.2 Βασικές διαφορές λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 8  
Όσον αφορά το πρότυπο οι διαφορές που σηµειώνονται είναι ότι στα ισχύοντα 

µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τις διορθώσεις θεµελιωδών λαθών. 
Η διόρθωση γίνεται είτε δια µέσου του υπολοίπου κερδών εις νέον, είτε δια µέσου 
των αποτελεσµάτων, χωρίς όµως να απαιτούνται ρητά κάποιες γνωστοποιήσεις. 
Επίσης, δεν υπάρχουν διατάξεις για την επιβολή αναδροµικής εφαρµογής ή 
ανασύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Συνήθως οι επιδράσεις από την αλλαγή 
σε λογιστικές αρχές, γίνονται στη χρήση που συµβαίνουν. Εδώ όµως απαιτείται 
γνωστοποίηση µε σηµείωση επί του ισολογισµού ή στο προσάρτηµα. Όπως αναφέρει 
ο ΚΒΣ οι πράξεις που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσης καταχωρούνται στον 
ισολογισµό εντός 4 µηνών από τη λήξη της χρήσης. Μετά την ηµεροµηνία αυτή οι 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης καθίστανται οριστικές και δεν επιτρέπεται 
να γίνονται εγγραφές τροποιητικές του ισολογισµού, γεγονός που αν συµβεί, µπορεί 
να χαρακτηριστούν τα βιβλία της επιχείρησης ανακριβή.  
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6. ∆ΛΠ 10: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 
ΙΣOΛOΓΙΣMΟΥ   

6.1 ∆ΛΠ 10 - Ανάλυση  
Στο πρότυπο αυτό συµπεριλαµβάνονται γεγονότα που έχουν συµβεί µετά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού και πριν την έγκριση των οικονοµικών 
καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, τα οποία όµως θα 
πρέπει να ενσωµατωθούν στις οικονοµικές καταστάσεις, για την καλύτερη 
πληροφόρηση των µετόχων της επιχείρησης ή των επίδοξων µετόχων. Η 
ενσωµάτωση των γεγονότων αυτών θα πρέπει να γίνεται µε τη µορφή σηµείωσης ή 
λογιστικοποίησης του ποσού που σχετίζεται µε την κάθε περίπτωση.  

Με βάσει τα πλαίσια των κανόνων του προτύπου αυτού, καθορίζονται ποια 
γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού επηρεάζουν τις 
οικονοµικές καταστάσεις, τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων αυτών πριν την 
έγκριση έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων και την επίδραση των γεγονότων 
αυτών για την εφαρµογή της παραδοχής της «συνέχισης των λειτουργιών» της 
επιχείρησης.  

Για τους σκοπούς του προτύπου αυτού τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται 
διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

1. Γεγονότα προς τακτοποίηση. Είναι τα γεγονότα για τα οποία θα πρέπει να 
υπάρξει διορθωτική λογιστική εγγραφή. Εδώ οι κανόνες του προτύπου αναφέρονται 
στα γεγονότα, των οποίων η συνθήκη ύπαρξης ή η ίδια η ύπαρξη προϋπήρχε από 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά η έκβαση τους, όσον αφορά στην υλοποίηση 
και στο ύψος του ποσού, ήταν άγνωστα µέχρι και πριν από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Η εκδήλωση ή οριστικοποίηση τους έλαβε χώρα µεταξύ της 
ηµεροµηνίας του ισολογισµού και πριν από την έγκριση του από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  

2. Γεγονότα χωρίς τακτοποίηση. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε γεγονότα των 
οποίων η συνθήκη δηµιουργήθηκε µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και, 
συνεπώς, οποιαδήποτε οικονοµική µεταβολή δεν µπορεί να επηρεάσει την 
οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, όπως αυτή είχε κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  

Με βάση τον ορισµό της Επιτροπής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, µια 
πληροφορία θεωρείται σηµαντική, εάν η παράλειψη της από τις οικονοµικές 
καταστάσεις µιας επιχείρησης θα µπορούσε να επηρεάσει οποιονδήποτε επενδυτή ή 
πιθανό επενδυτή στη λήψη οποιασδήποτε οικονοµικής απόφασης, επειδή θα 
βασιζόταν σε αυτές.  
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Εάν δεν λάβουµε υπόψη την εφαρµογή του ορισµού αυτού, για την 
αξιολόγηση του βαθµού σηµαντικότητας ενός ποσού που περιλαµβάνεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως 
κριτήρια, τη σχέση του ύψους του συγκεκριµένου ποσού µε τη συνολική εικόνα των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων, τη σχέση του ύψους συγκεκριµένου ποσού µε το 
ύψος που είχε σε προηγούµενες χρήσεις. Ακόµα, τη σχέση του ύψους 
συγκεκριµένου ποσού µε το ύψος του αθροίσµατος των ποσών της κατηγορίας στην 
οποία ανήκει, παραδείγµατος χάρη η σχέση του συνόλου των δανείων που 
παρασχέθηκαν στους εργαζοµένους µε το σύνολο των οφειλών προς την 
επιχείρηση. Επιπλέον κριτήριο για αυτήν την αξιολόγηση είναι η ύπαρξη τυχόν 
νοµικών απαιτήσεων και η σηµασία του ποσού λόγω της φύσεως του, όπως είναι 
Π.χ. οι απολαβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

7. ∆ΛΠ 11 : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

7.1 ∆ΛΠ 11 - Ανάλυση 
Στο πρότυπο αυτό αναφέρονται όλες οι συµβάσεις που αφορούν σε 

κατασκευαστικά έργα, στην παροχή υπηρεσιών ή σε έργα καταστροφής παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και ουσιαστικά αναφέρεται στους λογιστικούς χειρισµούς 
που θα λάβουν χώρα στα βιβλία της κατασκευάστριας εταιρίας.  

Το προτύπου αυτό έχει ως σκοπό την περιγραφή του λογιστικού χειρισµού 
των εσόδων και εξόδων που συνδέονται µε συµβάσεις αυτής της µορφής. Αυτό 
οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι οι συµβάσεις µε τις οποίες ασχολείται το πρότυπο 
αυτό, είναι µακράς χρονικής διάρκειας ή καλύπτουν δύο ή και περισσότερες 
διαφορετικές οικονοµικές χρήσεις. Συνεπώς, βασική µέριµνα του προτύπου είναι η 
ορθή κατανοµή των εσόδων και εξόδων καθώς και των κερδών ή των ζηµιών, που 
προκύπτουν από τις συµβάσεις αυτές, στην οικονοµική χρήση που αντιστοιχούν.  

Τα έσοδα όπου πραγµατοποιούνται από κατασκευαστικά έργα αποτελούνται 
από το αρχικό συµφωνηθέν µε τη σύµβαση ποσό, συµπεριλαµβανοµένου 
οποιοδήποτε ποσό προκύψει από µελλοντικές διαφοροποιήσεις της αρχικής 
σύµβασης, παραδείγµατος χάρη, επέκταση του αρχικού έργου ή µείωση του 
µεγέθους του. Πιθανόν άλλα έσοδα που µπορεί να προκύπτουν µέσα από συµβάσεις 
αυτής της µορφής, είναι τα λεγόµενα κίνητρα, δηλαδή πρόσθετα ποσά που θα δώσει 
ο εργοδότης στην παρασκευάστρια εταιρεία σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί 
νωρίτερα από τον προγραµµατιζόµενο χρόνο. Αυτής της µορφής έσοδα δεν 
λαµβάνονται υπόψη παρά µόνο όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί ή σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Ο περιορισµός αυτός αποβλέπει στον αξιόπιστο υπολογισµό του 
ποσού που πιθανόν να προκύψει µέσα από τα κίνητρα.  
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Το κατασκευαστικό κόστος ενός έργου θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα 
άµεσα έξοδα που είναι συνδεδεµένα µε το συγκεκριµένο έργο, έξοδα τα οποία είναι 
πιθανόν να πηγάζουν µέσα από τους όρους του συµβολαίου, όπως επίσης και τα 
γενικά κατανεµητέα έξοδα, όπως είναι οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος 
κατασκευαστή ή τα έξοδα που σχετίζονται µε τη διαχείριση της επιχείρησης.  

Τα έξοδα και τα έσοδα ενός έργου θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα λογιστικά 
βιβλία της επιχείρησης για τον υπολογισµό του κέρδους, µόνο στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το τελικό αποτέλεσµα µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια. Αυτό είναι 
πραγµατοποιήσιµο όταν το έργο βρίσκεται σε αρκετά προχωρηµένο στάδιο ως προς 
την ολοκλήρωση του. Σε οποιαδήποτε όµως περίπτωση περιέλθει στην αντίληψη της 
εταιρείας ότι ένα συγκεκριµένο έργο είναι πιθανόν να έχει σαν τελικό αποτέλεσµα 
καθαρές ζηµίες, τότε θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη στα λογιστικά της βιβλία για 
ολόκληρο το αναµενόµενο ποσό της ζηµίας που αναµένεται να προκύψει. Αυτό θα 
πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται η υλοποίηση του έργου.  

Τέλος τα αποθέµατα των κατασκευαστριών εταιρειών, ως τελικό απόθεµα, 
υπολογίζονται οποιαδήποτε υλικά έχουν µεταφερθεί στο εργοτάξιο και πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν για την διεκπεραίωση των µελλοντικών εργασιών αλλά και τα 
έξοδα που θεωρούνται ως εργασία υπό εκτέλεση.  

Τα κατασκευαστικά έργα θα πρέπει να διαχωρίζονται σε δύο βασικές 
κατηγορίες:  

• Σε αυτά που βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο, ως προς την 
ολοκλήρωση τους. Για τα έργα αυτά, στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, όπως το ύψος των 
απολογιστικών εσόδων, η µέθοδος καθορισµού των απολογιστικών εσόδων 
και η µέθοδος καθορισµού του σταδίου ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού 
έργου.  

•  Στα κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται ακόµη υπό εκτέλεση. Για 
αυτά τα έργα θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στις σηµειώσεις των 
οικονοµικών καταστάσεων για το ύψος των πραγµατοποιθέντων εξόδων 
πλέον των αναλογούντων κερδών ή µείον τις αντίστοιχες ζηµίες, για το ύψος 
των εισπραχθέντων ποσών και για το ύψος των παρακρατηθέντων ποσών.  

 

 

Σηµείωση : Σε αυτό το πρότυπο δεν είναι απαραίτητο να αναφέρουµε τις 
διαφορές µε τις βασικές λογιστικές αρχές, αρκεί ο αναγνώστης να ανατρέξει στις 
διαφορές του ∆ΛΠ 8. 
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Τα παρακρατηθέντα ποσά αντιπροσωπεύουν τις κρατήσεις που διενεργούνται εκ 
µέρους του εργοδότη ως εγγύηση για τα τυχόν κατασκευαστικά λάθη που θα 
αποκαλυφθούν µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την ολοκλήρωση του 
έργου. Ακόµη, τυχόν ποσά οφειλόµενα από πελάτες κατασκευαστικών έργων 
εµφανίζονται σαν στοιχείο ενεργητικού στο κυκλοφορούν ενεργητικό της 
επιχείρησης. Οποιεσδήποτε προκαταβολές ή εισπράξεις έναντι κατασκευαστικών 
έργων από τους πελάτες εµφανίζονται σαν τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης.  

 

7.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 11  
Σύµφωνα µε τη γνωµάτευση Νο 257/1995 του ΕΣΥΛ, οι µακροχρόνιες 

συµβάσεις θα πρέπει να λογιστικοποιούνται είτε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
τµηµατικής περάτωσης του έργου είτε µε βάση τη µέθοδο ολοκλήρωσης του έργου. 
Βέβαια η πιο συνηθισµένη µέθοδος λογιστικοποίησης είναι η αναγνώριση του 
εσόδου µε βάση τις τιµολογήσεις, οι οποίες ακολουθούν τις αντίστοιχες 
πιστοποιήσεις. Το κόστος καταχωρείται στη χρήση στην οποία πραγµατοποιείται, 
ενώ τυχόν µελλοντικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται.  

 

8. ∆ΛΠ 12 : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

8.1 ∆ΛΠ 12 - Ανάλυση 
Είναι το πρότυπο που καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των φόρων της 

επιχείρησης που προκύπτουν από τα έσοδα της καθώς και τον απολογισµό των 
φορολογικών συνεπειών από την εξόφληση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού που 
περιλαµβάνονται στον ισολογισµό ή από συναλλαγές της τρέχουσας περιόδου που 
έχουν αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του εν λόγω προτύπου, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να χειρίζεται την φορολογική 
επίδραση των διαφόρων συναλλαγών µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται, αυτές τις 
συναλλαγές, λογιστικά. Με λίγα λόγια, ο λογιστικός χειρισµός της φορολογικής 
επίδρασης ορισµένων συναλλαγών, δεν θα πρέπει να συµβαδίζει µε τις φορολογικές 
υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, αλλά µε την ακολουθούµενη λογιστική αρχή που 
εφαρµόζεται στο χειρισµό των συναλλαγών αυτών. Το σκεπτικό του χειρισµού 
αυτού στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν αποτελούν 
απεικόνιση της φορολογικής συµµόρφωσης της επιχείρησης, αλλά της οικονοµικής 
θέσης κατά συγκεκριµένη ηµεροµηνία και των αποτελεσµάτων της χρήσεως που 
έληξε κατά την ίδια ηµεροµηνία.  

Τα «λογιστικά κέρδη» συνήθως δεν έχουν το ίδιο ύψος µε τα «φορολογητέα 
κέρδη» µιας επιχείρησης. Αυτό βασικά οφείλεται στο ότι τα αποτελέσµατα της 
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επιχείρησης έχουν επιβαρυνθεί µε έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά, 
περιλαµβάνουν διάφορα έσοδα από πρόβλεψη λόγω εφαρµογής της αρχής της 
αυτοτέλειας, τα οποία είναι φορολογητέα µε την είσπραξη τους, όπως επίσης 
περιλαµβάνουν προβλέψεις για έξοδα, όπως επισφάλειες για συγκεκριµένους 
πελάτες ενώ η φορολογία εισοδήµατος επιτρέπει συγκεκριµένο ποσοστό επί του 
συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων. Τέλος, ένας ακόµη λόγος, είναι ότι έχουν 
λάβει χώρα φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, οι οποίες είναι πιθανόν να υπερβαίνουν και το ιστορικό κόστος των 
στοιχείων αυτών.  

Σύµφωνα µε τους λόγους που προαναφέραµε, δηµιουργούν διαφορές µεταξύ 
των «λογιστικών κερδών» και των «φορολογητέων κερδών» µιας επιχείρησης, µε 
αποτέλεσµα η φορολογική υποχρέωση που προκύπτει να είναι υψηλότερη ή 
χαµηλότερη από ότι εάν αυτή είχε υπολογιστεί µε βάση τα λογιστικά κέρδη της 
επιχείρησης. Οι διαφορές αυτές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τις 
«µόνιµες» και τις «προσωρινές». Η διάκριση αυτή στηρίζεται στη «διαφορά της 
διάρκειας χρόνου διαγραφής» ενός εξόδου από τα «λογιστικά κέρδη» και από τα 
«φορολογητέα κέρδη». Αν ένα έξοδο, µε βάση την ακολουθούµενη λογιστική αρχή 
της επιχείρησης θα διαγραφεί από τα αποτελέσµατα της εντός 15 ετών, ενώ για 
σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος θα διαγραφεί εντός 7 
ετών, αυτό δηµιουργεί «διαφορά διάρκειας χρόνου διαγραφής» και έτσι η διαφορά 
που δηµιουργείται είναι «διαφορά χρόνου». Παράδειγµα «µόνιµης διαφοράς» 
αποτελούν τα διάφορα πρόστιµα που δεν εκπίπτουν φορολογικά και η διαφορά που 
δηµιουργείται αποτελείται εξ ολοκλήρου από το ποσό που την έχει δηµιουργήσει και 
επηρεάζει µόνο την περίοδο µέσα στην οποία έχει εντοπιστεί. Οι «προσωρινές 
διαφορές» αποτελούν τη διαφορά µεταξύ του λογιστικού υπολοίπου των στοιχείων 
του ενεργητικού και παθητικού που εµφανίζονται στον ισολογισµό µιας επιχείρησης 
και της «φορολογικής βάσης» του εν λόγω υπολοίπου. Ως «φορολογική βάση» ενός 
στοιχείου ενεργητικού θεωρείται το ποσό εκείνο που εκπίπτει φορολογικά από τα 
οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν µέσα από την ανάκτηση, πραγµατοποίηση ή 
ρευστοποίηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου αυτού. Ως «φορολογική βάση» 
ενός στοιχείου παθητικού θεωρείται το λογιστικό υπόλοιπο του στοιχείου αυτού 
µειωµένο µε το ποσό εκείνο που εκπίπτει φορολογικά από τα µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη που θα προκύψουν µέσα από την αξία του στοιχείου αυτού. Έτσι, η 
φορολογική βάση εσόδων που έχουν προεισπραχθεί, ισούται µε το λογιστικό 
υπόλοιπο κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µειωµένο µε οποιοδήποτε ποσό θα 
εκπέσει φορολογικά στο µέλλον.  

Οι «προσωρινές διαφορές» διαχωρίζονται σε «φορολογητέες» και 
«εκπεστέες», ανάλογα µε την επίδραση που µπορεί να έχουν στον προσδιορισµό 
µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων. Λαµβάνοντας υπόψη τον γενικό κανόνα, 
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ότι όλες οι «διαφορές λόγω χρόνου» αποτελούν και «προσωρινές διαφορές», ενώ 
όλες οι «προσωρινές διαφορές»δεν προέρχονται πάντοτε από «διαφορές λόγω 
χρόνου», µπορούµε να συµπεράνουµε ότι όλες οι «διαφορές λόγω χρόνου» και οι 
«προσωρινές διαφορές» δηµιουργούν αναβαλλόµενα φορολογικά στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού. Η φορολογία εισοδήµατος και γενικά οι φορολογικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν µέσα από τις λειτουργίες µιας επιχείρησης, αποτελούν 
έξοδο της επιχείρησης για την απόκτηση των αντίστοιχων εσόδων. Έτσι, το 
συνολικό ποσό του εξόδου του φόρου αποτελείται από το τρέχον έξοδο του φόρου 
πλέον οποιοδήποτε αναβαλλόµενο έξοδο φόρου («επιπλέον φορολογική 
υποχρέωση»), µειωµένο µε οποιοδήποτε αναβαλλόµενο έσοδο φόρου («φορολογική 
ελάφρυνση»).  

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές προέρχονται από περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες, το «λογιστικό υπόλοιπο» ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη 
«φορολογική του βάση», µε αποτέλεσµα τα φορολογητέα οφέλη που θα προκύψουν 
να είναι υψηλότερα από τα εκπιπτόµενα, γεγονός το οποίο αναµένεται να αυξήσει 
τις µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Έτσι, η αναµενόµενη 
αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης θεωρείται ως 
«αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση». Η δηµιουργία των «προσωρινών 
φορολογητέων διαφορών» εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις φορολογικές 
ρυθµίσεις και τους κανονισµούς που ισχύουν σε κάθε κράτος και βασίζεται κατά 
πρώτον στο διαχωρισµό των εξόδων που εκπίπτουν ή δεν εκπίπτουν φορολογικά και 
κατά δεύτερον στους παράγοντες που καθορίζουν το χρόνο, κατά τον οποίο τα 
εκπιπτόµενα έξοδα αναγνωρίζονται ως φορολογικές ελαφρύνσεις. Στις εκπιπτόµενες 
προσωρινές διαφορές, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προέρχονται 
από τις διαφορές αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα, µε την προϋπόθεση ότι 
θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη για την απορρόφηση τους.  

Οι αναβαλλόµενοι καθώς και οι τρέχοντες φόροι θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
ως έξοδο ή έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης, εκτός κι αν 
προέρχονται από συναλλαγές που έχουν αναγνωριστεί άµεσα στην καθαρή θέση της 
επιχείρησης ή από ενοποίηση από εξαγορά µιας επιχείρησης.  

Για να βγάλουµε ένα σωστό συµπέρασµα, στον ισολογισµό της επιχείρησης, οι 
τρέχοντες φόροι, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, θα πρέπει να εµφανίζονται ξεχωριστά 
από τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις 
τρέχουσες υποχρεώσεις ή στο κυκλοφορούν ενεργητικό αντιστοίχως.  

Εφαρµόζοντας αυτό το πρότυπο επιδιώκεται η ισοµερής κατανοµή του 
απολογισµού των φορολογικών υποχρεώσεων µιας επιχείρησης, έτσι ώστε 
οποιαδήποτε προσωρινή διαφορά προκύψει, είτε όταν ένα έξοδο εκπίπτει για 
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λογιστικούς και φορολογικούς λόγους αλλά το ποσοστό κατά το οποίο εκπίπτει για 
την κάθε περίπτωση διαφέρει και τότε δηµιουργείται θέµα διαφοράς χρόνου ολικής 
διαγραφής, είτε όταν ένα συγκεκριµένο έξοδο εκπίπτει τόσο για λογιστικούς όσο και 
για φορολογικούς λόγους αλλά εντός διαφορετικών οικονοµικών χρήσεων για την 
κάθε περίπτωση, να κατανεµηθεί µε βάση την αυτοτέλεια των χρήσεων που 
επηρεάζονται.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν ανάλυση των 
σηµαντικότερων ποσών βάσει των οποίων έχει προσδιοριστεί το έξοδο της 
φορολογίας, µερικά εκ των οποίων είναι:  

 Οποιοιδήποτε διακανονισµοί έχουν γίνει κατά την διάρκεια του έτους επί της 
τρέχουσας φορολογίας και πιθανόν να αφορούσαν και προηγούµενες χρήσεις  

 Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου που προήλθε από αλλαγή 
του φορολογικού συντελεστή  

 Το ποσό του αναβαλλόµενου φορολογικού εξόδου  που δηµιουργήθηκε 
στην τρέχουσα χρήση ή αφορούσε διαγραφή εξόδου, που δηµιουργήθηκε σε 
προηγούµενες χρήσεις  

 Το τρέχον έξοδο της φορολογίας  

 Πληροφορίες σχετικά µε την επίδραση τυχόν αλλαγής του φορολογικού 
συντελεστή  

 Το ύψος του οφέλους που προέκυψε από φορολογικές ζηµιές ή ελαφρύνσεις 
προηγούµενων ετών και δεν είχε αναγνωριστεί παρά µόνο στο τρέχον έτος  

 Το συνολικό ποσό των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται µε επενδύσεις 
ή συµφέροντα σε εξαρτηµένες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, 
για τις οποίες δεν έχει δηµιουργηθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση  

  Το ύψος των φορολογικών ζηµιών ή ελαφρύνσεων προηγούµενων ετών που 
έχει αναγνωριστεί στο τρέχον έτος για τη µείωση του αναβαλλόµενου 
φορολογικού εξόδου  

  Το ύψος του φορολογικού εξόδου που αναλογεί στην επίδραση επί των 
λογιστικών αποτελεσµάτων από αλλαγές στις ακολουθούµενες λογιστικές 
αρχές ή θεµελιώδη λάθη  

  Το συνολικό ποσό της τρέχουσας ή αναβαλλόµενης φορολογίας που 
επηρεάζει την καθαρή θέση της επιχείρησης  
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 Το ύψος των εκπεστέων προσωρινών διαφορών, φορολογικών ζηµιών ή 
ελαφρύνσεων, που δεν έχουν αξιοποιηθεί και για τις οποίες δεν 
δηµιουργήθηκε «αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση»  

 Έκτακτα έσοδα και έξοδα  

 

8.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε ∆ΛΠ 12  
Στις βασικές λογιστικές αρχές ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί «βάρος 

εταιρικό» και λογίζεται διαµέσου του πίνακα διανοµής κερδών, ενώ υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τις κατάλληλες αναµορφώσεις εξόδων Ι εσόδων που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά. Επίσης, σηµαντική διαφορά είναι ότι στα ήδη 
ισχύοντα, δεν υπάρχει διάταξη που να µιλάει περί λογισµού  αναβαλλόµενου φόρου 
κι έτσι δεν τίθεται θέµα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών διαφορών ανάλογα 
µε τη µελλοντική τους εξέλιξη. Με βάση τα άρθρα του ΚΦΕ, ο φόρος δεν 
διαµορφώνει το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα αλλά διατίθεται από τα ήδη 
διαµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης. Προκειµένου δε, να προσδιοριστεί το ποσό 
φορολογικής επιβάρυνσης, λαµβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως, 
πλέον ή µείον τις σχετικές λογιστικές διαφορές.  

Κάτω από το πρίσµα του λογισµού και απεικόνισης τρέχοντος και 
αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος σε προσωρινές και µόνιµες, µε βάση τα ∆ΛΠ, 
τίθενται θέµατα επαναθεώρησης του τρόπου υπολογισµού, δήλωσης και απόδοσης 
του φόρου εισοδήµατος. ∆ηλαδή, προκύπτει ζήτηµα επαναριοθέτησης της βάσης 
υπολογισµού του φόρου, Π.χ. στην περίπτωση που θα λαµβάνεται υπόψη το ετήσιο 
λογιστικό αποτέλεσµα πριν από την επιβάρυνση (ή επαύξηση) µε την αντίστοιχη 
φορολογική υποχρέωση (ή απαίτηση) αντίστοιχα.  

Επιπλέον, τίθεται θέµα διάκρισης των λογιστικών διαφορών σε προσωρινές και 
µόνιµες. Κάτι τέτοιο θα συνεπάγεται ενδεχοµένως από πρακτικής πλευράς:  

• ∆ιαφορετική διαδικασία ελέγχου στοιχείων από τις φορολογικές αρχές.  

•  ∆ιαµόρφωση κατάλληλων, επεξηγηµατικών και πληροφοριακών 
συνοδευτικών εντύπων και καταστάσεων.  

•  ∆ιαφορετικό χρόνο και διαδικασία υποβολής στοιχείων προς τις φορολογικές 
αρχές.  

•  ∆ιαφορετική επεξεργασία των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
προκειµένου να παρέχεται τελικά, λεπτοµερής και διακριτή απεικόνιση των 
λογιστικών διαφορών και της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης Ι απαίτησης. 
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9. ∆ΛΠ 14: ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑ∆Ο Ή ΤΟΜΕΑ 

9.1 ∆ΛΠ 14 - Ανάλυση 
Στο πρότυπο αυτό καθορίζεται ο τρόπος καταγραφής και το περιεχόµενο των 

πληροφοριών, που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 
επιχείρησης, αναφορικά:  

1. Ανά τον κλάδο: µε τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών που 
παρέχονται στην επιχείρηση. Μέσα από την ανάλυση των πωλήσεων και των 
αποτελεσµάτων ανά βασικό προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης (αναφορά κατά 
κλάδο), γίνεται ευκολότερη η κατανόηση της πηγής των βασικότερων εσόδων της 
επιχείρησης καθώς και του επιπέδου των καθαρών αποτελεσµάτων. Έτσι από εδώ 
εµφανίζεται το επίπεδο απόδοσης του κάθε κλάδου καθώς και οι πιθανότητες 
ανάπτυξης του στο µέλλον.  

2. Ανά το γεωγραφικό τοµέα: µε τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, µέσω των 
οποίων διεκπεραιώνει τις λειτουργίες της. Η πληροφόρηση αναφορικά µε τη 
γεωγραφική θέση της κάθε µονάδας (αναφορά κατά γεωγραφικό τοµέα) είναι 
δυνατό να βοηθήσει στην εκτίµηση τυχόν µελλοντικών συναλλαγµατικών κινδύνων 
ή άλλων κινδύνων αγοράς, οι οποίοι είναι πιθανόν να µην είναι δυνατό να 
αξιολογηθούν µέσα από την παροχή συγκεντρωτικών στοιχείων.  

Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται σηµαντικές, γιατί παρέχουν πρόσθετες 
αναλύσεις και επεξηγήσεις για τους διάφορους τύπους των προϊόντων και 
υπηρεσιών που παρέχει µια επιχείρηση καθώς επίσης και για το εύρος της διασποράς 
των λειτουργιών της σε διάφορες περιοχές, που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός της 
χώρας στην οποία εδρεύει.  

Σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες του προτύπου αυτού, θα εφαρµόζεται σε όλες 
τις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή βρίσκονται 
σε διαδικασία εισαγωγής στο χρηµατιστήριο, αλλά και στις επιχειρήσεις που ενώ δεν 
είναι υποχρεωµένες για την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, 
επιθυµούν όµως να εφαρµόσουν το πρότυπο αυτό εθελοντικά, µε την προϋπόθεση 
να συµµορφώνονται πλήρως στις απαιτήσεις του. Ακόµη, το πρότυπο αυτό θα 
πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που εκδίδουν οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

Οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται ανά κλάδο ή τοµέα θα πρέπει 
να καλύπτουν τα έσοδα και τα έξοδα, τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και 
τις υποχρεώσεις κατά κλάδο ή τοµέα.  

Τα έξοδα ανά κλάδο ή τοµέα περιλαµβάνουν τα λειτουργικά έξοδα που 
ανήκουν αποκλειστικά στον αντίστοιχο κλάδο ή τοµέα. ∆εν περιλαµβάνουν έκτακτα 
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έξοδα, χρηµατοοικονοµικά έξοδα, ζηµίες από πώληση επενδύσεων ή µερίδιο ζηµιών 
που προέρχεται από συνδεδεµένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή από άλλες 
επενδύσεις.  

Τα έσοδα κατά κλάδο πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα έσοδα που 
εµφανίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του κάθε κλάδου και να 
διαχωρίζονται σε έσοδα από πωλήσεις προς τρίτους ή από πωλήσεις προς άλλους 
κλάδους ή τοµείς. ∆εν πρέπει όµως, να περιλαµβάνουν έκτακτα έσοδα, έσοδα από 
τόκους ή µερίσµατα, εκτός και αν αποτελούν µέρος των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, καθώς και κέρδη από πώληση επενδύσεων.  

Τα αποτελέσµατα ανά κλάδο ή τοµέα αντιπροσωπεύουν στην ουσία το 
καθαρό ποσό που προκύπτει από τα προαναφερόµενα έσοδα και έξοδα του κλάδου, 
πριν από κάθε προσαρµογή για τα συµφέροντα µειοψηφίας.  

Στις αναφορές αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνεται ανάλυση των 
«περιουσιακών στοιχείων του κλάδου» που χρησιµοποιούνται για τις καθηµερινές 
λειτουργικές δραστηριότητες ενός τοµέα και τα οποία απασχολούνται είτε άµεσα και 
αποκλειστικά είτε εν µέρει και περιστασιακά από τον εν λόγω κλάδο. Επίσης, θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν και πληροφορίες σχετικά µε τις «υποχρεώσεις του 
κλάδου», οι οποίες προκύπτουν µέσα από τις συνήθεις δραστηριότητες του κλάδου 
και είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τον αντίστοιχο κλάδο ή τοµέα. Στην ανάλυση αυτή 
δεν περιλαµβάνονται υποχρεώσεις από φόρους, χρηµατοδοτικές µισθώσεις ή αγορά 
παγίων αλλά και οποιαδήποτε υποχρέωση δηµιουργήθηκε για χρηµατοπιστωτικούς 
σκοπούς και όχι για λειτουργικούς.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναφορές ανά κλάδο ή τοµέα µπορεί να 
προκύπτουν από τη δοµή της όλης επιχείρησης και βασικά µέσα από την δοµή της 
∆ιοικητικής Πληροφόρησης. Συνήθως οι πληροφορίες που παρέχονται από τις 
αναφορές της διοικητικής πληροφόρησης καλύπτουν θέµατα που ενδιαφέρουν τη 
διοίκηση για την καλύτερη παρακολούθηση των λειτουργιών της επιχείρησης, ως 
προς την αποδοτικότητα, κερδοφορία και , γενικά, ως προς την αξιολόγηση της 
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Επιπλέον, µέσα από τις αναφορές αυτές 
παρέχεται ανάλυση σχετικά µε την κάλυψη των διαφόρων κινδύνων.  

Η επιλογή των πληροφοριών θα πρέπει να αποβλέπει στην παροχή ποιοτικής 
πληροφόρησης µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικά της ποιοτικής 
πληροφόρησης αποτελούν η σχετικότητα, η αξιοπιστία και η δυνατότητα σύγκρισης 
των πληροφοριών που παρέχονται µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις, ούτως 
ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση των κινδύνων και της αποδοτικότητας της 
επιχείρησης σαν σύνολο.  
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Οι αναφορές κατά κλάδο ή τοµέα µιας επιχείρησης διαχωρίζονται σε 
πρωτεύουσες και δευτερεύουσες. Ο διαχωρισµός αυτός εξαρτάται από την 
προέλευση των κινδύνων και την αποδοτικότητα ή αποτελεσµατικότητα του κλάδου 
ή τοµέα. Εάν οι κίνδυνοι ή η αποδοτικότητα της επιχείρησης επηρεάζονται, κατά 
κύριο λόγω, από την διαφοροποίηση των παρεχοµένων προϊόντων ή υπηρεσιών, 
τότε η αναφορά κατά κλάδο θα πρέπει να θεωρείται η πρωτεύουσα αναφορά της 
επιχείρησης και η αναφορά κατά τοµέα ως η δευτερεύουσα. Εάν όµως οι κίνδυνοι 
και η αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης στηρίζονται στο γεγονός ότι οι 
λειτουργίες της είναι διεσπαρµένες σε διάφορες χώρες ή διάφορα αποµακρυσµένα 
σηµεία µεταξύ τους, τότε η αναφορά κατά γεωγραφικό τοµέα θεωρείται 
σηµαντικότερη και θα πρέπει να έχει πρωτεύουσα θέση, ενώ δευτερεύουσα θα 
πρέπει να είναι η αναφορά κατά κλάδο.  

  Μετά την λήψη της απόφασης ως προς το πού θα στηρίζεται η πρωτεύουσα 
αναφορά, θα πρέπει να επιλεχθούν οι κλάδοι ή τοµείς για τους οποίους θα δοθεί 
αναφορά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Τα κριτήρια επιλογής 
των κλάδων αυτών βασίζονται στους εξής παράγοντες: όταν το σύνολο των εσόδων 
από πωλήσεις είναι ίσο ή µεγαλύτερο του 10% των συνολικών εσόδων όλων των 
κλάδων, ή όταν τα αποτελέσµατα χρήσεως του κλάδου / τοµέα, ανεξάρτητα του αν 
είναι κέρδη ή ζηµιές, είναι τουλάχιστον ίσα ή µεγαλύτερα από το 10% του συνόλου 
των κερδοφόρων ή ζηµιογόνων κλάδων, ή τέλος, όταν τα στοιχεία του ενεργητικού 
του κλάδου / τοµέα είναι ίσα ή µεγαλύτερα του 10% του συνολικού ποσού των 
στοιχείων ενεργητικού όλων των κλάδων / τοµέων.  

Εάν ένας τοµέας αναφοράς δεν πληρούσε τα παραπάνω κριτήρια τα 
προηγούµενα έτη και ως εκ τούτου δεν περιλαµβανόταν σε αναφορά αυτής της 
µορφής, οπότε και θα πρέπει να αναφερθεί για πρώτη φορά, τότε ανεξάρτητα από 
το παρελθόν θα πρέπει να δοθούν συγκριτικά στοιχεία και για το προηγούµενο έτος.  

Η πρωταρχική αναφορά ανά κλάδο ή τοµέα θα πρέπει να περιέχει 
πληροφορίες που αφορούν: τα έσοδα κατά κλάδο, τα οποία θα πρέπει να είναι 
διαχωρισµένα µεταξύ πωλήσεων σε τρίτους και πωλήσεων σε άλλους κλάδους, τα 
µεικτά αποτελέσµατα κατά κλάδο, τα περιουσιακά στοιχεία κατά κλάδο, τις 
υποχρεώσεις κατά κλάδο, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά κλάδο ή τοµέα που 
είχαν γίνει κατά τη διάρκεια του έτους, το σύνολο της πρόβλεψης αποσβέσεων για 
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αντίστοιχου κλάδου ή τοµέα και οποιαδήποτε 
άλλη πληροφόρηση θεωρείται ότι θα ήταν χρήσιµη στους αναλυτές των 
οικονοµικών καταστάσεων, τους επενδυτές και τους τυχόν επίδοξους επενδυτές.  

Εάν η πρωταρχική αναφορά της επιχείρησης κατά κλάδο ή τοµέα βασίζεται επί 
των στοιχείων των διαφόρων κλάδων, τότε η δευτερεύουσα θα πρέπει να 
περιλαµβάνει: την γεωγραφική ταξινόµηση των εσόδων της επιχείρησης µε βάση το 
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κριτήριο του 10%, την γεωγραφική ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του 
κάθε τοµέα και πάλι µε βάση το κριτήριο του 10% και το σύνολο των 
κεφαλαιουχικών δαπανών κατά τη διάρκεια της χρήσεως κατά γεωγραφικό τοµέα.  

 

9.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 14  
Το πρότυπο αυτό προβλέπει ότι κάθε εισηγµένη επιχείρηση που έχει 

περισσότερους από έναν γεωγραφικούς τοµείς δράσης ή επιχειρησιακούς, πρέπει να 
δείχνει αναλυτικά τα αποτελέσµατα ανά τοµέα καθώς επίσης το σύνολο των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στα τµήµατα αυτά, εφόσον το κάθε τµήµα 
είναι µεγαλύτερο από το 10% του συνόλου. Στην Ελληνική έννοµη τάξη δεν 
υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση.  

 

10. ∆ΛΠ 15: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ∆ΕΙΚΤΗ Τ1ΜΩΝ  

10.1 ∆ΛΠ 15 - Ανάλυση 
Οι χρήσεις του προτύπου αυτού, µετά από την αναδιαµόρφωση του το 1994, 

δεν θεωρούνται αναγκαίες για τις επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τα ∆ΛΠ, ούτως ώστε να θεωρείται ότι συµµορφώνονται 
πλήρως µε τις απαιτήσεις των προτύπων αυτών.  

Κύριος σκοπό του ∆ΛΠ 15 είναι η απεικόνιση της επίδρασης, που είναι 
πιθανόν να έχουν οι µεταβολές του δείκτη τιµών, στον υπολογισµό των 
αποτελεσµάτων χρήσεως µιας επιχείρησης όπως και της οικονοµικής θέσης ή 
κατάστασης της επιχειρήσεως. Η απλότητα και η δυνατότητα παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων µε την εφαρµογή του ιστορικού κόστους παρέχουν τη 
δυνατότητα καλύτερης και ευρύτερης κατανόησης των στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ανεξάρτητα από τις προτιµήσεις που 
µπορεί να υπάρχουν, το πρότυπο αυτό καθιερώνει δύο διαφορετικές µεθόδους 
απεικόνισης της επίδρασης των αλλαγών των τιµών επί των οικονοµικών στοιχείων 
της επιχείρησης. Οι µέθοδοι αυτοί είναι:  

1. Τρέχον κόστος. Η βάση των υπολογισµών µε τη µέθοδο αυτή στηρίζεται στην 
αξία αντικατάστασης µε την προϋπόθεση ότι αυτή δεν είναι υψηλότερη από την 
καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία και την τρέχουσα αξία. Εάν η αξία αντικατάστασης 
είναι µεγαλύτερη από αυτές τις δύο τότε εφαρµόζεται η µεταξύ τους υψηλότερη. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντιστοίχηση µε παρόµοια καινούργια ή 
µεταχειρισµένα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι δυνατή τότε το τρέχον κόστος µπορεί 
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να υπολογιστεί µε βάση τους ισχύοντες δείκτες τιµών. Οποιαδήποτε επίδραση 
υπάρχει επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων τότε θα πρέπει να γίνεται 
πρόβλεψη για αντίστοιχη επίδραση επί της πρόβλεψης για απόσβεση.  

Με την εφαρµογή του προτύπου αυτού απαιτείται στις σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων να παρέχονται πληροφορίες για το ποσό της συνολικής 
επίδρασης επί της πρόβλεψης για απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 
για το συνολικό ποσό της τακτοποίησης του κόστους των πωλήσεων, για 
οποιοδήποτε ποσό τακτοποίησης µετρητών ή ποσών που µπορούν να µετατραπούν 
εύκολα σε µετρητά, την επίδραση επί των υπολοίπων ταµείων ή των συµφερόντων 
επί των ιδίων κεφαλαίων, ειδικά στις περιπτώσεις που οι τακτοποιήσεις αυτές έχουν 
ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων και για τη συνολική 
επίδραση επί των αποτελεσµάτων χρήσεως από όλες τις προαναφερόµενες 
διορθώσεις όπως και οποιαδήποτε άλλα ποσά που προέρχονται από τις αλλαγές των 
τιµών. Ακόµη, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες µε την περιγραφή της 
µεθόδου που εφαρµόστηκε για τον υπολογισµό και τον προσδιορισµό των 
πληροφοριών που αναφέρονται παραπάνω, σηµειώνοντας όπου χρειάζεται τους 
δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν.  

 

2. Γενική αγοραστική δύναµη. Με τη µέθοδο αυτή τα στοιχεία των οικονοµικών 
καταστάσεων µιας επιχείρησης µετατρέπονται µε βάση το γενικό δείκτη τιµών και 
διαφοροποιείται η µονάδα µέτρησης ενός ποσού και όχι η βάση επί της οποίας έχει 
υπολογιστεί. Ακόµη, τα έσοδα από πωλήσεις της επιχείρησης, το κόστος των 
πωλήσεων και οποιαδήποτε ποσά υψηλής ρευστότητας, όπως είναι αυτά που 
αφορούν σε υπόλοιπα ταµείου, πελάτες, πιστωτές και άλλα, µετατρέπονται µε βάση 
τις αλλαγές στο δείκτη τιµών και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει, είτε κέρδος είτε 
ζηµία, µεταφέρεται στην καθαρή θέση των ιδιοκτητών της επιχείρησης, αφού 
προηγουµένως αυτή έχει διαφοροποιηθεί µε βάση το δείκτη των αλλαγών στο 
δείκτη τιµών.  

 

9.2 ∆ιαφορές των βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 15  

Βάση των ήδη ισχυόντων, βασική λογιστική αρχή σύνταξης των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι η εφαρµογή των κανόνων του ιστορικού κόστους, η οποία 
ταυτόχρονα εξυπηρετεί την αρχή της συντηρητικότητας. Το ελληνικό δίκαιο δεν έχει 
υιοθετήσει καµία από τις µεθόδους σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων έτσι 
ώστε να φανερώνονται οι τυχόν δραστικές µεταβολές των τιµών.  
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11. ∆ΛΠ 16: ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

11.1 ∆ΛΠ 16 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στον λογιστικό χειρισµό των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων ή αλλιώς, των πάγιων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης. 
Τα σηµαντικότερα θέµατα µε τα οποία ασχολείται αφορούν στο λογιστικό χειρισµό 
των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και, ειδικότερα, στη χρονική στιγµή της 
αναγνώρισης τους στα βιβλία της επιχείρησης, δηλαδή στην καταχώριση της 
λογιστικής εγγραφής της σχετικής συναλλαγής καθώς και στον καθορισµό της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, το πρότυπο αυτό, 
καθορίζει τον λογιστικό χειρισµό των προβλέψεων για αποσβέσεις καθώς και την 
αναγνώριση τους στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.  

Το ∆ΛΠ 16 δεν αναφέρεται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται 
από άλλα πρότυπα, όπως το ∆ΛΠ 40 που αναφέρεται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που κατέχει η επιχείρηση για επενδυτικούς και όχι για παραγωγικούς ή 
λειτουργικούς σκοπούς, όπως επίσης δεν αναφέρεται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες (∆ΛΠ 41) και σε δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου και όλων των 
παρόµοιων αγαθών που δεν αναπαράγονται.  

Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αναγνωρίζεται στα λογιστικά 
βιβλία µιας επιχείρησης µε την αρχική αξία κτήσεως. Αυτό σηµαίνει ότι το εν λόγω 
στοιχείο θα πρέπει να εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, ως το συνολικό ποσό 
των εξόδων που έχουν γίνει για την απόκτηση του στοιχείου αυτού, µέχρι και να 
µπορέσει αυτό να λειτουργήσει για το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µέσα από τα αποθέµατα της 
επιχείρησης, λόγω του ότι παράγονται από αυτήν, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα 
βιβλία της, σε αξία κτήσεως ίση µε το κόστος παραγωγής τους και όχι µε την τιµή 
της πώλησης τους στην αγορά. Αυτό έχει ως συνέπεια τη διαγραφή οποιουδήποτε 
εµπορικού κέρδους επιβαρύνει το κόστος παραγωγής των εν λόγω προϊόντων. 
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διαγράφεται οποιοδήποτε εσωτερικό κέρδος 
δηµιουργείται κατά τα διάφορα διαδοχικά στάδια παραγωγής.  

Όσον αφορά την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, που προέρχεται 
µέσα από ανταλλαγή ανόµοιων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης µε τη δίκαιη αξία του πάγιου 
στοιχείου που αποκτήθηκε, πλέον οποιασδήποτε καταβολής χρηµατικού ποσού έχει 
γίνει για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στην περίπτωση ανταλλαγής όµοιων 
περιουσιακών στοιχείων, ως τιµή κτήσεως του νέου στοιχείου θεωρείται η 
υπολειµµατική αξία αυτού που δόθηκε σε ανταλλαγή. Εάν η δίκαιη αξία του νέου 
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στοιχείου που αποκτήθηκε, είναι πολύ χαµηλότερη της υπολειµµατικής αξίας αυτού 
που δόθηκε, τότε η δίκαιη αξία του τελευταίου είναι χαµηλότερη της υπολειµµατικής 
του αξίας. Οποιαδήποτε ζηµία προκύψει από την εν λόγω συναλλαγή µε αυτή τη 
µορφή, θεωρείται σαν µέρος του κόστους ή της αξίας κτήσεως του νέου πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου.   

Τα έξοδα που επεκτείνουν την αποδοτικότητα ενός πάγιου πέραν του αρχικού 
αναµενόµενου επιπέδου, θεωρούνται ως προσθήκη στο πάγιο αυτό στοιχείο και 
κεφαλαιοποιούνται. Ως έξοδα αυτής της µορφής θεωρούνται αυτά που παρατείνουν 
την ωφέλιµη περίοδο χρήσης και βελτιώνουν την αποδοτικότητα του παγίου, όσα 
έξοδα που επιφέρουν αναβάθµιση του µηχανήµατος για τη βελτίωση της ποιότητας 
παραγωγής του και όσα επιφέρουν αναβάθµιση του µηχανήµατος για σκοπούς 
µείωσης του κόστους λειτουργίας του. Αυτά τα έξοδα θεωρούνται ως 
κεφαλαιουχικές δαπάνες και αυξάvουv το λογιστικό υπόλοιπο της αξίας ενός παγίου 
περιουσιακού στοιχείου.  

Ο γενικός κανόνας του προτύπου αυτού καθορίζει ότι το κάθε περιουσιακό 
στοιχείο πρέπει να αναγνωρίζεται και να εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία µιας 
επιχείρησης µε την αρχική του αξία µειωµένη µε τις οποιεσδήποτε συσσωρευµένες 
αποσβέσεις ή ζηµίες µπορεί να υπάρχουν. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η 
παρουσίαση ενός περιουσιακού στοιχείου στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης µε 
αναθεωρηµένη αξία, η οποία πιθανόν να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την 
αρχική αναγνώριση, λόγω επανεκτίµησης της αξίας του. Η εξαίρεση αυτή σκοπό έχει 
την παρουσίαση του εν λόγω στοιχείου στην αληθή και δίκαιη αξία του.  

Η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να είναι τακτική, ώστε να 
αποφεύγεται η ύπαρξη σηµαντικών διαφορών µεταξύ της λογιστικής και της δίκαιης 
αξίας του στοιχείου, όπως αυτό εµφανίζεται στον ισολογισµό. Εάν από την 
επανεκτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων προκύψει κέρδος ή ζηµία, τότε η 
διαφορά αυτή αναγνωρίζεται άµεσα στο έτος κατά το οποίο προέκυψε. Ο λογιστικός 
χειρισµός για την κάθε προαναφερόµενη περίπτωση έχει ως ακολούθως:   

Το κέρδος από την επανεκτίµηση των στοιχείων θα πρέπει να χρεώνεται στο 
λογαριασµό του παγίου και να πιστώνεται ο λογαριασµός «διαφορές επανεκτίµησης» 
ή «αποθεµατικό επανεκτίµησης», ο οποίος εντάσσεται στους λογαριασµούς που 
αποτελούν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων.  

Οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από την επανεκτίµηση, πιστώνεται στο 
λογαριασµό του παγίου για τη µείωση της λογιστικής του αξίας και χρεώνεται άµεσα 
ο λογαριασµός αποτελεσµάτων εντός της χρήσης κατά την οποία είχε εντοπιστεί.  

Εάν από την επανεκτίµηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
προκύψει κέρδος και στη συνέχεια από µελλοντική επανεκτίµηση προκύψει ζηµία, η 
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ζηµία αυτή δεν µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, αλλά διαγράφεται 
πρώτα από το αποθεµατικό κέρδους που δηµιουργήθηκε στο παρελθόν από την 
επανεκτίµηση του συγκεκριµένου παγίου και τότε οποιοδήποτε ποσό ζηµίας δεν 
συγχωνεύεται, µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως.  

Η επανεκτίµηση της αξίας ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου δεν θα πρέπει 
να περιορίζεται µόνο στο συγκεκριµένο πάγιο, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται και 
σε όλα τα υπόλοιπα πάγια που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία. Έτσι, αν γίνει 
επανεκτίµηση ενός οικοπέδου, τότε θα πρέπει να γίνει επανεκτίµηση όλων των 
οικοπέδων ή τεµαχίων γης που ανήκουν στην επιχείρηση.  

Παράλληλα µε την επανεκτίµηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, θα 
πρέπει να αναθεωρείται και το ύψος των συσσωρευµένων αποσβέσεων µέχρι τη 
στιγµή της επανεκτίµησης. Στις περιπτώσεις αυτές, η συσσωρευµένη πρόβλεψη για 
απόσβεση µπορεί να διαγραφεί πλήρως από την αξία του στοιχείου, το λογιστικό 
υπόλοιπο του οποίου θα τακτοποιηθεί ως προς το αποτέλεσµα της επανεκτίµησης. 
∆ηλαδή, το υπόλοιπο της συσσωρευµένης πρόβλεψης για αποσβέσεις µεταφέρεται 
στην πίστωση του λογαριασµού του παγίου που επανεκτιµήθηκε και στη συνέχεια το 
µεταφερόµενο υπόλοιπο διαµορφώνεται ανάλογα, είτε αυξανόµενο είτε µειούµενο, 
ώστε να αντιπροσωπεύει την επανεκτιµηµένη αξία του περιουσιακού στοιχείου. 
Επίσης, µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την τροποποίηση της αξίας του παγίου 
που προέρχεται από την επανεκτίµηση, έτσι ώστε η καθαρή αξία βιβλίων να 
αντιπροσωπεύει την αξία του παγίου, έτσι όπως προέκυψε µέσα από την 
επανεκτίµηση.  

Ο ισολογισµός της επιχείρησης, είτε είναι ενοποιηµένος είτε όχι, θα πρέπει να 
εµφανίζει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο της καθαρής µεταφερόµενης 
αξίας ή της λογιστικής τους αξίας και οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες που αφορούν στη τιµή κτήσεως 
ή στην επανεκτιµηµένη αξία των παγίων, όπου θα αναφέρονται το αρχικό υπόλοιπο, 
οι προσθήκες που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, οι πωλήσεις 
περιουσιακών στοιχείων που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη χρήση, το αποτέλεσµα 
επανεκτίµησης των παγίων, τα πάγια που αποκτήθηκαν από συγχώνευση ή 
εξαγορά, η διαγραφή ζηµιών, µετά από επανεκτίµηση που έχουν επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα, τυχόν συναλλαγµατικές διαφορές που µπορεί να προκύψουν από 
την ενσωµάτωση πάγιων επιχειρηµατικής µονάδας εγκατεστηµένης στο εξωτερικό 
και το συνολικό ποσό της τιµής κτήσεως ή της αξίας που προκύπτει από την 
επανεκτίµηση των στοιχείων ανά οµάδα, όπως αυτή διαµορφώνεται στο τέλος του 
έτους.  

Η πρόβλεψη για απόσβεση ανά οµάδα περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 
αναλύεται σε πρόβλεψη για απόσβεση που έχει υπολογιστεί για την τρέχουσα 
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χρήση, σε τυχόν πρόβλεψη για απόσβεση που έχει διαγραφεί λόγω επανεκτίµησης 
περιουσιακών στοιχείων, σε πρόβλεψη που έχει διαγραφεί λόγω πώλησης 
περιουσιακών στοιχείων, σε συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση στην αρχή της 
χρήσεως, όπως εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και σε 
συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση στο τέλος της χρήσεως.  

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρονται οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν, 
όσον αφορά την ισχύουσα µέθοδο απόσβεσης και την αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση 
των παγίων ή τους συντελεστές απόσβεσης που εφαρµόστηκαν.  

Θα πρέπει επίσης, να παρέχεται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τη φύση και 
επίδραση των αλλαγών σε λογιστικούς υπολογισµούς, οι οποίοι µπορεί να έχουν 
σηµαντική επίδραση επί των αποτελεσµάτων της τρέχουσας ή των µελλοντικών 
οικονοµικών καταστάσεων και τα οποία µπορεί να προέρχονται από την 
υπολειµµατική αξία του παγίου, την αλλαγή στην αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση του 
στοιχείου και την αλλαγή στη µέθοδο υπολογισµού πρόβλεψης για απόσβεση.  

 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια πάγια εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε αξία που προήλθε µετά από επανεκτίµηση, θα ρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά µε τη βάση ή τη µέθοδο επί της οποίας έγινε η επανεκτίµηση 
του παγίου, την ηµεροµηνία που έγινε η εν λόγω επανεκτίµηση, εάν έγινε από 
ανεξάρτητο εκτιµητή, εάν βασίστηκε στην τιµή αντικατάστασης, που σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να αναφερθούν οι δείκτες που εφαρµόστηκαν για τον 
υπολογισµό. Ακόµη, θα παρέχονται πληροφορίες για τη λογιστική αξία της κάθε 
οµάδας παγίων που θα είχαν συµπεριληφθεί στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 
τις γενικές αρχές του προτύπου αυτού, δηλαδή, το ιστορικό κόστος, καθώς και 
οποιουσδήποτε ,περιορισµούς υπάρχουν ως προς τη διανοµή του πλεονάσµατος από 
επανεκτίµηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων προς τους µετόχους.  

 

Επίσης, πληροφορίες που θα πρέπει να αναφέρονται επί των σηµειώσεων των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι είτε προσωρινά 
είτε µόνιµα εκτός χρήσης ή λειτουργίας, τα πλήρως αποσβεσµένα πάγια που είναι 
ακόµη σε λειτουργία και τα πλήρως απαξιωµένα περιουσιακά στοιχεία. Τέλος, στις 
περιπτώσεις καταστροφής ή απώλειας παγίου, που καλύπτεται από οποιαδήποτε 
µορφή αποζηµίωσης, το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στις σηµειώσεις επί 
των οικονοµικών καταστάσεων και συγκεκριµένα κάτω από την επικεφαλίδα «Πάγια 
περιουσιακά στοιχεία»  
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11.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 16  
Το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν ότι οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

πρέπει να καταχωρούνται στην αξία κτήσης και να αποσβένονται σύµφωνα µε τους 
συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το Π∆ 100/98, που ορίζει τους 
µέγιστους επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές. Οι αναπροσαρµογές αξίας 
επιτρέπονται µόνο για γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια και µόνο βάση νόµου.  

Με βάση τα ∆ΛΠ τα ενσώµατα πάγια καταχωρούνται αρχικά στην τιµή κτήσης, 
η οποία για τα ακίνητα περιλαµβάνει και τα διάφορα έξοδα απόκτησης τους, ενώ 
υπάρχει και η δυνατότητα αποτίµησης των παγίων στην τρέχουσα αξία τους. Ακόµη, 
βάση των προτύπων, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση συντελεστές που 
διαµορφώνονται από τη προσδοκώµενη κάθε φορά από την επιχείρηση ωφέλιµη 
ζωή του παγίου. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε 
βάση την αναπροσαρµοσµένη αξία.  

 

Βάση όµως, των εσωτερικών διατάξεων του ΚΒΣ, τα πάγια αποτιµώνται στην 
αξία κτήσης, η οποία για τα ακίνητα δεν περιλαµβάνει τα έξοδα απόκτησης τους, 
αλλά ρητά αποβλέπει, ότι τα σχετικά έξοδα καταχωρούνται ως έξοδα πρώτης 
εγκατάστασης ή εξοδοποιούνται στη χρήση. Αναπροσαρµογή της αξίας επιτρέπεται 
µόνο στα ακίνητα ως υποχρεωτικά διενεργούµενη κάθε 4 έτη, µε βάση συντελεστές 
που ορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις. Οι δε αποσβέσεις που αναγνωρίζονται 
από την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία ως φορολογικά εκπιπτόµενες είναι µόνο οι 
αποσβέσεις εκείνες που συµπίπτουν µε τα συγκεκριµένα ποσοστά που καθορίζει για 
κάθε κατηγορία παγίων το Π∆ 100/1998.  

 

12. ∆ΛΠ 17 : ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  

12.1 ∆ΛΠ 17- Ανάλυση 
Στο πρότυπο αυτό αναφέρονται οι µακροπρόθεσµες µισθώσεις πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και ασχολείται µε το λογιστικό χειρισµό και τις λογιστικές 
αρχές που θα πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από τον εκµισθωτή όσο και από τον 
µισθωτή, ως προς την αναγνώριση συναλλαγών αυτής της µορφής στα βιβλία τους, 
καθώς και µε το περιεχόµενο των πληροφοριών που θα πρέπει να δοθούν στις 
σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, αναφέρεται στη 
µεταφορά του δικαιώµατος χρήσης περιουσιακού στοιχείου από τον εκµισθωτή προς 
τον µισθωτή, ανεξαρτήτως του αν ο πρώτος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του 
εν λόγω στοιχείου ή όχι. Το πρότυπο αυτό, όµως, δεν αναφέρεται στις συµβάσεις 
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υπηρεσιών, στις οποίες δεν µεταφέρεται το δικαίωµα χρήσης του παγίου από τον 
µισθωτή.  

Οι µισθώσεις διαχωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες:  

1. Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις, χαρακτηριστικά σηµεία των οποίων είναι ότι ο 
µισθωτής αναλαµβάνει όλου τους κινδύνους που πιθανόν να συνδέονται µε τη 
χρήση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου, έχει το δικαίωµα της απόλυτης χρήσης 
του παγίου και της εκµετάλλευσης των οικονοµικών ωφεληµάτων που πηγάζουν 
από αυτό και µπορεί να εξασκήσει το δικαίωµα αγοράς του παγίου µετά την πλήρη 
εξόφληση και τη λήξη της µίσθωσης. Άλλο χαρακτηριστικό σηµείο των 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι ότι η παρούσα αξία του περιουσιακού στοιχείου 
είναι ίση ή µεγαλύτερη της τιµής πώλησης του και η χρονική διάρκεια της µίσθωσης 
είναι σχεδόν ταυτόσηµη µε την αντίστοιχη περίοδο της αναµενόµενης ωφέλιµης 
χρήσης του παγίου. Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι τα κατεχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία είναι έτοιµα προς χρήση χωρίς σηµαντικές αλλαγές, καθώς επίσης, στις 
περιπτώσεις που ο µισθωτής έχει το δικαίωµα ακύρωσης της µίσθωσης, 
οποιεσδήποτε ζηµιές του εκµισθωτή επιβαρύνουν τον µισθωτή.  

2. Στις λειτουργικές µισθώσεις, που αποτελούν µισθώσεις οι οποίες δεν είναι 
χρηµατοδοτικές και δεν έχουν όλα τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, 
κατά τη διάρκεια µιας λειτουργικής µίσθωσης οποιαδήποτε ζηµία ή φθορά από 
φυσιολογικές και µη συνθήκες επιβαρύνει τον εκµισθωτή για το λόγω ότι οι κίνδυνοι 
αυτοί δεν µεταφέρονται µε τη µίσθωση στον µισθωτή.  

Ο λογιστικός χειρισµός των µισθώσεων διακρίνεται σε πρώτο στάδιο, στον 
χειρισµό στα λογιστικά βιβλία του µισθωτή και στον χειρισµό στα λογιστικά βιβλία 
του εκµισθωτή. Σε δεύτερο στάδιο, για την κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές, ο 
λογιστικός χειρισµός διαφέρει µεταξύ των διαφορετικών τύπων µισθώσεων.  

Στην περίπτωση των λειτουργικών µισθώσεων, το µίσθωµα που καταβάλλεται 
στον εκµισθωτή θεωρείται ως έξοδο που επιβαρύνει τη χρήση εντός της οποίας 
έλαβε χώρα η καταβολή. Έτσι, εδώ, η καταβολή των µισθωµάτων θεωρείται ως 
έξοδο έναντι των εσόδων και το υπόλοιπο του λογαριασµού αυτού στο τέλος της 
χρήσεως µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης.  

Στην περίπτωση των χρηµατοδοτικών µισθώσεων, ο λογιστικός χειρισµός είναι 
περισσότερο πολύπλοκος. Με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου αυτού, τα πάγια 
που κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση θα πρέπει να θεωρούνται ως πάγια της 
επιχείρησης επί των οποίων θα πρέπει να υπολογίζεται και πρόβλεψη για απόσβεση. 
Έτσι, στην προκειµένη περίπτωση, ο πλήρης λογιστικός χειρισµός των 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων απαιτεί το άνοιγµα τριών διαφορετικών λογαριασµών, 
οι οποίοι είναι ο λογαριασµός εκµισθωτή που πιστώνεται µε το σύνολο της 
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υποχρεώσεως που δηµιουργείται προς τον εκµισθωτή και χρεώνεται µε τις 
περιοδικές καταβολές των µισθωµάτων, ο λογαριασµός του πάγιου στοιχείου και ο 
λογαριασµός δικαιωµάτων εκµίσθωσης, που χρεώνεται µε όλα τα έξοδα µε τα οποία 
ο εκµισθωτής επιβαρύνει την τιµολογιακή αξία του παγίου για την κάλυψη 
χρηµατοδοτικών εξόδων και τα οποία υπολογίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της 
µίσθωσης. Με βάση τους κανόνες του προτύπου, το αναβαλλόµενο έξοδο των 
δικαιωµάτων της µίσθωσης θα πρέπει να εµφανίζεται ως µειωτικό της υποχρέωσης 
προς τον εκµισθωτή, σαν το πάγιο να είχε εξοφληθεί τοις µετρητοίς στο τέλος της 
περιόδου. Ακόµη στην περίπτωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ο εκµισθωτής θα 
πρέπει να παρακολουθεί την κάθε µίσθωση ξεχωριστά και οι βασικοί λογαριασµοί 
που χρειάζονται για το σκοπό αυτό είναι ο λογαριασµός του µισθωτή - χρεώστες, ο 
λογαριασµός δικαιωµάτων εκµίσθωσης και ο λογαριασµός µεικτού κέρδους 
µισθώσεων.  

Όσον αφορά τις αξιώσεις παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, το 
πρότυπο αυτό καθορίζει ότι ο µισθωτής στις οικονοµικές του καταστάσεις θα πρέπει 
να αναφέρει πληροφορίες, για την περίπτωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων, όπως το 
λογιστικό υπόλοιπο ή την καθαρή αξία των παγίων κατά την ηµεροµηνία 
ισολογισµού, την κατάσταση, στην οποία θα εµφανίζεται το ελάχιστο των 
µισθωµάτων που οφείλονται µειωµένο µε τα αναβαλλόµενα δικαιώµατα µισθώσεων. 
Ακόµη θα πρέπει να αναφέρονται τα έσοδα από χρηµατοδοτικές µισθώσεις παγίων 
που έχουν αναγνωριστεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως, το σύνολο τυχόν µελλοντικών εσόδων από υποµισθώσεις και τυχόν 
σηµαντικούς όρους που πηγάζουν από την µισθοδοτική σύµβαση.  

Στις περιπτώσεις λειτουργικών µισθώσεων, ο µισθωτής στις οικονοµικές του 
καταστάσεις θα πρέπει να αναφέρει πληροφορίες που θα αφορούν το σύνολο των 
µελλοντικών µισθωµάτων που οφείλονται είτε βραχυπρόθεσµα είτε µεσοπρόθεσµα ή 
και µακροπρόθεσµα, το σύνολο των αναµενόµενων µελλοντικών εισπράξεων από 
υποµισθώσεις, το σύνολο των µισθωµάτων έχουν συµπεριληφθεί στον λογαριασµό 
αποτελεσµάτων στην τρέχουσα 'χρήση και γενική περιγραφή των βασικότερων 
σηµείων των λειτουργικών µισθώσεων όπως αναφέρονται και στις χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις.  

Στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή, σε περίπτωση χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για το σύνολο των µισθωµάτων 
που αναµένεται να εισπραχθούν µέσα από τα µισθωτήρια συµβόλαια, όπως και την 
παρούσα αξία τους που αντιπροσωπεύει το σύνολο των εισπρακτέων µισθωµάτων, 
για το σύνολο των µη πραγµατοποιθέντων χρηµατοδοτικών εσόδων και για το 
σύνολο της µη εξασφαλισµένης υπολειµµατικής αξίας σε εκκρεµότητα στο τέλος του 
έτους. Ακόµη πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τη συσσωρευµένη πρόβλεψη 
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για επισφάλειες ανείσπρακτων µισθωµάτων και µια γενική περιγραφή των 
σηµαντικότερων µισθώσεων του εκµισθωτή.  

Στις λειτουργικές µισθώσεις, ο εκµισθωτής θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες 
στις οικονοµικές του καταστάσεις, για το σύνολο των αναµενόµενων εισπρακτέων 
µισθωµάτων και µια γενική περιγραφή των σηµαντικότερων µισθώσεων του 
εκµισθωτή.  

 

12.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 17  
Με βάση τις βασικές λογιστικές αρχές οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

εµφανίζονται ως λειτουργικές. Στο τέλος της µίσθωσης η κυριότητα των 
µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων µεταβιβάζεται στον µισθωτή σε τιµή σηµαντικά 
χαµηλότερη από την πραγµατική τους αξία. Τα εκµισθωµένα στοιχεία εµφανίζονται 
στον ισολογισµό ως αποσβέσιµα πάγια και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης. Τα µηνιαία µισθώµατα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως µε τη 
µέθοδο του δεδουλευµένου. Η διαφορά µεταξύ τιµήµατος και αξίας παγίου λογίζεται 
κατευθείαν στα αποτελέσµατα σε όλες τις περιπτώσεις.  

Τα ∆ΛΠ έρχονται σε ευθεία αντίθεση µε τις διατάξεις της ελληνικής 
νοµοθεσίας. Συγκεκριµένα, η ελληνική νοµοθεσία προβλέπει τη διενέργεια 
αποσβέσεων επί των µισθωµένων παγίων από την εκµισθώτρια εταιρεία leasing στη 
βάση της διάρκειας της µίσθωσης, ενώ µε βάση τους κανόνες του προτύπου αυτού, 
τις αποσβέσεις επί του µισθωµένου παγίου διενεργεί ο µισθωτής στη βάση της 
ωφέλιµης ζωής του παγίου. Ακόµη, µε βάση τα ∆ΛΠ, ως έσοδο του εκµισθωτή και 
έξοδο του µισθωτή αναγνωρίζεται το µέρος εκείνο του µισθώµατος που αφορά 
αποπληρωµή τόκου, ενώ σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, τα µισθώµατα που 
καταβάλει ο µισθωτής στον εκµισθωτή αποτελούν ολόκληρα λειτουργικές του 
δαπάνες (και έσοδο για τον εκµισθωτή) που αναγνωρίζονται προς φορολογική 
έκπτωση.  

 

13. ∆ΛΠ 18 : ΕΣΟ∆Α  

13.1 ∆ΛΠ 18 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται βασικά στο λογιστικό χειρισµό των διαφόρων 

µορφών εσόδων που µπορεί να προκύψουν για µια επιχείρηση µέσα από τις 
συνήθεις δραστηριότητες της, καθώς επίσης και στον προσδιορισµό του χρόνου 
αναγνώρισης των εισοδηµάτων αυτών.  
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Σκοπός του προτύπου, δηλαδή, είναι η περιγραφή των λογιστικών χειρισµών 
των εσόδων που προκύπτουν από συναλλαγές, όπως είναι η πώληση 
εµπορευµάτων, παροχή υπηρεσιών και έσοδα που προέρχονται από τη χρήση 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τρίτους.  

Τα έσοδα θα πρέπει να αποτιµώνται στη δίκαιη αξία του ανταλλάγµατος που 
εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί, λαµβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή 
µειώσεις λόγω όγκου πωλήσεων που πιθανόν να παρασχεθούν από την επιχείρηση.  

Η αναγνώριση εισοδήµατος από µια συναλλαγή δεν επηρεάζεται ή δεν 
συµπίπτει πάντοτε µε την µεταβίβαση της κυριότητας των εµπορευµάτων ή αγαθών. 
Βασικό όµως κριτήριο για την αναγνώριση εσόδου από συναλλαγή αποτελεί η 
µεταβίβαση των κινδύνων που συνδέονται µε τα αντίστοιχα προϊόντα ή 
εµπορεύµατα. Εάν, για οποιονδήποτε λόγω, η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα 
διαχείρισης όλων ή σηµαντικού µέρους των κινδύνων, τότε οποιοδήποτε προϊόν από 
την εν λόγω συναλλαγή δεν µπορεί να αναγνωριστεί σαν έσοδο από πώληση 
αγαθών και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συµπεριληφθεί στα έσοδα από πωλήσεις 
της επιχείρησης.  

Σε περίπτωση που υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα είσπραξης 
κάποιου ποσού, το οποίο περιλαµβάνεται στα έσοδα, το κάνει να θεωρείται ως έξοδο 
και όχι ως ποσό προσαρµογής των εσόδων. Γενικότερα, οποιαδήποτε πρόβλεψη για 
επισφαλείς πελάτες αποτελεί έξοδο της επιχείρησης και αναγνωρίζεται έτσι στα 
αποτελέσµατα χρήσεως και όχι ως ποσό προς µείωση των πωλήσεων ή γενικά των 
εσόδων της επιχείρησης.  

Όσον αφορά τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών, οι ακριβείς υπολογισµοί ως 
προς το ύψος της παρεχόµενης υπηρεσίας είναι δυνατό να γίνουν κάτω από τις 
προϋποθέσεις, που ορίζει το πρότυπο αυτό, σύµφωνα µε τις οποίες, οι συµβατικές 
υποχρεώσεις όλων των µερών του έργου πρέπει να έχουν εκτελεστεί πλήρως, το 
τελικό τίµηµα να έχει συµφωνηθεί εκ των προτέρων και ο τρόπος και οι όροι 
εξόφλησης να έχουν επίσης συµφωνηθεί.  

Οι τόκοι, τα δικαιώµατα και τα µερίσµατα, δηλαδή τα έσοδα που προέρχονται 
από την χρήση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τρίτους έναντι 
ανταλλάγµατος, αναγνωρίζονται ως έσοδα µόνο αν τα αναµενόµενα οικονοµικά 
οφέλη πιστεύεται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και αν το ύψος των 
αναµενόµενων εσόδων µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία. Η βάση υπολογισµού 
των εσόδων αυτών διαφέρει αναλόγως της µορφής του και µπορεί να αναλυθεί ως 
ακολούθως:  
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∆ικαιώµατα : υπολογίζονται βάσει της συµφωνίας που έχει συναφθεί για την 
χρήση τους από τρίτους.  

Τόκοι : υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια της χρονικής περιόδου καθώς και µε το 
ύψος του επιτοκίου. 

Μερίσµατα : υπολογίζονται βάσει του ποσοστού που προτείνεται, του αριθµού των 
µετοχών που κατέχει η επιχείρηση καθώς επίσης και της καθορισµένης ηµεροµηνίας 
πληρωµής.  

Με βάση τους κανόνες του προτύπου αυτού, στις σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, 
σχετικά µε τα έσοδα της, για την λογιστική αρχή που εφαρµόστηκε για τον 
υπολογισµό των εσόδων, σε περιπτώσεις εσόδων από έργα θα πρέπει να αναφέρεται 
η µέθοδος µε την οποία καθορίστηκε το επίπεδο αποπεράτωσης του έργου ή των 
διαφόρων σταδίων αυτού, να γίνεται ανάλυση της προέλευσης των διαφόρων 
εσόδων από όλες τις κατηγορίες καθώς επίσης να δίνεται και το ύψος των εσόδων 
από ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών που αντιστοιχεί στην κάθε µια από τις 
κατηγορίες εσόδων.  

 

13.2 ∆ιαφορές ελληνικής νοµοθεσίας µε το ∆ΛΠ 18  
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία έσοδα προέρχονται και από τις 

επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, εκτός εκείνων που χορηγούνται για την απόκτηση 
παγίων, αλλά και από επενδύσεις των διαθεσίµων κεφαλαίων της επιχείρησης. Ως 
έσοδο θεωρείται η εκφρασµένη σε χρηµατικές µονάδες αγοραστική δύναµη που 
αποκτάται, ενώ τα ∆ΛΠ αποδέχονται ως έσοδο και µια πράξη ανταλλαγής προϊόντων 
ή υπηρεσιών. Ακόµη µια σηµαντική διαφορά έγκειται στο ότι τα ∆ΛΠ στηρίζονται 
στην αρχή του δεδουλευµένου και στην αρχή της αντιστοίχησης εσόδων - εξόδων, 
ενώ ο ΚΦΕ στηρίζεται στην αρχή του ληξιπρόθεσµου και απαιτητού.  

 

14. ∆ΛΠ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 14.1 ∆ΛΠ 19 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό περιγράφει το λογιστικό χειρισµό και τον τρόπο 

παρουσίασης, από πλευράς εργοδότη, των παροχών και των ωφεληµάτων που 
καταβάλλονται ή που οφείλονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης. Με βάση τις 
οδηγίες του προτύπου, οι υποχρεώσεις και τα ωφελήµατα προς τους εργαζοµένους 
για τις παρερχόµενες υπηρεσίες από αυτούς θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα, 
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ανεξαρτήτως αν αυτές έχουν καταβληθεί ή όχι. Η αναγνώριση αυτή θα πρέπει να 
παρουσιάζεται σαν έξοδο της επιχείρησης που οφείλεται για τις παρερχόµενες 
υπηρεσίες εκ µέρους των εργαζοµένων.  

Οι παροχές και τα ωφελήµατα προς τους εργαζοµένους χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα µε τη διάρκεια και το χρόνο χορήγησής τους:  

1. Βραχυπρόθεσµες παροχές και ωφελήµατα εργαζοµένων, όπως 
µισθοί, ηµεροµίσθια, επιδόµατα αδείας και ασθένειας, εργοδοτικές εισφορές σε 
ασφαλιστικά ταµεία και άλλες παροχές. Ο λογιστικός χειρισµός των 
βραχυπρόθεσµων παροχών και ωφεληµάτων είναι συνήθως απλός στην εφαρµογή 
του, για το λόγω ότι δεν χρειάζεται εφαρµογή αναλογιστικών µεθόδων ή 
προεξοφλήσεων οποιωνδήποτε ποσών. Αυτού του είδους οι παροχές και τα 
ωφελήµατα θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να καταµερίζονται στην περίοδο που 
αντιστοιχούν, είτε ως έξοδο έναντι των εσόδων, είτε ως κεφαλαιουχική δαπάνη. Θα 
πρέπει, λοιπόν, να αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρέωση της επιχείρησης προς τους 
εργαζοµένους µειωµένη µε τις οποιεσδήποτε προκαταβολές. Εάν οι προκαταβολές 
είναι µεγαλύτερες από την υποχρέωση, τότε θεωρούνται προπληρωµές για την 
παροχή µελλοντικών υπηρεσιών από τους εργαζοµένους.  

Οι βραχυπρόθεσµες αποζηµιώσεις λόγω απουσίας από την εργασία χωρίζονται 
σε δύο βασικές κατηγορίες, στις Συσωρευτικές και στις Μη Συσωρευτικές. Στην 
πρώτη περίπτωση ο εργαζόµενος δικαιούται να µεταφέρει οποιεσδήποτε απουσίες 
δεν έχει πραγµατοποιήσει από την µια περίοδο στην άλλη, χωρίς να χάσει το 
δικαίωµα πραγµατοποίησής τους. Στη δεύτερη περίπτωση, εάν κάποιος εργαζόµενος 
δεν διεκδικήσει τις απουσίες που δικαιούται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
ή µια συγκεκριµένη περίοδο, τότε δεν δικαιούται να τις διεκδικήσει την επόµενη 
περίοδο. Οι συσωρευτικές απουσίες όµως, διακρίνονται και σε Επενδυµένες 
(vesting), δηλαδή ο δικαιούχος θα δικαιούται τις απουσίες αυτές µετά' αποδοχών, 
και σε Μη Επενδυµένες (non vesting), δηλαδή χωρίς αποδοχές. Οποιαδήποτε και 
να είναι η µορφή των συσσωρευτικών απουσιών, δηµιουργείται πάντοτε 
υποχρέωση, από πλευράς εργοδότη, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει πάντοτε να 
δηµιουργεί πρόβλεψη για την αναµενόµενη συσσωρευµένη αποζηµίωση για 
απουσίες ως µία επιπρόσθετη υποχρέωση, που πιθανόν να εκδηλωθεί µε την 
καταβολή των απουσιών που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού.  

  Το αναµενόµενο κόστος διανοµής κερδών και δώρων προς τους εργαζοµένους θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν αυτή έχει νοµική ή ανειληµµένη 
υποχρέωση καταβολής των ποσών αυτών και όταν η υποχρέωση αυτή µπορεί να 
υπολογιστεί µε αξιοπιστία.  
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2. Ασφάλιση παροχών και ωφεληµάτων. Στις περιπτώσεις κατά τις ς µία 
επιχείρηση εφαρµόζει πρόγραµµα καθορισµένων ωφεληµάτων, δυνατό να 
προχωρήσει στη σύναψη ασφαλιστηρίου συµβολαίου για την κάλυψη διαφορών που 
τυχόν θα προκύψουν, σαν το πρόγραµµα παροχών τους εργαζόµενους να είχε τη 
µορφή του προγράµµατος καθορισµένων εισφορών. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες µια επιχείρηση χρηµατοδοτεί πρόγραµµα παροχής ωφεληµάτων µετά την 
αποχώρηση από την υπηρεσία, δηµιουργώντας ασφαλιστική κάλυψη βάσει της 
οποίας η επιχείρηση µένει νοµικά υπόλογος ως προς την πληρωµή οποιωνδήποτε 
ποσών πέραν αυτών που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τότε το 
πρόγραµµα αυτό θεωρείται ως πρόγραµµα καθορισµένων ωφεληµάτων και η 
εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάζει την ασφαλιστική κάλυψη ως περιουσιακό 
στοιχείο, Στις περιπτώσεις όµως, κατά τις οποίες η επιχείρηση δεν είναι χρεωµένη 
νοµικά ή µε άλλο τρόπο στην καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πέραν αυτού που 
καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, τότε οι πληρωµές αυτές θεωρούνται 
ως συνδροµή σε πρόγραµµα καθορισµένων ορών και ως συνδροµή προς ένα 
επενδυτικό πρόγραµµα για την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης, οι 
οποίες αποτελούν έξοδα και όχι επένδυση για την επιχείρηση. Οι συνδροµές της 
επιχείρησης σε πρόγραµµα ορισµένων εισφορών θεωρούνται ως οφειλόµενο έξοδο 
της επιχείρησης, οποίο θα καταβληθεί µέσα στην περίοδο µε την οποία συνδέεται. Οι 
υποχρεώσεις της επιχείρησης που προκύπτουν µέσα από προγράµµατα τής της 
µορφής εκτιµώνται σε τρέχουσα αξία, εκτός αν δεν εµπίπτουν εντός περιόδου 12 
µηνών αµέσως µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οπότε και η εκτίµηση τους 
βασίζεται σε προεξόφληση των υποχρεώσεων.  

Ο λογιστικός χειρισµός των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πρόγραµµα 
καθορισµένων ωφεληµάτων είναι αρκετά πιο πολύπλοκο από το πρόγραµµα 
καθορισµένων εισφορών, για το λόγω ότι θα πρέπει να εφαρµοστούν αναλογιστικές 
µέθοδοι αφενός µεν για τον υπολογισµό των υποχρεώσεων και των εξόδων που 
προκύπτουν από ένα τέτοιο πρόγραµµα και αφετέρου των πιθανών κερδών ή 
ζηµιών που µπορεί να προκύψουν από τέτοιας µορφής υπολογισµούς. Πέραν αυτού 
υποχρεώσεις υπολογίζονται βάση της µεθόδου προεξόφλησης, για το λόγω ότι 
αυτές ενδεχοµένως να εξοφληθούν αρκετά χρόνια µετά το έτος κατά το οποίο 
παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες των εργαζοµένων.  

 

  3. Παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης, παροχές αυτής της µορφής 
πιθανόν να αποτελούν ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, µια ασφαλιστική κάλυψη ή η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τα προγράµµατα παροχής και ωφεληµάτων και µετά 
την συνταξιοδότηση διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα Προγράµµατα 
Καθορισµένων Εισφορών και Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών και 
Ωφεληµάτων. Η βασική διαφορά µεταξύ των δύο προγραµµάτων έγκειται στο 
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γεγονός ότι στην πρώτη περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να συνεισφέρει 
ένα καθορισµένο ποσό σε συγκεκριµένο ταµείο, µέσα από το οποίο καλύπτονται οι 
παροχές και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων µετά την αποχώρηση από την 
υπηρεσία. Στη δεύτερη περίπτωση οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ως προς τις 
εισφορές της προς τα ταµεία που περιλαµβάνονται στα προγράµµατα αυτά δεν 
έχουν σταθερό ή καθορισµένο ύψος και υπάρχει η δυνατότητα οι εισφορές αυτές να 
επηρεάζονται από το γενικό δείκτη τιµών ή ακόµη και από τυχόν πληθωριστικές 
τάσεις.  

4. Παροχές τερµατισµού απασχόλησης, δηλαδή οι παροχές και τα 
ωφελήµατα των εργαζοµένων που προέρχονται µέσα από διακοπή της εργασιακής 
σχέσεως συγκεκριµένου εργαζοµένου ή οµάδας εργαζοµένων πριν από τη 
φυσιολογική αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ή όταν η επιχείρηση παρέχει δέσµη 
οικονοµικών ωφεληµάτων προς τους εργαζοµένους ως κίνητρα για εθελοντική 
έξοδο από την επιχείρηση. Αυτή η δέσµευση πηγάζει βασικά µέσα από ένα 
λεπτοµερές επίσηµο πρόγραµµα για την εφαρµογή των πιο πάνω, χωρίς να υπάρχει 
οποιαδήποτε πιθανότητα απόσυρσής του. Το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να 
περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την περιγραφή των εργασιών, της θέσης του 
πλησιέστερου αριθµού εργαζοµένων που επηρεάζονται από το πρόγραµµα, 
''Πληροφορίες για τις παροχές και τα ωφελήµατα που θα αποδοθούν στην κάθε 
θέση και τάξη εργαζοµένων λόγω της λήξεως της εργασιακής σχέσεως και το 
χρονοδιάγραµµα εντός του οποίου αναµένεται να ολοκληρωθεί η εφαρµογή του 
προγράµµατος.  

Εάν η υποχρέωση που έχει δηµιουργηθεί για αποζηµίωση λόγω εξόδου από 
την επιχείρηση πρόκειται να καταβληθεί µετά από 12 µήνες από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού, τότε το ποσό αυτό θα εµφανιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις 
προεξοφληµένο στη σηµερινή του αξία µε τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης. Σε 
περίπτωση ενθάρρυνσης σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης, η πρόβλεψη για την 
αποζηµίωση θα πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τον αναµενόµενο αριθµό των 
εργαζοµένων που πιστεύεται ότι θα ασκήσουν το δικαίωµα αυτό.  

Με βάση τις οδηγίες του προτύπου αυτού, οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν χρειάζεται να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε αναφορά σχετικά µε τα 
προγράµµατα παροχής ωφεληµάτων προς τους εργαζοµένους. Το πρότυπο αυτό 
περιγράφει τους λογιστικούς χειρισµούς και τις πληροφορίες που θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται αναφορικά µε τις παροχές και τα ωφελήµατα των εργαζοµένων και 
εφαρµόζεται όταν οι παροχές ή τα ωφελήµατα πηγάζουν από ατοµικές ή κλαδικές 
συµβάσεις εργαζοµένων µε την επιχείρηση, όταν οι παροχές ή τα ωφελήµατα που 
προέρχονται από νοµοθετικές ρυθµίσεις του κράτους ή του κλάδου είναι πιθανόν να 
επηρεάζουν το σύνολο των εργαζοµένων της χώρας ή όταν πηγάζουν από 
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ανεπίσηµη πρακτική (κεκτηµένα δικαιώµατα) και αποτελούν υποχρέωση της 
επιχείρησης να τα εφαρµόσει.  

 

14.2 ∆ιαφορές ελληνικής νοµοθεσίας µε το ∆ΛΠ 19  
Στην ελληνική νοµοθεσία υπάρχει διάταξη για διενέργεια πρόβλεψης για τις 

αποζηµιώσεις συνταξιοδότησης και απόλυσης προσωπικού, η οποία υπολογίζεται µε 
βάση πίνακες του ν. 2112/20. Ακόµη µε βάση µια ειδική γνωµάτευση του νοµικού 
συµβουλίου του κράτους, το 40% της ανωτέρω συνολικής υποχρέωσης θεωρείται 
λογιστικά αποδεκτό για καταχώρηση. Ο ν. 2190 αναφέρει για τη διενέργεια 
προβλέψεων για όλους τους πιθανούς κινδύνους, όµως στην πράξη δεν γίνεται 
εγγραφή για σχήµατα υπεσχηµένων παροχών.  

Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ότι τα αποτελέσµατα βαρύνονται κατά το µέρος που 
αναλογεί σε κάθε χρήση µε το προβλεπόµενο κόστος των συνταξιοδοτικών παροχών 
που η επιχείρηση θα καταβάλλει στο µέλλον, όπως αυτό προκύπτει από ένα 
καθορισµένο πρόγραµµα συνταξιοδοτικών παροχών. Στην ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία, ως φορολογικά εκπιπτόµενη δαπάνη αναγνωρίζεται µόνο η πρόβλεψη 
που αντιστοιχεί στην αποζηµίωση του προσωπικού που συνταξιοδοτείτε το επόµενο 
οικονοµικό έτος.  

 

 

15. ∆ΛΠ 20: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

15.1 ∆ΛΠ 20 - Ανάλυση 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν ενίσχυση υπό τη µορφή µεταβίβασης 

πόρων προς την εταιρεία, µε την προϋπόθεση τη συµµόρφωση της προς 
συγκεκριµένους όρους που θέτει το κράτος και που σχετίζονται µε τις συνήθεις 
δραστηριότητές της. Η έννοια των κρατικών επιχορηγήσεων δεν περιλαµβάνει 
εµπορικές συναλλαγές µε το κράτος, οι οποίες αποτελούν µέρος των συνηθισµένων 
εµπορικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των κρατικών 
επιχορηγήσεων και τις αναγκαίες πληροφορίες που 6α πρέπει να παρέχονται µέσα 
από τις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων προς 
πληροφόρηση όλων όσων θα χρησιµοποιήσουν αυτές προς ενηµέρωση. Με την 
εφαρµογή του προτύπου αυτού επιδιώκεται η παρουσίαση του εσόδου που 
προκύπτει µέσα από την εν λόγω επιχείρηση καθώς και της επίδρασης που µπορεί 
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να έχει επί των αποτελεσµάτων και των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης 
σαν σύνολο.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε είναι σε µετρητά είτε όχι, πρέπει να 
αναγνωρίζονται στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης, µόνο εάν η επιχείρηση 
συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς και τους όρους κάτω από τους οποίους έχουν 
παραχωρηθεί και όταν είναι βέβαιο ότι θα παραλάβει την κρατική επιχορήγηση. Η 
µορφή µε την οποία θα δοθεί η κρατική επιχορήγηση, δεν επηρεάζει τον τρόπο του 
λογιστικού χειρισµού ή της παρουσίασης αυτής στις οικονοµικές καταστάσεις και θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης ως έσοδο και όχι ως 
µέρος των ιδίων συµφερόντων των µετόχων, αυξάνοντας την καθαρή θέση της 
επιχείρησης. Η κρατική επιχορήγηση θεωρείται ως αναβαλλόµενο έσοδο και θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται σταδιακά στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης βάσει 
σταθερής ακολουθούµενης λογιστικής αρχής για την κάθε περίοδο. Η διάρκεια της 
σταθερής αυτής αναγνώρισης και της ακολουθούµενης λογιστικής αρχής θα πρέπει 
να συµβαδίζει µε την µέθοδο απόσβεσης ή διαγραφής του αντίστοιχου περιουσιακού 
στοιχείου που αποκτήθηκε µε τον τρόπο αυτό. Εάν η κρατική επιχορήγηση ή 
ενίσχυση δόθηκε για την απόκτηση ακινήτου, που δεν αποσβένεται, τότε η 
αναγνώριση του εσόδου από την επιχορήγηση θα πρέπει να αναγνωριστεί περιοδικά 
στα βιβλία της επιχείρησης, βάσει της ίδιας µεθόδου που ακολουθείται για την 
απόσβεση Π.χ. των εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν επί του αντίστοιχου τεµαχίου 
γης, σύµφωνα µε την αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση τους, ή µε τους όρους ή 
κανονισµούς βάσει των οποίων τους δόθηκε η επιχορήγηση. Στις περιπτώσεις αυτές 
το πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται στη δίκαιη αξία του, ποσό που 
αντιπροσωπεύει και το ύψος της κρατικής επιχορήγησης.  

Ο λογιστικός χειρισµός των κρατικών επιχορηγήσεων που θα πρέπει να 
επιστραφούν προς το κράτος αποτελεί σε πρώτη φάση «αναθεώρηση λογιστικών 
υπολογισµών» και πρέπει να βασίζεται στις προβλέψεις και οδηγίες του ∆ΛΠ 8 
(λογαριασµός αποτελεσµάτων, ουσιώδη λάθη και αλλαγές λογιστικών αρχών). 
Πέραν όµως αυτού, ο λογιστικός χειρισµός της επιστροφής της επιχορήγησης, 
διαφέρει εάν αυτή δόθηκε για την απόκτηση πάγιου περιουσιακού στοιχείου ή αν 
σχετίζεται άµεσα µε τα έσοδα της Επιχείρησης. Εάν δόθηκε για την απόκτηση πάγιου 
στοιχείου, τότε το ποσό προς επιστροφή θα πρέπει να χρεωθεί στο λογαριασµό του 
αντίστοιχου παγίου, αυξάνοντας το λογιστικό του υπόλοιπο ή να χρεωθεί ο 
λογαριασµός του αντίστοιχου αναβαλλόµενου εσόδου. Στην περίπτωση που η 
επιχορήγηση σχετίζεται άµεσα µε τα έσοδα της επιχείρησης, τότε οποιοδήποτε ποσό 
προς επιστροφή θα πρέπει να χρεωθεί πρώτα στον αντίστοιχο λογαριασµό του 
αναβαλλόµενου εσόδου που δηµιουργήθηκε µε την παροχή της Επιχορήγησης και, 
οποιοδήποτε ποσό δεν έχει απορροφηθεί, να µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της 
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τρέχουσας χρήσης. Ο ίδιος τρόπος λογιστικού χειρισµού ισχύει στην περίπτωση 
όπου δεν υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο αναβαλλόµενου εσόδου προς διαγραφή.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες, όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις, µε την περιγραφή της φύσης 
της νέας κρατικής επιχορήγησης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων που 
προϋπάρχουν, για το µέγεθος τους, θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή της 
λογιστικής αρχής που εφαρµόστηκε για τον λογιστικό χειρισµό της επιχορήγησης 
καθώς και τον τρόπο παρουσίασης της επιχορήγησης στις οικονοµικές καταστάσεις, 
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, και ακόµη να αναφέρει τους όρους ή κανονισµούς 
που σχετίζονται µε την επιχορήγηση και µε τους οποίους η επιχείρηση δεν έχει 
πλήρως συµµορφωθεί.  

 

15.2 ∆ιαφορές του ελληνικού δικαίου µε το ∆ΛΠ 20  
Το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι σχετικές µε το θέµα Γνωµατεύσεις του ΕΣΥΛ καθορίζουν τη 

λογιστική αντιµετώπιση των κρατικών επιχορηγήσεων. Στην ουσία το ελληνικό 
δίκαιο έχει υιοθετήσει το ∆ΛΠ 20 και είναι πλήρως εναρµονισµένο µε την 4η οδηγία 
της ΕΟΚ. 

Η µόνη διαφορά είναι ότι σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο οι επιχορηγήσεις 
που αφορούν την αγορά παγίων, εµφανίζονται σε λογαριασµούς της καθαρής 
θέσης, ενώ στο ∆ΛΠ κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Προκειµένου να υπάρχει 
ορθολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης µε τις διενεργούµενες 
αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που επιχορηγήθηκαν, διενεργείται αναλογικά 
µείωση των λογαριασµών επιχορήγησης, σε πίστωση του εσόδου της χρήσης. Η 
µείωση αυτή πραγµατοποιείται µε συντελεστή ανάλογο του συντελεστή απόσβεσης 
του παγίου στοιχείου.  

 

 

16. ∆ΛΠ 21 : ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΥ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  

16.1 Ανάλυση ∆ΛΠ 21  
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες 

παράλληλα µε τις εγχώριες συναλλαγές τους, πραγµατοποιούν και συναλλαγές σε 
ξένο νόµισµα ή διατηρούν δραστηριότητες σε χώρες µε διαφορετικό νόµισµα. Το 
πρότυπο αυτό, λοιπόν, ασχολείται µε τη µετατροπή και αναγνώριση των 
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συναλλαγών από το ξένο νόµισµα στο νόµισµα αναφοράς της µονάδας αναφοράς. 
Ως «νόµισµα αναφοράς» θεωρείται το επίσηµο νόµισµα της χώρας που εδρεύει η 
επιχείρηση και βάσει του οποίου εκδίδει τις οικονοµικές της καταστάσεις. «Μονάδα 
αναφοράς» ονοµάζεται η επιχείρηση, η οποία εκδίδει τις οικονοµικές καταστάσεις, 
στις οποίες αναφέρονται τα πρότυπα. Επίσης, καθορίζει την µέθοδο που θα πρέπει 
να ακολουθηθεί για την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των µονάδων 
που λειτουργούν σε χώρα µε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς, έτσι 
ώστε οι καταστάσεις αυτές να µπορούν να ενοποιηθούν µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις της µονάδας αναφοράς και να είναι δυνατή η παρουσίαση των 
οποιωνδήποτε επιδράσεων προκύπτουν από την µετατροπή του ξένου 
συναλλάγµατος στο νόµισµα αναφοράς.  

Ο γενικός κανόνας του προτύπου αυτού καθορίζει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή 
σε ξένο νόµισµα καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της µονάδας αναφοράς βάση 
του συναλλάγµατος αναφοράς, εφαρµοζόµενων των τιµών συναλλάγµατος που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συνήθως η τιµή συναλλάγµατος 
κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής δεν ακολουθείται στην πράξη κι έτσι, 
επιτρέπεται η χρήση της µέσης τιµής συναλλάγµατος συγκεκριµένης περιόδου, µε 
την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές διακυµάνσεις στη µέση τιµή του 
συναλλάγµατος κατά τις περιόδους αυτές. ∆ιαφορετικά, το αποτέλεσµα των 
µετατροπών σε νόµισµα αναφοράς δεν µπορεί να είναι αξιόπιστο.  

Η µετατροπή ισολογισµού από ξένο νόµισµα σε νόµισµα αναφοράς κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού πρέπει να γίνεται βάσει των ακολούθων αρχών:  

 Τα στοιχεία του ισολογισµού που υποδηλώνουν µετρητά και δεν εµφανίζονται 
σε αξίες ιστορικού κόστους ή µετά από αποτίµηση, όπως µετρητά ταµείου, 
υποχρεώσεις, πελάτες, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς µε βάση τις 
τιµές συναλλάγµατος που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

  Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ισολογισµού, όπως είναι τα αποθέµατα, τα 
πάγια και τα οποία εµφανίζονται σε ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε βάση 
την ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  

  Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ισολογισµού, που εµφανίζονται σε δίκαιη / 
τρέχουσα αξία κατόπιν αποτίµησης, µετατρέπονται µε βάση την ισοτιµία κατά 
την ηµεροµηνία προσδιορισµού της δίκαιης αξίας τους.  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που πιθανόν να προκύψουν µέσα από συναλλαγές 
µε χρηµατικά στοιχεία ή από την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων από 
ξένο νόµισµα στο νόµισµα αναφοράς, θα πρέπει να µεταφέρονται στα αποτελέσµατα 
της αντίστοιχης χρήσης ως κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές. 
Εξαίρεση, αποτελεί η συναλλαγµατική διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την 
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µετατροπή της καθαρής επένδυσης στην µονάδα του εξωτερικού στο νόµισµα 
αναφοράς. Η διαφορά αυτή θα πρέπει να εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις 
την µονάδας αναφοράς µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ενώ η 
καταχώρηση της στα λογιστικά βιβλία της µονάδας αναφοράς µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µόνο κατά την περίπτωση πώλησης της επένδυσης. Η διαφορά που 
θα προκύψει τότε, θα πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα της µονάδας 
αναφοράς, µέσα στη χρήση που πραγµατοποιήθηκε, ως κέρδος ή ζηµία, αναλόγως 
της περιπτώσεως.  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αγορά παγίου 
περιουσιακού στοιχείου, από σηµαντική υποτίµηση νοµίσµατος, προστίθενται στην 
αξία του παγίου µε κεφαλαιοποίηση της συναλλαγµατικής διαφοράς. Αυτό 
επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το λογιστικό υπόλοιπο που προκύπτει από την 
κεφαλαιοποίηση αυτή δεν είναι υψηλότερο από την χαµηλότερη της «αξίας 
αντικατάστασης του παγίου» και της «αναµενόµενης πραγµατοποιήσιµης αξίας 
του».  

Οι δραστηριότητες εξωτερικού της µονάδας αναφοράς διακρίνονται σε δύο 
βασικές µορφές µε βάση τον τρόπο λειτουργίας τους:  

Εργασίες εξωτερικού, πρόκειται για λειτουργίες του εξωτερικού, οι οποίες 
θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος ή συνέχιση των λειτουργιών της µονάδας 
αναφοράς, η οποία και θα εκδώσει τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Οικονοµικές µονάδες εξωτερικού λειτουργούν ως ανεξάρτητες από την 
µονάδα αναφοράς και αναπτύσσουν δικές τους οικονοµικές δραστηριότητες και 
λειτουργίες, οι οποίες κατά συνέπεια οδηγούν στην πλήρη ανάπτυξη τους.  

Όσον αφορά τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, η επιχείρηση θα 
πρέπει να αναφέρει τον τρόπο χειρισµού των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν, δίνοντας πληροφορίες για το ποσό που περιέχεται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων, για το ποσό που µεταφέρθηκε στην καθαρή θέση, για το ποσό µε 
το οποίο έχει αυξηθεί η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου και να αναφέρει τους 
λόγους για τους οποίους η µονάδα εξωτερικού χρησιµοποιεί διαφορετικό νόµισµα 
από το «τοπικό» νόµισµα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφοροποίηση του τρόπου 
λειτουργίας, δηλαδή από εργασίες εξωτερικού σε οικονοµική µονάδα εξωτερικού και 
αντιστρόφως, τότε θα πρέπει να δοθούν στις σηµειώσεις των οικονοµικών 
καταστάσεων κάποιες επεξηγήσεις, για τους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή 
αυτή, τη φύση της αλλαγής ως προς την ταξινόµηση, την πιθανή επίδραση επί της 
καθαρής θέσης και την πιθανή επίδραση που θα µπορούσε να έχει στα προηγούµενα 
χρόνια, εάν η αλλαγή συνέβαινε προηγουµένως. 
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16.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 21  
Κύρια διαφορά µεταξύ ελληνικού δίκαιου και ∆ΛΠ είναι ότι κατά το πρώτο, 

όλα τα στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος.  

Όσον αφορά το χειρισµό κέρδους ή ζηµίας από συναλλαγµατικές διαφορές, ο 
ΚΒΣ ορίζει ότι οι χρεωστικές διαφορές, αφού συµψηφισθούν µε τυχόν πιστωτικές 
διαφορές από αντίστοιχα δάνεια, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ανάλογα µε 
την αποµένουσα χρονική διάρκεια του δανείου. Τα ∆ΛΠ επιτρέπουν ένα τέτοιο 
χειρισµό, επιτρέπουν όµως και την ολική εξοδοποίηση των σχετικών διαφορών στη 
χρήση.  

Ακόµη µια διαφορά έγκειται στο ότι υπό καθεστώς ∆ΛΠ, οι συναλλαγµατικές 
διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να 
απεικονίζονται στη καθαρή θέση µέχρι τη µεταβίβαση τους, οπότε θα αναγνωριστεί 
το σχετικό εισόδηµα ή δαπάνη. Τα ίδια ισχύουν και για τις συναλλαγµατικές 
διαφορές που προκύπτουν από υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα που γίνονται για 
αντιστάθµιση κινδύνου από επένδυση σε αλλοδαπή επιχείρηση. Με βάση όµως τον 
ΚΒΣ, οι παραπάνω συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα και 
αναλόγως εκπίπτουν ή συνυπολογίζονται στα φορολογικά εισοδήµατα.  

 

 

17. ∆ΛΠ 22: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

17.1 Ανάλυση ∆ΛΠ 22  
Το πρότυπο αυτό περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της ενοποίησης 

επιχειρήσεων που προέρχεται µέσα από την εξαγορά µιας επιχείρησης από άλλη, 
καθώς και από τη συγχώνευση επιχειρήσεων σε µία, χωρίς να είναι δυνατός ο 
καθορισµός ή ο εντοπισµός του αγοραστή.  

Οι µορφές ενοποίησης είναι τρεις και θα περιγραφούν παρακάτω:  

Ενοποίηση επιχειρήσεων είναι η συνένωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε 
µια οικονοµική µονάδα, όπου η µία εκ των δύο αποκτά τον έλεγχο επί των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της άλλης. Από την ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων µπορεί να προκύψει µεταξύ τους η σχέση «µητρικής - θυγατρικής», 
κατά την οποία η αγοράστρια (µητρική) θα πρέπει να εφαρµόσει τις αξιώσεις του 
προτύπου για την ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, 
µέσα από την ενοποίηση, υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει µια νέα οικονοµική 
µονάδα.  
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Ενοποίηση µε εξαγορά είναι η συνένωση ξεχωριστών επιχειρήσεων κατά 
την οποία ο αγοραστής αποκτά τον έλεγχο επί των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων και των λειτουργιών της άλλης επιχείρησης, µε αντάλλαγµα την 
παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ή την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου ή 
µεριδίων. Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει τον έλεγχο µιας άλλης, όταν κατέχει 
άµεσα περισσότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας αυτής.  

Στις συναλλαγές εξαγοράς ο αγοραστής αναλαµβάνει τα στοιχεία ενεργητικού 
και παθητικού µιας επιχείρησης και εκδίδει µετοχές προς τους µετόχους της 
αγοραζόµενης επιχείρησης για την εξαγορά του ελέγχου της. Η εκτίµηση των 
συναλλαγών αυτών βασίζεται στις τρέχουσες αξίες των στοιχείων που αναλαµβάνει 
ο αγοραστής για την καταχώρηση της εξαγοράς. Η ηµεροµηνία κατά την εξαγορά 
είναι σηµαντική για τους λογιστικούς χειρισµούς που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία 
του αγοραστή. Κατά την ηµεροµηνία αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να αναγνωρίσει 
τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που έχει αναλάβει από την άλλη 
επιχείρηση, όπως και οποιοδήποτε ποσό, αρνητικό ή θετικό, που σχετίζεται µε την 
φήµη και πελατεία της επιχείρησης που έχει αγοραστεί, αλλά και οποιαδήποτε κέρδη 
ή ζηµίες προκύψουν από την αγοραζόµενη επιχείρηση µετά την ηµεροµηνία 
εξαγοράς και µόνον αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστούν κατά την αναλογία του 
ποσοστού εξαγοράς στα αποτελέσµατα χρήσεως του αγοραστή. Η κάθε εξαγορά θα 
πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία του αγοραστή σε αξία κόστους, το οποίο 
αντιπροσωπεύεται από το τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή µε οποιοδήποτε 
τρόπο για την απόκτηση του ελέγχου επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης, πλέον οποιωνδήποτε εξόδων σχετίζονται µε τη συναλλαγή, όπως είναι 
οι επαγγελµατικές αµοιβές λογιστών, ελεγκτών, νοµικών και εκτιµητών.  

Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν από την 
εξαγορά και θα πρέπει να αναγνωριστούν στα βιβλία του αγοραστή, πρέπει να είναι 
µόνο εκείνα τα οποία κατείχε ο πωλητής και εντοπίστηκαν κατά την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς µε τις προϋποθέσεις ότι ο αγοραστής αναµένει µελλοντική εισροή 
οικονοµικών ωφεληµάτων και ότι µπορεί να γίνει ακριβής υπολογισµός του κόστους 
που θα προκύψει ή της πραγµατικής τους αξίας. Βάσει του γενικού κανόνα του 
προτύπου τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτιµηθούν στο σύνολο της δίκαιης αξίας 
τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής τους και κατά το ποσοστό του 
συµφέροντος που αποκτήθηκε από τον αγοραστή και στο σύνολο του λογιστικού 
υπολοίπου του ποσοστού του συµφέροντος της µειοψηφίας που υπήρχε πριν από 
την ηµεροµηνία εξαγοράς. Ειδικότερα, οι γενικές οδηγίες του προτύπου για τον 
καθορισµό της δίκαιης αξίας και της αποτίµησης των στοιχείων αυτών, ορίζουν ότι 
τα διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα σε χρηµατιστήριο θα πρέπει να εµφανίζονται 
στην τρέχουσα αξία της αγοράς, τα µη διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα σε καθ' 
υπολογισµό αξίες λαµβάνοντας υπόψη Π.χ. το ποσοστό απόδοσης, τα εισπρακτέα 
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ποσά στην τρέχουσα αξία των βιβλίων µειωµένη µε πρόβλεψη για τυχόν 
επισφάλειες, τα αποθέµατα ετοίµων στην αναµενόµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε 
τυχόν έξοδα πώλησης και λογικό ποσοστό κέρδους για τον αγοραστή, η παραγωγή 
σε εξέλιξη στην αναµενόµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε το κόστος ολοκλήρωσης, 
τυχόν έξοδα πώλησης και λογικό ποσοστό κέρδους για τον αγοραστή, τα γήπεδα και 
τα κτίρια στην τρέχουσα αξία της αγοράς, τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις στην 
τρέχουσα αξία της αγοράς βάσει εκτιµήσεως ή στην αποσβεσµένη αξία 
αντικατάστασης, τα ωφελήµατα προσωπικού στις περιπτώσεις «καθορισµένων 
προγραµµάτων», η παρούσα αξία τους µειωµένη µε τα στοιχεία ενεργητικού του 
προγράµµατος, οι υποχρεώσεις στην τρέχουσα αξία των βιβλίων, µειωµένη µε το 
τρέχον ποσοστό επιτοκίου, εάν πρόκειται για µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς 
θα πρέπει να εµφανίζεται και πρόβλεψη για τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να 
προκύψουν από διακοπή ή µείωση των δραστηριοτήτων.  

Φήµη και πελατεία αποτελεί οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται πέραν της 
καθαρής και δίκαιης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που 
υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η αξία της φήµης και πελατείας 
αντιπροσωπεύει τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ο αγοραστής 
πιστεύει να εισρεύσουν στην επιχείρηση. Θα πρέπει να διαγράφεται µε βάση την 
αναµενόµενη χρονική διάρκεια δηµιουργίας οικονοµικών ωφεληµάτων προς την 
επιχείρηση και η διαγραφή της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο 20 ετών. 
Αυτό το ποσό θα πρέπει να εµφανίζεται πάντοτε στην αξία κτήσεως µειωµένο µε την 
αντίστοιχη συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση. Η προτεινόµενη µέθοδος 
διαγραφής της «φήµης και πελατείας» είναι αυτή του σταθερού συντελεστή. Η 
σταδιακή διαγραφή της αντιπροσωπεύει την µείωση των αναµενόµενων 
οικονοµικών ωφεληµάτων λόγω φθοράς των δυνατοτήτων της.  

Η αρνητική αξία της φήµης και πελατείας προέρχεται από την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού χαµηλότερου της καθαρής και δίκαιης αξίας των στοιχείων του 
ενεργητικού που αναλαµβάνει ο αγοραστής κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η 
διαφορά αυτή µπορεί να οφείλεται στην υπερτίµηση των στοιχείων ενεργητικού ή 
στην υποτίµηση των στοιχείων παθητικού κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Στις 
περιπτώσεις που ο αγοραστής µπορεί να δηµιουργήσει και να αναγνωρίσει 
προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα τα οποία δεν εµφανίζονται στα βιβλία του 
πωλητή κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, αλλά προέρχονται µέσα από τις προσδοκίες 
και το επιχειρηµατικό πλάνο του αγοραστή, το ποσοστό της αρνητικής φήµης και 
πελατείας που σχετίζεται µε αυτές τις προβλέψεις µπορεί να αποσβεστεί µέσω του 
λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει του βαθµού στον οποίο οι εν λόγω προβλέψεις 
πραγµατοποιούνται. Εάν οι προβλέψεις αυτές δεν πραγµατοποιηθούν, τότε, το 
µέρος της αρνητικής αξίας της φήµης και πελατείας που δεν υπερβαίνει την αξία 
των µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν, αναγνωρίζεται 
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σταδιακά ως έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η µέθοδος διαγραφής του 
βασίζεται επί του µέσου σταθµικού της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης των 
στοιχείων αυτών. Αντίθετα οποιοδήποτε µέρος της αρνητικής αξίας της φήµης και 
πελατείας υπερβαίνει την αξία των µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού που 
αποκτήθηκαν, αναγνωρίζεται άµεσα ως έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Για 
σκοπούς ισολογισµού, το ποσό της αρνητικής φήµης και πελατείας εµφανίζεται µαζί 
µε τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία ως αφαιρετικό.  

Όταν η συµφωνία εξαγοράς επιτρέπει την προσαρµογή του τιµήµατος για 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο υπάρχει να εκδηλωθεί στο µέλλον κάποιο συγκεκριµένο 
γεγονός, η υλοποίηση του οποίου θα προκαλέσει τη δηµιουργία οποιουδήποτε 
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού, που θα επιφέρει κάποιο έσοδο ή έξοδο, τότε η 
τιµή εξαγοράς προσαρµόζεται µε την αντίστοιχη πρόβλεψη κατά την ηµεροµηνία 
εξαγοράς, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια. 
Εάν το ενδεχόµενο αυτό δεν πραγµατοποιηθεί στο µέλλον, η πρόβλεψη που έχει 
δηµιουργηθεί διαγράφεται µε αντίστοιχη επίδραση επί της φήµης και πελατείας που 
έχει δηµιουργηθεί.  

Ενοποίηση συµφερόντων έχουµε στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει 
επικρατέστερο µέλος και οι µέτοχοι των επιχειρήσεων που συνενώνονται έχουν 
σχεδόν ίσες δυνάµεις επιρροής επί της διαχείρισης της νέας επιχείρησης. 
Αποτέλεσµα αυτού είναι η από κοινού συνεργασία για την διαχείριση των κινδύνων 
και τον καταµερισµό των ωφεληµάτων.  

Στις ενοποιήσεις αυτής της µορφής, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού των αντίστοιχων επιχειρήσεων συγκεντρώνονται σε ένα κοινό 
λογαριασµό, τον «λογαριασµό συµφερόντων», ενώ δεν δηµιουργείται «φήµη ~α\ 
πελατεία», διότι δεν υπάρχει το στοιχείο της εξαγοράς, όπου το αντίστοιχο τµήµα 
καθορίζει και τη διαφορά µε τη συνολική αξία ή κόστος των αγορασθέντων. 
Επιπλέον, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ του µετοχικού κεφαλαίου που 
έχει εκδοθεί και αυτού που έχει αναλάβει η νέα επιχείρηση, θα πρέπει να 
εµφανίζεται ως προσαρµογή ιδίων συµφερόντων τέλος, οι οικονοµικές καταστάσεις 
των ενωµένων επιχειρήσεων πρέπει να λαµβάνουν συγκριτικά στοιχεία του 
προηγούµενου έτους, σαν η συγχώνευση αυτή να είχε γίνει το προηγούµενο έτος.  

Γενικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις ενοποίησης επιχειρήσεων θα πρέπει στις 
οικονοµικές καταστάσεις της µονάδας αναφοράς, να γίνεται περιγραφή και να 
αναφέρονται οι ονοµασίες των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρονται, οι λογιστικοί χειρισµοί για την υλοποίηση 
της ενοποίησης, η ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η ενοποίηση καθώς και οι 
δραστηριότητες ή λειτουργίες που καταργούνται λόγω της ενοποίησης. Στις 
περιπτώσεις ενοποίησης µε εξαγορά, στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 
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παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό των µετοχών µε δικαίωµα ψήφου 
που εξαγοράζονται, µε το κόστος της εξαγοράς και µε τον τρόπο καταβολής του 
τιµήµατος εξαγοράς. Όσον αφορά το θέµα της  «φήµης και πελατείας», οι 
οικονοµικές καταστάσεις Θα πρέπει να "Περιέχουν, τη διάρκεια της περιόδου 
διαγραφής, αν υπερβαίνει τα 20 έτη και τους λόγους, εάν η διαγραφή δεν γίνεται µε 
σταθερό συντελεστή, θα πρέπει να δίνονται οι λόγοι εφαρµογής της νέας µεθόδου, 
να αναφέρονται επίσης, σε ποια ποσά του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνεται η απόσβεση, το συνολικό ποσό στην αρχή του έτους, οι 
οποιεσδήποτε µεταβολές γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και το ποσό 
διαγραφής που αντιστοιχεί στη χρήση.  

 

17.2 ∆ιαφορές ελληνικού δικαίου µε το ∆ΛΠ 22  
Γενικά, στα ελληνικά πρότυπα, οι συγχωνεύσεις θεωρούνται νοµικής µορφής 

µετασχηµατισµοί και όχι εξαγορές και λογίζονται µε τη µέθοδο της συνάθροισης 
συµφερόντων. Ακόµη, σε αντίθεση µε τα ∆ΛΠ, σπάνια αναγνωρίζεται υπεραξία, 
φήµη και πελατεία, η οποία και αποσβένεται σε 5 έτη ισόποσα. Η αρνητική φήµη και 
πελατεία αναγνωρίζεται µόνο κατά την ενοποίηση και εγγράφεται απευθείας στην 
καθαρή θέση της επιχείρησης σαν διαφορά ενοποίησης. Οι συγχωνεύσεις 
ρυθµίζονται στο ελληνικό δίκαιο από ένα εκτενές πλέγµα διατάξεων, και για 
φορολογικούς σκοπούς διέπονται από δύο νοµοθετήµατα, όπου στο ένα επιβάλλεται 
η αποτίµηση παγίων σε τρέχουσες αξίες ενώ στο άλλο όχι.  

Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ τίθεται ζήτηµα διαφορετικού τρόπου υλοποίησης 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, εφόσον θέτουν συγκεκριµένα κριτήρια σχετικά µε τη 
µέθοδο που θα ακολουθηθεί, ενώ µε τις ισχύουσες διατάξεις, που έχουν 
διαµορφωθεί γύρω από έναν άξονα φορολογικών διευκολύνσεων, είναι απλά θέµα 
επιλογής των εµπλεκοµένων µερών.  

 

18.∆ΛΠ 23 : ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

18.1 ∆ΛΠ 23 - Ανάλυση 
Σκοπός του προτύπου αυτού, είναι ο λογιστικός χειρισµός των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων ή τόκων που προκύπτουν από δανεισµό και 
περιλαµβάνει τόκους που προέρχονται από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 
δάνεια, από απόσβεση προεξοφλητικών εξόδων σχετικών µε δάνεια, από απόσβεση 
διαφόρων εξόδων σχετικών µε τη λήψη δανείων, από χρηµατοοικονοµικές 
επιβαρύνσεις που προέρχονται από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και από 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από δάνεια σε ξένο νόµισµα και 



  60

θεωρούνται τακτοποίηση του κόστους δανεισµού. Αυτά τα έξοδα υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις είτε θα αναγνωριστούν ως έξοδα έναντι των εσόδων εντός της 
χρήσης που έχουν επιτευχθεί είτε θα κεφαλαιοποιηθούν.  

Ο γενικός κανόνας του προτύπου αυτού καθορίζει ότι τα έξοδα ή το κόστος 
του δανεισµού θα πρέπει να αναγνωρίζονται σαν έξοδα έναντι των εσόδων εντός 
της χρήσεως κατά την οποία έχουν επιτευχθεί. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό 
αποτελούν τα έξοδα δανεισµού για δάνεια που έχουν δηµιουργηθεί για την 
απόκτηση «εγκεκριµένων» περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αυτά των οποίων η 
κατασκευή ή προετοιµασία για χρήση διαρκεί αρκετά σηµαντικό χρονικό διάστηµα. 
Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα δανεισµού δεν διαγράφονται ως έξοδα έναντι των 
εσόδων, αλλά κεφαλαιοποιούνται. Με λίγα λόγια, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που 
είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή 
«εγκεκριµένων» περιουσιακών στοιχείων ενσωµατώνονται στο κόστος κτήσεως του 
εν λόγω στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη για την επιχείρηση. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα σχετικά µε τη δηµιουργία 
δανείου, αναγνωρίζονται ως έξοδα που αφορούν τη χρήση µέσα στην οποία έχουν 
επιτευχθεί.  

Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού αναγνωρίζεται από τη στιγµή που 
αρχίζουν οι εργασίες για την απόκτηση του εγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή 
έχουν γίνει τα πρώτα έξοδα και συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του. Εάν κατά 
την διάρκεια διεκπεραιώσεως του έργου υπάρξουν παρατεταµένα διαστήµατα 
αναστολής των εργασιών, τότε τα έξοδα δανεισµού που αντιστοιχούν στα εν λόγω 
χρονικά διαστήµατα δεν κεφαλαιοποιούνται, αλλά αναγνωρίζονται ως έξοδα έναντι 
των εσόδων της χρήσεως στην οποία αντιστοιχούν.  

Με βάση τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου, οι οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες, για τον λογιστικό χειρισµό των 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων από δανεισµό, για το ποσό των χρηµατοδοτικών 
εξόδων που έχει κεφαλαιοποιηθεί και για τη µέθοδο υπολογισµού των 
χρηµατοδοτικών εξόδων προς κεφαλαιοποίηση.  

 

18.2 ∆ιαφορές ελληνικού δικαίου µε το ∆ΛΠ 23  
Η διαφορά του ελληνικού δικαίου µε το συγκεκριµένο πρότυπο είναι ότι, κατά 

το ελληνικό δίκαιο, τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από την χρηµατοοικονοµική 
λειτουργία της επιχείρησης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της, εκτός εκείνων που 
αφορούν τη χρηµατοδότηση παγίων που βρίσκονται 'στην κατασκευαστική περίοδο. 
Οι τόκοι αυτοί µπορούν να θεωρηθούν έξοδα πολυετούς απόσβεσης και να 
αποσβένονται είτε ολικά είτε τµηµατικά και ισόποσα εντός 5 ετών. 
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19. ∆ΛΠ 24 : ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

19.1. ∆ΛΠ 24 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις συναλλαγές µιας επιχείρησης µε άλλα φυσικά 

ή νοµικά πρόσωπα, που συνδέονται µε αυτή κατά διάφορους τρόπους. Συνδεδεµένα 
πρόσωπα, στη συγκεκριµένη περίπτωση και για τους σκοπούς του προτύπου, 
θεωρούνται:  

 Οι επιχειρήσεις που ελέγχουν ή ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την µονάδα 
αναφοράς, δηλαδή τη µονάδα που εκδίδει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  

  Συνεργάτες ή συνέταιροι  

 Φυσικά πρόσωπα, που άµεσα ή έµµεσα κατέχουν σηµαντικό δικαίωµα ψήφου 
µέσω του οποίου µπορούν να εξασκήσουν επίδραση στην επιχείρηση. 

 Βασικά διοικητικά στελέχη που έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης, 
προγραµµατισµού και ελέγχου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 Επιχειρήσεις, στις οποίες ο κύριος µέτοχος είναι µέλος του διοικητικού 
συµβουλίου ή κύριος µέτοχος της µονάδος αναφοράς.  

Η εφαρµογή του προτύπου αυτού, αποβλέπει στη διασφάλιση αποφυγής να µην 
επιτευχθούν καθόλου συναλλαγές ή να µην επιτευχθούν στην αξία µε την οποία 
συµφωνήθηκαν, λόγω της υφιστάµενης σχέσης µεταξύ των συνδεδεµένων 
προσώπων και της επιχείρησης, εάν δεν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση µεταξύ τους. 
Ακόµη µε τους κανόνες του προτύπου διασφαλίζεται η αποφυγή να µην 
ολοκληρωθούν κάποιες συναλλαγές εάν δεν υπάρχει η σχέση των συνδεδεµένων 
προσώπων. Το βασικότερο κίνητρο εφαρµογής του προτύπου είναι να διασφαλίσει 
την επιχείρηση από την απώλεια κερδών ή εσόδων ή από την πραγµατοποίηση 
µεγαλύτερων εξόδων από τα αναµενόµενα, λόγω της δυνατότητας που έχουν τα 
συνδεδεµένα πρόσωπα να ασκούν έλεγχο ή επίδραση επί των λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης προς όφελος των ιδίων.  

Στις οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης θα πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 
σηµαντικές ενδοεταιρικές συναλλαγές, επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις καθώς και τα υπόλοιπα από ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς µε 
τις επιχειρήσεις αυτές. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, για τις οποίες θα 
πρέπει να δοθούν επιπρόσθετες πληροφορίες είναι οι αγοραπωλησίες αγαθών, 
παγίων, η παροχή ή λήψη υπηρεσιών, συµφωνίες αντιπροσώπευσης, µισθώσεων και 
παροχής αδειών, χρηµατοδοτήσεις και εγγυήσεις και συµβάσεις για θέµατα 
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διαχείρισης της επιχείρησης. Ακόµη στις συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, 
εκτός από το ότι πρέπει να αναφερθεί η ύπαρξη τους στις οικονοµικές καταστάσεις, 
θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την ένδειξη του µεγέθους των 
συναλλαγών είτε σαν απόλυτη αξία είτε σαν ποσοστό, για την αξία ή το ποσοστό 
των συναλλαγών σε εκκρεµότητα και για το µέγεθος ή την πολιτική της 
τιµολόγησης που εφαρµόστηκε. Οι συναλλαγές παρόµοιας φύσης µπορεί να 
αναφέρονται σαν σύνολο, εκτός και αν η περαιτέρω ανάλυση θεωρείται χρήσιµη για 
την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών µε συνδεδεµένα 
πρόσωπα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν συναλλαγές ή όχι, µε βάση τους 
κανόνες του προτύπου, η µονάδα αναφοράς θα πρέπει στις καταστάσεις της να 
αναφέρει ότι υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα.  

 

19.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 24  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920, συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

θεωρούνται µόνο οι επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς 
θυγατρικής και οι θυγατρικές αυτών των επιχειρήσεων ή οι συνδεµένες µαζί τους.  

Άλλη σηµαντική διαφορά µε το πρότυπο αυτό, έγκειται στις γνωστοποιήσεις 
που πρέπει να γίνονται στο προσάρτηµα. Στο προσάρτηµα πρέπει να παρατίθεται, 
για τις εταιρείες που υπάρχει συµµετοχή άνω του 10% του κεφαλαίου τους, 
ανάλυση η οποία περιλαµβάνει την έδρα, την επωνυµία, το ποσοστό συµµετοχής 
στο κεφάλαιο, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό αποτέλεσµα της 
τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν οικονοµικές καταστάσεις για κάθε 
µια από αυτές. Ωστόσο, η µητρική εταιρεία µπορεί να παραλείπει στο προσάρτηµα 
της την αναγραφή των ιδίων κεφαλαίων και του αποτελέσµατος των θυγατρικών, 
εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που 
καταρτίζονται από αυτήν.  

Τέλος, σύµφωνα µε το λογιστικό σχέδιο, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 
και προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αντίστοιχα, πρέπει να εµφανίζονται σε 
ξεχωριστούς λογαριασµούς του ισολογισµού.  

 

Σηµειώσεις : Το ∆ΛΠ 24 περιλαµβάνει κοινοποιήσεις για τις συναλλαγές και 
τα υπόλοιπα µε συνδεόµενα µέρη, κατά πολύ αναλυτικότερες εκείνων που 
προβλέπονται από τον ΚΝ 2190/20.  
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20. ∆ΛΠ 27: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  

20.1 ∆ΛΠ 27 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για την ετοιµασία και παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων ενός οµίλου επιχειρήσεων, οι οποίες τελούν υπό τον 
έλεγχο µιας επιχείρησης, καθώς και για τον χειρισµό και την παρουσίαση των 
επενδύσεων της µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της, µέσα στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής. Αντίθετα, δεν εφαρµόζεται όταν πρόκειται για τους 
λογιστικούς χειρισµούς ενοποίησης, τους λογιστικούς χειρισµούς επενδύσεων σε 
συνδεδεµένες και για λογιστικούς χειρισµούς επενδύσεων σε κοινοπραξίες.  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές 
καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων στις δραστηριότητες των οποίων η µονάδα 
αναφοράς ασκεί άµεσο ή έµµεσο έλεγχο, λόγω υπεροχής δικαιωµάτων ψήφου. Η 
µητρική επιχείρηση, που εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, θα πρέπει 
να περιλαµβάνει σε αυτές όλες τις θυγατρικές, εσωτερικού και εξωτερικού, εκτός αν 
η σχέση της µε τη θυγατρική είναι προσωρινή, για το λόγω ότι αγοράστηκε µε 
σκοπό τη µεταβίβαση, ή αν η θυγατρική λειτουργεί κάτω από µακροχρόνιο 
περιορισµό εξαγωγής συναλλάγµατος.  

Η ενοποίηση των ισολογισµών της µητρικής µε τις εξαρτηµένες της 
επιχειρήσεις επιτυγχάνεται µε την άθροιση κάθε στοιχείου, το οποίο προκύπτει από 
όλους τους ισολογισµούς προς ενοποίηση και µε την εφαρµογή ορισµένων 
τακτοποιήσεων, µερικοί εκ των οποίων θα αναφερθούν αµέσως παρακάτω.  

Το ποσό της επένδυσης της µητρικής στην κάθε θυγατρική / εξαρτηµένη θα 
πρέπει να διαγράφεται µε το ανάλογο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της 
αντίστοιχης θυγατρικής. Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων των θυγατρικών θα πρέπει 
να περιλαµβάνει διάθεση των αποτελεσµάτων µεταξύ της µητρικής και των 
συµφερόντων της µειοψηφίας. Ο λογαριασµός των συµφερόντων µειοψηφίας στις 
ενοποιηµένες καταστάσεις θα πρέπει να εµφανίζεται στους ενοποιηµένους 
ισολογισµούς ξεχωριστά από την καθαρή θέση και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του 
οµίλου και πρέπει να περιλαµβάνει το υπόλοιπο και το µερίδιο της µειοψηφίας µέσα 
από τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της 
εξαγοράς / ενοποίησης, ενώ τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι συναλλαγές και τα 
απραγµατοποίητα κέρδη θα πρέπει να διαγράφονται πλήρως. Τα αποτελέσµατα από 
τις λειτουργίες µιας θυγατρικής θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις από την ηµεροµηνία εξαγοράς της επιχείρησης και µέχρι και την 
ηµεροµηνία της πώλησης της. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 
ετοιµάζονται µε την εφαρµογή κοινών λογιστικών αρχών ως προς τον χειρισµό 
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όµοιων συναλλαγών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη 
επεξήγηση.  

Οι ενοποιηµένες καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες αναφορικά µε όλες τις θυγατρικές: κατάσταση όλων των σηµαντικών 
θυγατρικών επιχειρήσεων, στην οποία να αναφέρεται η επωνυµία, το ποσοστό 
συµµετοχής και το ποσοστό δικαιώµατος ψήφου, εάν είναι διαφορετικό από το 
ποσοστό των µετοχών. Τους λόγους για τους οποίους οι οικονοµικές καταστάσεις 
συγκεκριµένης θυγατρικής δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, 
τους λόγους δηµιουργίας της σχέσης µητρικής - θυγατρική, στην περίπτωση κατά 
την οποία η µητρική δεν κατέχει περισσότερο από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου 
της θυγατρικής. Τους λόγους για τους οποίους µια εταιρεία δεν είναι θυγατρική, 
παρά το γεγονός ότι η επένδυση σε αυτή ξεπερνά το 50% του µετοχικού της 
κεφαλαίου και την επίδραση από την απόκτηση ή διάθεση θυγατρικής πάνω στην 
οικονοµική θέση της επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς και ως προς τα 
συγκριτικά στοιχεία.  

 

20.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 27  
Σύµφωνα µε τις βασικές λογιστικές αρχές για την απόδειξη ύπαρξης ελέγχου 

θα πρέπει να υπάρχει συµµετοχή τουλάχιστον κατά 20% σε µετοχές ή δικαιώµατα 
ψήφου, ενώ σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό απαιτείται ποσοστό 50%, χωρίς να 
σηµαίνει ότι αν η επιχείρηση δεν κατέχει αυτό το ποσοστό δεν υπάρχει περίπτωση 
δηµιουργίας σχέσης µητρικής - θυγατρικής. Ακόµη, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, 
τα δικαιώµατα µειοψηφίας και οι διαφορές ενοποίησης αποτελούν µέρος των 
ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων, ενώ σύµφωνα µε το πρότυπο το συµφέρον 
µειοψηφίας πρέπει να εµφανίζεται στους ενοποιηµένους ισολογισµούς ξεχωριστά 
από την καθαρή θέση και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του οµίλου.  

 

 

21. ∆ΛΠ 28 : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

21.1 ∆ΛΠ 28 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό καθορίζει τον τρόπο του λογιστικού χειρισµού και της 

παρουσίασης των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες στις οικονοµικές 
καταστάσεις µιας επιχείρησης. «Συνδεδεµένη» θεωρείται η επιχείρηση, στην οποία 
µπορεί ο επενδυτής να ασκήσει σηµαντική επίδραση και η οποία δεν είναι 
θυγατρική, αλλά ούτε και τη συνδέει σχέση κοινοπραξίας µε τον επενδυτή. Η βασική 
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διαφορά µε τις εξαρτηµένες επιχειρήσεις βρίσκεται στο µέγεθος της επίδρασης που 
µπορεί να ασκηθεί. Στις εξαρτηµένες, ο επενδυτής µπορεί να ασκήσει απόλυτο 
έλεγχο, πράγµα το οποίο δεν ισχύει στις συνδεδεµένες. Μάλιστα το παρόν πρότυπο 
αναφέρεται σε «άσκηση επίδρασης» και όχι σε «άσκηση ελέγχου». Ως «σηµαντική 
επίδραση» θεωρείται η δυνατότητα συµµετοχής στον καθορισµό της οικονοµικής και 
λειτουργικής πολιτικής µιας επιχείρησης, χωρίς όµως να υπάρχει η δυνατότητα 
απόλυτου ελέγχου. Εάν ένας επενδυτής κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 
20% των µετοχών µιας επιχείρησης µε δικαίωµα ψήφου, τότε θεωρείται ότι µπορεί 
να έχει «σηµαντική επίδραση» πάνω στις αποφάσεις της επιχείρησης, ανεξαρτήτως 
αν υπάρχουν και άλλοι επενδυτές µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό.  

  Οι µέθοδοι καταχώρησης της επένδυσης στα βιβλία της επιχείρησης είναι δύο.  

1. Μέθοδος κόστους. Με βάση τις αρχές της µεθόδου αυτής η επένδυση σε 
συνδεδεµένη επιχείρηση αναγνωρίζεται στα βιβλία του επενδυτή σε τιµή κόστους. Η 
κατανοµή κερδών από τα αποτελέσµατα χρήσεως ή τα αδιανέµητα κέρδη που 
αποκτήθηκαν µετά την εξαγορά της συνδεδεµένης, αναγνωρίζονται σαν έσοδο στα 
βιβλία του επενδυτή (αγοραστή). Η διανοµή κερδών πέραν αυτών που αποκτήθηκαν 
µετά την εξαγορά, θεωρείται ως αποπληρωµή της επένδυσης και αφαιρείται από το 
κόστος της, δηλαδή πιστώνεται σε αυτό.  

2. Μέθοδος καθαρής θέσης. Με βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης η 
επένδυση καταχωρείται αρχικά στην τιµή κτήσεως, η οποία στη συνέχεια 
µεταβάλλεται σύµφωνα µε τα κέρδη ή τις ζηµίες που δηµιουργούνται µετά την 
εξαγορά της επιχείρησης, µε πίστωση ή χρέωση του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
αντιστοίχως. Η αξία της επένδυσης µειώνεται µε τη διανοµή των κερδών που 
πηγάζουν από τα αποτελέσµατα της χρήσεως της συνδεδεµένης µετά την εξαγορά 
των µετοχών από τον επενδυτή. Το λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης είναι πιθανό 
να διαφοροποιηθεί και από αλλαγές των ιδίων συµφερόντων της συνδεδεµένης, οι 
οποίες δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα χρήσεως, όπως είναι η επανεκτίµηση 
πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων, οι συναλλαγµατικές διαφορές και 
οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζηµίες επηρεάζουν τα ίδια συµφέροντα της 
συνδεδεµένης. Για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης της 
συνδεδεµένης επιχείρησης, ο επενδυτής, συνήθως, χρησιµοποιεί τις πλέον 
πρόσφατες οικονοµικές καταστάσεις της συνδεδεµένης που είναι διαθέσιµες σε 
αυτόν. Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς της 
συνδεδεµένης και του ποσοστού του µεριδίου του αγοραστή από την καθαρή αξία 
των περιουσιακών στοιχείων της συνδεδεµένης, τότε η διαφορά αυτή υπολογίζεται 
µε βάση τις οδηγίες του ∆ΛΠ 22. Στην περίπτωση κατά την οποία οι οικονοµικές 
καταστάσεις της συνδεδεµένης επιχείρησης έχουν ετοιµαστεί βάσει διαφορετικών 
λογιστικών αρχών από αυτές που εφαρµόζονται από τον επενδυτή, θα πρέπει να 
αναµορφωθούν µε διορθωτικές εγγραφές, έτσι ώστε να ακολουθούν τις ίδιες 
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λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται και από τον επενδυτή στην ετοιµασία των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι επενδύσεις στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις θα πρέπει να εµφανίζονται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός και εάν η απόκτηση της επένδυσης είναι 
προσωρινή µε απώτερο στόχο την πώληση της στο εγγύς µέλλον ή εάν στη 
γεωγραφική θέση που λειτουργεί, υπάρχουν αυστηροί και µακροπρόθεσµοι 
περιορισµοί εξαγωγής συναλλάγµατος, γεγονός το οποίο απαγορεύει στον επενδυτή 
την εκµετάλλευση των οικονοµικών ωφεληµάτων από τη συνδεδεµένη επιχείρηση. 
Ωστόσο, η επένδυση σε συνδεδεµένη επιχείρηση θα πρέπει να µην αποτιµάται στην 
καθαρή θέση της επένδυσης, όταν ο επενδυτής δεν ασκεί πλέον σηµαντική 
επίδραση επί της συνδεδεµένης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διατηρεί την 
επένδυση αυτή ή όταν η συνδεδεµένη λειτουργεί κάτω από αυστηρούς 
µακροχρόνιους περιορισµούς εξαγωγής συναλλάγµατος, που δεν επιτρέπουν τη 
µεταφορά χρηµατικών πόρων.  

Η επένδυση σε συνδεδεµένη επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίζεται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή, ανεξάρτητα αν ο επενδυτής εκδίδει 
ενοποιηµένες καταστάσεις ή όχι, µε βάση την αξία που έχει υπολογιστεί είτε σε τιµή 
κόστους, είτε µε την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης είτε ως 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαθέσιμο προς πώληση.  

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η αξία της επένδυσης σε συνδεδεµένη 
επιχείρηση πιθανόν να έχει µειωθεί, τότε για τον υπολογισµό της αξίας της 
επένδυσης θα πρέπει είτε να υπολογίζεται η τρέχουσα αξία του µεριδίου του 
επενδυτή µε βάση τις µελλοντικές χρηµατικές ροές που αναµένεται να 
δηµιουργηθούν από τις δραστηριότητες της συνδεδεµένης επιχείρησης και το 
αναµενόµενο ποσό είσπραξης από την πώληση της επένδυσης στη συνδεδεµένη, 
είτε θα πρέπει να υπολογίζεται η τρέχουσα αξία των αναµενόµενων χρηµατικών 
ροών από εισπράξεις µερισµάτων εκ µέρους της συνδεδεµένης, πλέον οποιουδήποτε 
ποσού προέλθει από την πώληση της. Κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις και οι 
δύο µέθοδοι θα πρέπει να δώσουν το ίδιο αποτέλεσµα.  

Για τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις θα πρέπει οι οικονοµικές 
καταστάσεις να περιέχουν, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται και να 
περιγράφονται όλες οι σηµαντικές επενδύσεις, να αναφέρεται το ποσοστό της 
κατεχόµενης επένδυσης ως προς το κεφάλαιο της κάθε συνδεδεµένης, το ποσοστό 
των δικαιωµάτων ψήφου που πηγάζουν από την επένδυση καθώς και η µέθοδος 
υπολογισµού της αξίας των επενδύσεων αυτών. Οι επενδύσεις που έχουν 
υπολογιστεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης θα πρέπει να εµφανίζονται ως 
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό. Τέλος, το ποσοστό που 
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αναλογεί από τα ετήσια αποτελέσµατα της συνδεδεµένης θα πρέπει να εµφανίζεται 
ξεχωριστά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.  

 

21.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 28  
Το άρθρο 106 του Ν. 2190/1920 ορίζει ότι η διαφορά µεταξύ του κόστους 

κτήσης και της εσωτερικής λογιστικής αξίας της επένδυσης, κατά την πρώτη φορά 
που εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης, εµφανίζεται είτε ως άυλο πάγιο 
στοιχείο και αποσβένεται είτε αφαιρετικά, στη περίπτωση χρεωστικής διαφοράς, των 
ιδίων κεφαλαίων του ενοποιηµένου ισολογισµού, ενώ οποιαδήποτε µεταγενέστερη 
µεταβολή της εσωτερικής λογιστικής αξίας των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα. Αντίθετα, το πρότυπο αυτό, ορίζει ότι η επένδυση 
αρχικά καταχωρείται µε το κόστος κτήσης και στη συνέχεια η λογιστική αξία 
αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα µε το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζηµίες 
της συνδεδεµένης.  

Με τα ∆ΛΠ οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης µπορεί να 
απεικονίζουν την αξία των συµµετοχών σε θυγατρικές, είτε στο κόστος κτήσης, είτε 
σε αναπροσαρµοσµένες τιµές, είτε µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Ωστόσο, 
µε βάση τον ΚΒΣ, η αποτίµηση των συµµετοχών συνδεδεµένων επιχειρήσεων δε 
διαφέρει σε σχέση µε την αποτίµηση των χρεογράφων γενικά, γίνεται στη συνολικά 
χαµηλότερη τιµή µεταξύ τρέχουσας και κόστους κτήσης.  

Τέλος, µε βάση τα ∆ΛΠ, επιχειρήσεις που υπάγονται σε ενοποίηση πρέπει να 
κλείνουν χρήση σε ηµεροµηνίες που δεν απέχουν περισσότερο από 3 µήνες από τις 
αντίστοιχες ηµεροµηνίες της µητρικής επιχείρησης. Ο ΚΒΣ επιβάλλει στις 
επιχειρήσεις να κλείνουν χρήση, είτε στις 30 Ιουνίου είτε στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε 
χρόνου. Κατ' εξαίρεση µόνο, επιτρέπει τη µετάθεση της σχετικής ηµεροµηνίας, ώστε 
να προσαρµόζεται στην αντίστοιχη ηµεροµηνία της µητρικής αλλά µόνο όταν η 
τελευταία συµµετέχει στο κεφάλαιο της πρώτης µε ποσοστό τουλάχιστον 50%.  

 

22. ∆ΛΠ 29: ΕΚ∆ΟΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ 
ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡIΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

22.1 ∆ΛΠ 29 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην έκδοση οικονοµικών καταστάσεων, είτε 

ενοποιηµένων είτε όχι, σε οικονοµικό περιβάλλον όπου επικρατούν 
υπερπληθωριστικές συνθήκες. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συνθηκών αυτών 
είναι η γενική προτίµηση της χρήσης ή φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ή 
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συναλλαγής µε αυτά, σε οποιαδήποτε µορφή εκτός από το νόµισµα αναφοράς και η 
συνολική αύξηση του πληθωρισµού σε περίοδο τριών περίπου ετών, να ισούται ή να 
υπερβαίνει το 100%, καθώς και διάφοροι άλλοι λόγοι.  

Συνθήκες αυτής της µορφής δηµιουργούνται για το λόγω ότι η αγοραστική 
δύναµη του νοµίσµατος της εν λόγω χώρας ή περιοχής έχει µειωθεί σε τέτοια 
επίπεδα, που οι αξίες συναλλαγών στο πρόσφατο παρελθόν δεν µπορεί να 
συγκριθούν στο µέγεθος µε τις αξίες µετέπειτα συναλλαγών λόγω της 
σηµαντικότητας στην διαφοροποίηση τους.  

Η έκδοση οικονοµικών καταστάσεων κάτω από συνθήκες αυτής της µορφής 
και στο νόµισµα αναφοράς, θεωρείται αδιανόητο να µην έχουν διαµορφωθεί έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η συγκρισιµότητα των παρερχοµένων πληροφοριών. 
Επιπλέον, µε την εν λόγω διαµόρφωση, επιδιώκεται η παροχή «οικονοµικών» 
πληροφοριών µέσα από τις καταστάσεις αυτές, οι οποίες να παρέχουν δίκαιη εικόνα 
των αποτελεσµάτων χρήσεως και της οικονοµικής θέσεως της επιχείρησης κατά την 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία.  

Σκοπεύοντας στην εξασφάλιση της «δίκαιης εικόνας» του ισολογισµού µιας 
επιχείρησης, το πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον τρόπο και τη µέθοδο 
αποτίµησης και παρουσίασης όλων των µη χρηµατικών ή µη χρηµατικά ισοδύναµων 
στοιχείων µε την εφαρµογή των δύο διαφορετικών µεθόδων, του ιστορικού κόστους 
και του τρέχοντος κόστους. Εδώ, ως χρηµατικά ή µη χρηµατικά ισοδύναµα στοιχεία 
θεωρούνται τα µετρητά και τα υπόλοιπα των πελατών και προµηθευτών. Ακόµη, το 
πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό της συνεχόµενης αύξησης 
του κόστους χρηµατοδότησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρηµατοδότηση 
πραγµατοποιήθηκε για κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως επίσης και για το λογιστικό 
χειρισµό του κέρδους ή της ζηµιάς που προέκυψε από την διαµόρφωση των µη 
χρηµατικών ή µη χρηµατικά ισοδύναµων στοιχείων.  

  Οι αξιώσεις παρουσίασης του προτύπου αυτού αναφέρονται στον καθορισµό του 
γεγονότος της διαµόρφωσης των αξιών των διαφόρων στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης και αυτών της 
συγκριτικής περιόδου. Ακόµη αναφέρονται στον καθορισµό της µεθόδου που 
εφαρµόστηκε για την ετοιµασία των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων, ιστορικού 
ή τρέχοντος κόστους και του δείκτη τιµών που έχει εφαρµοστεί τόσο για το τρέχον 
όσο και για το προηγούµενο έτος.  

  Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η εισαγωγή του προτύπου αυτού δεν 
εµφανίζει διαφορές µε τα ήδη ισχύοντα, ούτε και προκύπτουν ζητήµατα όσον αφορά 
τις φορολογικές διατάξεις.  
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23. ∆ΛΠ 30 : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

23.1 ∆ΛΠ 30 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε όλους τους χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς, δηλαδή τις τράπεζες, οι οποίες έχουν ως συνήθη δραστηριότητα να 
δέχονται καταθέσεις ή να δανείζονται κεφάλαια για την παροχή χρηµατικών 
διευκολύνσεων ή, γενικά, την επένδυση των εν λόγω κεφαλαίων µε σκοπό τη 
δηµιουργία οικονοµικών ωφεληµάτων.  

Σκοπός του προτύπου αυτού, είναι η παροχή πληροφοριών, που θεωρούνται 
σηµαντικές, όχι µόνο προς τους διάφορους επενδυτές ή επίδοξους επενδυτές, αλλά 
και προς τους πελάτες των οργανισµών αυτών. Υπάρχει µεγάλος αριθµός φυσικών 
και νοµικών προσώπων τα οποία συναλλάσσονται καθηµερινά µε τις τράπεζες και 
ενδιαφέρονται για την καλή οικονοµική θέση του οργανισµού. Οι βασικότερες 
πληροφορίες που πρέπει να δίνονται και που θεωρούνται ως οι πλέον κρίσιµες 
αναφορικά µε οργανισµούς αυτής της µορφής, αφορούν τη ρευστότητα, τη 
φερεγγυότητα και τους διάφορους οικονοµικούς κινδύνους, που σχετίζονται µε τα 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του οργανισµού, είτε εµφανίζονται στον 
ισολογισµό είτε όχι.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών θα πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες αναφορικά µε τις λογιστικές αρχές που έχουν εφαρµοστεί όσον αφορά 
στην αναγνώριση των βασικών µορφών εσόδων, στην αποτίµηση επενδύσεων και 
χρεογράφων, στη µέθοδο της διάκρισης των συναλλαγών για την αναγνώριση των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, στον τρόπο υπολογισµού των ζηµιών από 
δάνεια και παραχωρήσεις καθώς και στην διαγραφή τους όταν δεν είναι δυνατόν να 
εισπραχθούν και τέλος, στη βάση του καθορισµού επιβαρύνσεων για κινδύνους που 
αναλαµβάνει η τράπεζα, καθώς και του λογιστικού τους χειρισµού.  

Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων µιας τράπεζας θα πρέπει να παρουσιάζει 
οµαδοποιηµένα τα έσοδα και τα έξοδα ανά βασική κατηγορία ή µορφή εσόδων ή 
εξόδων. Ο συµψηφισµός των διαφόρων ποσών δεν επιτρέπεται, για να είναι δυνατή 
η αξιολόγηση της αποδοτικότητας του κάθε κλάδου δραστηριότητας της τράπεζας 
καθώς και της αποδοτικότητας των διαφόρων περιουσιακών της στοιχείων. Ο 
συµψηφισµός επιτρέπεται µόνο για τις κατηγορίες καθαρών κερδών από 
συναλλαγές µε χρεόγραφα, καθαρών κερδών από ξένο συνάλλαγµα και καθαρών 
κερδών από επενδύσεις σε χρεόγραφα. Επίσης, επιτρέπεται όπου υπάρχει νοµικό 
δικαίωµα συµψηφισµού από την αναµενόµενη πώληση περιουσιακού στοιχείου ή 
από την εξόφληση υποχρέωσης, όπως συµβαίνει στις περιπτώσεις όπου υπάρχει 
επιδικία για επισφάλειες.  
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Στον ισολογισµό µιας τράπεζας, τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
πρέπει να είναι οµαδοποιηµένα και ταξινοµηµένα µε τρόπο που να αντιπροσωπεύουν 
τη δυνατότητα ρευστοποίησης τους. Ο διαχωρισµός των υπολοίπων σε καταθέσεις 
µε άλλες τράπεζες, άλλες χρηµαταγορές ή σε ποσά οφειλόµενα σε διάφορους 
καταθέτες είναι χρήσιµος, γιατί παρουσιάζει τον τοµέα στον οποίο στηρίζει τις 
λειτουργίες της ή από τον οποίο εξαρτώνται οι εργασίες της τράπεζας. Η κάθε 
κατηγορία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα πρέπει να 
εµφανίζεται στη δίκαιη αξία της.  

Σε αρκετές περιπτώσεις οι τράπεζες εµπλέκονται σε συναλλαγές, που δεν είναι 
δυνατό να αναγνωριστούν στα λογιστικά τους βιβλία και, κατά συνέπεια, να 
εµφανιστούν στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι συναλλαγές αυτές µπορεί να 
δηµιουργήσουν διάφορες δεσµεύσεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ΟΙ οποίες µπορεί 
να είναι µετακλητές ή αµετάκλητες. Το µέγεθος των συναλλαγών αυτής της µορφής 
για τους τραπεζικούς οργανισµούς είναι συνήθως σηµαντικά µεγάλο, λόγω της 
φύσεως των εργασιών τους. Για τέτοιου είδους συναλλαγές, οι οικονοµικές 
καταστάσεις των τραπεζών θα πρέπει να παρέχουν αναλύσεις και πληροφορίες 
σχετικά µε το είδος και το συνολικό ποσό της δέσµευσης της τράπεζας για την 
παροχή αµετάκλητων πιστώσεων, το είδος και το συνολικό ποσό των ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων και δεσµεύσεων της τράπεζας, τα οποία δεν εµφανίζονται στον 
ισολογισµό της και είναι σχετικά µε τις εγγυητικές φερεγγυότητας, τραπεζικής 
απόδοσης, εγγυητικές καλής εκτέλεσης. Ακόµη σχετικά µε στοιχεία που σχετίζονται 
µε ποσοστά επιτοκίων ή ισοτιµίες συναλλάγµατος και µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
που συνήθως λήγουν από µόνες τους εντός βραχυπρόθεσµου χρονικού 
διαστήµατος.  

Οι ηµεροµηνίες ή περίοδοι λήξεως των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι 
αρκετά σηµαντικές ως προς την επίδραση που µπορεί να έχουν στη ρευστότητα της 
τράπεζας καθώς και ως προς τους κινδύνους που είναι πιθανό να προέρχονται από 
το ύψος των επιτοκίων και των ισοτιµιών συναλλάγµατος κατά την στιγµή της 
λήξης. Η κάθε κατηγορία των στοιχείων αυτών θα πρέπει να οµαδοποιείται µε βάση 
την χρονική διάρκεια µέχρι τη λήξη τους. Οι «καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση» ή οι 
«χρηµατοδοτήσεις σε πρώτη ζήτηση», στις περισσότερες περιπτώσεις παραµένουν 
χωρίς ενάσκηση του δικαιώµατος απόσυρσης ή αποπληρωµής και η πραγµατική τους 
ηµεροµηνία λήξης είναι πολύ µεταγενέστερη της συµβατικής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις και για τους σκοπούς του προτύπου αυτού, εφαρµόζεται η συµβατική 
ηµεροµηνία λήξης.  

Για τις ζηµιές που προέρχονται από δάνεια και διάφορες χορηγήσεις, οι 
οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες 
σχετικά µε τη λογιστική αρχή βάσει της οποίας έχει γίνει η αναγνώριση της ζηµίας, 
µε τη λεπτοµερή ανάλυση της διαµόρφωσης της πρόβλεψης για ζηµιές από δάνεια, 
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όπως το αρχικό υπόλοιπο της πρόβλεψης, την πραγµατοποιούµενη ζηµία περιόδου, 
την πρόσθετη πρόβλεψη περιόδου, την ανάκτηση ζηµιών που έχουν ήδη διαγραφεί 
σε προηγούµενη περίοδο και το λογιστικό υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης. Ακόµη, 
θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για το συνολικό ποσό της πρόβλεψης κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού και για το συνολικό ποσό των δανείων που δεν έχουν 
επιβαρυνθεί µε τόκους. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για ζηµίες από δάνεια και διάφορες 
χορηγήσεις, πέραν των συγκεκριµένων και αποδεδειγµένων ζηµιών, θα πρέπει να 
διαγράφονται από τα «κέρδη εις νέο» και να εµφανίζονται στην διανοµή των 
αποτελεσµάτων χρήσεως της τράπεζας. Η πρόβλεψη αυτή δεν θεωρείται «γενική» 
για το λόγω ότι γίνεται για συγκεκριµένο πελάτη και συγκεκριµένο δάνειο, για το 
οποίο εκτιµάται ότι πιθανόν να προκύψει επισφάλεια, σε αντίθεση µε την γενική 
πρόβλεψη, που υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των υπολοίπων από δάνεια και 
χορηγήσεις. Σε περιπτώσεις πρόβλεψης για ζηµίες από δάνεια και διάφορες 
χορηγήσεις, που έγινε σε προηγούµενες χρήσεις και η οποία στην τρέχουσα χρήση 
δεν θεωρείται πλέον αναγκαία λόγω ανάκτησης ή διαφοροποίησης των λόγων που 
οδήγησαν στη δηµιουργία της, η αντίστοιχη µείωση επηρεάζει τα «κέρδη εις νέον» 
της τρέχουσας χρήσης και όχι το λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως. Πέραν 
όµως των παραπάνω προβλέψεων, το εν λόγω πρότυπο επιτρέπει την δηµιουργία 
πρόσθετης πρόβλεψης για επισφάλειες, όπως προβλέπεται και από την νοµοθεσία, 
µε τη διαφορά ότι η πρόβλεψη αυτή δεν αναγνωρίζεται ως έξοδο της αντίστοιχης 
χρήσης, αλλά εµφανίζεται στη διανοµή «κερδών εις νέον».  

Επιπλέον, η διαγραφή δανείων και παροχών από επισφάλειες µπορεί να 
αναγνωριστεί, µόνο όταν αυτά είναι πλέον γεγονός µετά από την ολοκλήρωση και 
των νοµικών µέτρων που έχουν ληφθεί προς είσπραξη τους και το ύψος της ζηµιάς 
µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια.  

Τέλος, οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της τράπεζας θα 
πρέπει να αναφέρουν το συνολικό ποσό από τις υποχρεώσεις των πελατών τους που 
είναι εξασφαλισµένες µε ενέχυρα ή άλλα εµπράγµατα βάρη επί περιουσιακών 
στοιχείων, καθώς επίσης το είδος και τη λογιστική αξία των στοιχείων αυτών.  

 

23.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 30  
Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ του προτύπου αυτού και των βασικών 

λογιστικών αρχών σηµειώνονται στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Άλλη διαφορά τους είναι στα στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται. Όσον 
αφορά το τι ορίζει το πρότυπο γι' αυτή την περίπτωση αναφέρονται παραπάνω. 
Σύµφωνα µε τις ελληνικές διατάξεις οι τράπεζες οφείλουν να γνωστοποιούν για τα 
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µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού, αναλυτικά στοιχεία κάθε δανείου 
που υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού και για τα λοιπά δάνεια. Ανάλυση 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων ανάλογα µε την εναποµένουσα χρονική διάρκεια, 
αναλογία των διαφόρων κατηγοριών εσόδων, ανά γεωγραφική αγορά, εφόσον οι 
αγορές αυτές διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, κατά την άποψη των τραπεζών. 
Ακόµη, θα πρέπει να γνωστοποιούνται, ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς 
µέλη των οργάνων που ασκούν διοίκηση, ανάλυση των µεταβιβάσιµων τίτλων σε 
εισηγµένους και µη, το συνολικό ποσό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αφού µετατραπούν σε εγχώριο και κατάσταση των 
εκκρεµών κατά την ηµέρα κλεισίµατος προθεσµιακών εργασιών, µε διάκριση τους 
σε πράξεις αντιστάθµισης ή εµπορικού σκοπού.  

 

Τέλος, οι προβλέψεις δανείων που σχηµατίζουν οι τράπεζες υπολογίζονται 
κατά 1 % επί των µέσων ετήσιων υπολοίπων και χορηγήσεων, ενώ επιτρέπεται ο 
σχηµατισµός ειδικών προβλέψεων µε φορολογική αναγνώριση εάν χρησιµοποιηθούν 
µέσα σε 8 έτη. Τα ∆ΛΠ δεν προβλέπουν τέτοιους περιορισµούς.  

 

24. ∆ΛΠ 31 : ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  

24.1 ∆ΛΠ 31 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµφερόντων µιας 

επιχείρησης που προκύπτουν από τη συµµετοχή της σε µια κοινοπραξία, καθώς και 
στις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται από τις οικονοµικές της καταστάσεις 
ως προς τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ως προς τα έσοδα και έξοδα που 
προέρχονται από την κοινοπραξία αυτή. Με τον όρο «κοινοπραξία» εννοείται η 
σύναψη γραπτής συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών για την ανάληψη 
οικονοµικής δραστηριότητας κάτω από τον κοινό έλεγχο όλων των µερών της 
συµφωνίας. Εάν ένα από τα µέρη της γραπτής συµφωνίας δεν εξασκεί οποιοδήποτε 
έλεγχο µαζί µε τα υπόλοιπα µέρη, τότε το µέρος αυτό θεωρείται και ονοµάζεται 
επενδυτής της κοινοπραξίας.  

Οι λογιστικοί χειρισµοί και οι µέθοδοι αναφοράς στις οικονοµικές καταστάσεις 
των µερών µιας κοινοπραξίας διακρίνονται στη µέθοδο αναλογικής ενοποίησης, 
όπου το κάθε µέρος µιας κοινοπραξίας ενσωµατώνει στις οικονοµικές του 
καταστάσεις και στα αντίστοιχα ποσά οποιαδήποτε αναλογία µεριδίου του ανήκει και 
προκύπτει µέσα από τα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού και εσόδων της 
κοινοπραξίας. Η δεύτερη διάκριση είναι η µέθοδος της καθαρής θέσης, όπου 
οποιοδήποτε συµφέρον προκύπτει από µια κοινοπραξία, καταγράφεται αρχικά σε 
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αξίες κόστους και το υπόλοιπο που προκύπτει διαµορφώνεται σταδιακά µε τις 
διάφορες αλλαγές που επέρχονται στο µερίδιο του κάθε µέρους µέσα από τα 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της κοινοπραξίας. Τα αναλογούντα 
αποτελέσµατα χρήσεως της κοινοπραξίας εµφανίζονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων του κάθε µέρους.  

Οι κοινοπραξίες διακρίνονται σε τρεις βασικές µορφές:  

1. Από κοινού έλεγχος εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές το κάθε µέρος 
της κοινοπραξίας αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των δικών του υποχρεώσεων για 
την εκτέλεση του έργου βάσει της γραπτής συµφωνίας, χρησιµοποιώντας ιδιόκτητα 
περιουσιακά στοιχεία και δηµιουργώντας παράλληλα δικές του εµπορικές 
υποχρεώσεις και έξοδα. Τα εµπλεκόµενα µέρη της κοινοπραξίας προχωρούν στη 
διεκπεραίωση του όλου έργου, αναλαµβάνοντας το κάθε ένα τις δικές του 
υποχρεώσεις και ενεργώντας µε τα δικά του µέσα.  

2. Από κοινού έλεγχος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Στις 
περιπτώσεις αυτές τα µέρη της κοινοπραξίας εξασκούν από κοινού έλεγχο επί των 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραχωρήθηκαν ή αγοράστηκαν για τους 
σκοπούς του έργου. Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από τη χρήση των εν 
λόγω περιουσιακών στοιχείων κατανέµονται µεταξύ των µερών της κοινοπραξίας µε 
βάση τα συµφωνηµένα µερίδια του κάθε µέρους.  

3. Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές 
τα µέρη της κοινοπραξίας προχωρούν στη σύσταση νοµικού προσώπου, το οποίο 
αποτελεί ξεχωριστή οικονοµική µονάδα από τις δικές τους οικονοµικές µονάδες. Η 
µονάδα αυτή λειτουργεί ως µια ξεχωριστή οικονοµική οντότητα, µε την διαφορά ότι 
ελέγχεται από κοινού από τα µέρη της κοινοπραξίας µε βάση τους όρους της 
«γραπτής συµφωνίας». Μια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα διατηρεί τα 
δικά της λογιστικά βιβλία και εκδίδει τις δικές της οικονοµικές καταστάσεις.  

Ωστόσο, οποιαδήποτε και αν είναι η µορφή της «σύµβασης» αυτής, θα πρέπει 
να περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, όπως είναι, η περιγραφή της 
αναλαµβανόµενης δραστηριότητας, η διάρκεια της κοινοπραξίας, τον διορισµό 
επιτροπής για την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου, τα δικαιώµατα ψήφου 
των µερών της, το ύψος της οικονοµικής συνδροµής του κάθε ενός από τα µέρη και 
το µερίδιο του κάθε µέρους ως προς το αποτέλεσµα της κοινοπραξίας. Ακόµη, το 
κοινό και σηµαντικό χαρακτηριστικό για όλες τις µορφές κοινοπραξιών είναι ο από 
κοινού έλεγχος που καθορίζεται µέσα από ειδική σύµβαση για το σκοπό αυτό, 
µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένου έργου.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν οι αξιώσεις παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων όπως τις ορίζει το πρότυπο. Έτσι, στις από κοινού έλεγχος εργασιών 
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κοινοπραξίες, το κάθε µέρος της πρέπει να εµφανίζει, τόσο στις δικές του 
οικονοµικές καταστάσεις όσο και στις ενοποιηµένες, πληροφορίες για τα στοιχεία 
του ενεργητικού που τελούν υπό τον δικό του έλεγχο, τις υποχρεώσεις που έχει 
δηµιουργήσει µέσα από την κοινοπραξία, τα έξοδα µε τα οποία έχει επιβαρυνθεί και 
το µερίδιο των εισοδηµάτων που προέκυψε από την λειτουργία. Στις από κοινού 
έλεγχος στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κοινοπραξίες θα πρέπει το κάθε µέρος 
της να εµφανίζει εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες και τα έσοδα από την 
πώληση του µεριδίου του, ενώ στις από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες οι 
αξιώσεις παρουσίασης είναι όµοιες µε των άλλων δύο µορφών κοινοπραξιών.  

 

24.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 31  
Η σηµαντικότερη διαφορά έγκειται στο ότι τα ∆ΛΠ προβλέπουν 3 είδη 

κοινοπραξίας για λογιστικούς σκοπούς, ενώ υπό το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς η 
µοναδική έννοια κοινοπρακτικής δραστηριότητας που αναγνωρίζεται φορολογικά 
είναι η ιδιότυπη ένωση επιτηδευµατιών για επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού, που 
αποδεικνύεται βάσει εγγράφου συµφωνητικού σύστασης κατατεθειµένου στην 
αρµόδια εφορία. Στη περίπτωση αυτή η φορολογική υποχρέωση διαµορφώνεται στο 
επίπεδο της κοινοπραξίας και όχι των κοινοπρακτούντων µερών.  

 

25. ∆ΛΠ 32 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

25.1 Ανάλυση ∆ΛΠ 32  
Το πρότυπο αυτό προέκυψε από τη διαρκή αύξηση του αριθµού και του είδους 

των διαφόρων χρηµατοοικονοµικών µέσων που βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση 
στις διεθνείς χρηµαταγορές και την ανάγκη παροχής ανάλογης πληροφόρησης προς 
τους διάφορους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Το πρότυπο αυτό 
αναφέρεται στις γνωστοποιήσεις και στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών 
που πρέπει να παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα διάφορα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως είναι τα οµόλογα, τα παράγωγα κλπ. Αυτά τα µέσα 
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : σε αυτά που έχουν αναγνωριστεί και εµφανίζονται 
στον ισολογισµό της επιχείρησης και σε αυτά που δεν έχουν αναγνωριστεί λογιστικά 
και δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό της επιχείρησης.  

 

Σηµειώσεις : Βλέπε επίσης Μ.Ε.∆.- 13 Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές 
Μονάδες – Μη Χρηµατικές Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες.  
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Τα στοιχεία του ενεργητικού, είτε ενσώµατα είτε ασώµατα, δεν αποτελούν 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, για το λόγω ότι δεν παρέχουν στην επιχείρηση άµεσο 
δικαίωµα είσπραξης µετρητών, αλλά της παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης 
µετρητών. Το ίδιο ισχύει και για άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι προπληρωµές 
εξόδων, µέσα από τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να αναµένει ή να έχει 
µελλοντικά έσοδα, αλλά δεν της παρέχουν το δικαίωµα είσπραξης µετρητών. 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα, λοιπόν, αποτελούν όλες οι συµβατικές και µη 
υποχρεώσεις και δικαιώµατα, που συνδέονται ή αφορούν µεταβίβαση µετρητών ή 
άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία παρέχουν το άµεσο δικαίωµα 
είσπραξης ή πληρωµής µετρητών. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνίστανται σε 
οποιαδήποτε σύµβαση, η οποία δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού 
και παθητικού σε µια επιχείρηση ή παρέχει δικαίωµα συµµετοχής στην καθαρή θέση 
µιας άλλης επιχείρησης. Ως «µέσο συµµετοχής στην καθαρή θέση» θεωρείται 
οποιαδήποτε σύµβαση αποδεικνύει την ύπαρξη συµφέροντος στην υπολειµµατική 
αξία των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης µετά την αφαίρεση όλων των 
υποχρεώσεων της. Συµβάσεις συναλλαγών µε αγαθά, στις οποίες το κάθε µέρος έχει 
το δικαίωµα εξόφλησης µε µετρητά ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε εξαίρεση όταν συνεχίζουν να 
υφίστανται τυχόν αξιώσεις της επιχείρησης, οι οποίες προκύπτουν από την εν λόγω 
σύµβαση και αφορούν οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά σε εµπορεύµατα, όταν οι 
αξιώσεις αυτές έχουν καθοριστεί από την σύναψη της σύµβασης και όταν 
αναµένεται να εκπληρωθούν µε την παράδοση των αγαθών.  

Ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού θεωρούνται τα µετρητά, τα 
συµβατικά δικαιώµατα είσπραξης ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατοοικονοµικού µέσου 
άλλης επιχείρησης, οποιοδήποτε συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής 
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση και οι τίτλοι συµµετοχής στα ίδια 
κεφάλαια µιας επιχείρησης. Αντίθετα, εάν µια επιχείρηση αποκτήσει οποιοδήποτε 
δικαίωµα αγοράς των ιδίων µετοχών, αυτό δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού θεωρούνται η 
απόδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού προς 
άλλη επιχείρηση ή η ανταλλαγή οποιωνδήποτε χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη 
επιχείρηση.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα διακρίνονται σε πρωτεύοντα και παράγωγα. Τα 
πρωτεύοντα περιλαµβάνουν µέσα όπως είναι οι χρεώστες, οι πιστωτές και οι 
συµµετοχικοί τίτλοι, ενώ τα παράγωγα περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά 
δικαιώµατα, προθεσµιακά συµβόλαια, προαγορές ή προπωλήσεις ή δικαιώµατα 
ανταλλαγής κεφαλαίου σε ξένο νόµισµα.  
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Ο εκδότης χρηµατοοικονοµικών µέσων θα πρέπει να τα ταξινοµεί είτε ως 
υποχρεώσεις είτε ως συµµετοχικούς τίτλους ή ως ίδια δικαιώµατα, ανάλογα µε τους 
όρους της αρχικής σύµβασης και το διαχωρισµό µεταξύ χρηµατοοικονοµικής 
υποχρέωσης και τίτλου συµµετοχής. Το βασικό κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και τίτλου συµµετοχής στην καθαρή θέση µιας 
επιχείρησης, είναι η ύπαρξη συµβατικής υποχρέωσης µεταβίβασης µετρητών ή 
άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων από το ένα µέρος της σύµβασης προς το άλλο.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας επιχείρησης 
θα πρέπει να εµφανίζονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αντιστάθµιση 
των δύο επιτρέπεται µόνο όταν υφίσταται εκτελεστό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού 
των αναγνωρισµένων ποσών και όταν έχει γίνει προγραµµατισµός εξόφλησης µε 
συµψηφισµό και εξόφληση του υπολοίπου ή µε ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων και παράλληλη εξόφληση της υφιστάµενης υποχρέωσης. Οι γενικοί 
διακανονισµοί συµψηφισµού, συνήθως εφαρµόζονται από χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµιουργούνται πολλαπλές 
συµβάσεις για διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά µέσα µε ένα συγκεκριµένο πρόσωπο, 
φυσικό ή νοµικό, έτσι ώστε αν το πρόσωπο αυτό αθετήσει τις υποχρεώσεις του ως 
προς ένα από τα µέσα αυτά, ο οργανισµός έχει το δικαίωµα συµψηφισµού και των 
υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών µέσων, µε την προϋπόθεση ότι ισχύουν και οι δύο 
όροι που αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω.  

Οι αξιώσεις, όσον αφορά την παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, 
στοχεύουν στη διευκόλυνση της αξιολόγησης της έκτασης των κινδύνων, οι οποίοι 
µπορεί να προέρχονται από τον κίνδυνο τιµών, που είναι πιθανό να οφείλεται σε 
διακυµάνσεις ισοτιµιών συναλλάγµατος, επιτοκίων αγοράς και µεταβολές στις τιµές 
που ισχύουν στην αγορά. Άλλοι κίνδυνοι είναι, ο κίνδυνος απώλειας εισπράξεων 
λόγω πιστωτικής πολιτικής, κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας για κάλυψη τρεχουσών 
απαιτήσεων και ο κίνδυνος ταµειακών ροών από µείωση µελλοντικών εισροών 
µετρητών.  

Για κάθε µια από τις οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 
παθητικού και τίτλων συµµετοχής, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικές µε 
το µέγεθος και τη φύση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και τις λογιστικές αρχές 
και τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν για την αναγνώριση και αποτίµηση τους. Η κάθε 
επιχείρηση θα πρέπει να περιγράφει στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών της 
καταστάσεων τους στόχους και την πολιτική που εφαρµόζει για τη διαχείριση των 
διαφόρων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει και 
περιγραφή της πολιτικής την οποία ακολουθεί για αντισταθµιστικά µέτρα κινδύνων, 
όπου αυτά εφαρµόζονται.  
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Εάν µια επιχείρηση έχει εκδώσει ή κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα µε 
σηµαντικό επίπεδο κινδύνου, για τα οποία µάλιστα έχει δηµιουργήσει 
αντισταθµιστικά µέτρα ασφαλείας, τότε θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικές 
µε το ποσό επί του οποίου θα βασιστεί η µελλοντική πληρωµή, µε την ηµεροµηνία 
λήξεως, την ύπαρξη δικαιώµατος εξόφλησης πριν την ηµεροµηνία λήξεως, την 
ύπαρξη δικαιώµατος αντικατάστασής του µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, καθώς 
και τη µονάδα ισοτιµίας που θα εφαρµοστεί. Ακόµη θα πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες για τις περιοδικές εισπράξεις ή πληρωµές µε βάση τους όρους του 
χρηµατοοικονοµικού µέσου,  για  το  ποσοστό  ή  ποσό  τόκων  ή  μερισμάτων  ή  άλλων  περιοδικών 
αποδόσεων που θα προκύψουν κατά τη χρονική διάρκεια που θα ισχύει το εν λόγω 
µέσο, για την ύπαρξη εγγύησης αντισταθµιστικών µέτρων και να γίνεται αναφορά 
στο νόµισµα στο οποίο έχουν εκδοθεί τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, αν αυτό είναι 
διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς.  

 

25.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 32  
Οι µόνες διαφορές που σηµειώνονται σε αυτό το πρότυπο µε βάση αυτά που 

ισχύουν µέχρι σήµερα, είναι στο θέµα συµψηφισµού των στοιχείων, όπου µε βάση 
το πρότυπο επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχει έννοµο δικαίωµα συµψηφισµού και όταν 
υπάρχει πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης της απαίτησης µε την υποχρέωση, 
ενώ µε τα ήδη ισχύοντα δεν επιτρέπεται επίσηµα λόγω νοµικών εµποδίων και 
κανονιστικών διατάξεων.  

Η άλλη διαφορά τους είναι ότι µε βάση το πρότυπο, όσων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, ο τρόπος ρευστοποίησης τους εξαρτάται από την 
αβέβαιη έκβαση µελλοντικών γεγονότων, ταξινοµούνται σαν υποχρέωση προς 
εξόφληση ανεξάρτητα από τον νοµικό τους τύπο, ενώ αν υπάρχει πολύ µακρινή και 
ελάχιστη πιθανότητα ρευστοποίησης µε µετρητά, τότε ταξινοµούνται ως έν τιτλη 
υποχρέωση. Αντίθετα µε όλα αυτά, στις βασικές λογιστικές αρχές δεν υπάρχει 
συγκεκριµένη διάταξη και συνήθως λογίζονται µε βάση το νοµικό τους τύπο.  

 

26. ∆ΛΠ 33 : ΕΣΟ∆Α ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

26.1. Ανάλυση ∆ΛΠ 33  
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τη µέθοδο και τις αρχές που πρέπει να 

εφαρµοστούν για τον καθορισµό και την παρουσίαση των εσόδων ανά µετοχή, 
δίνοντας έµφαση στον υπολογισµό του αριθµητή του σχετικού κλάσµατος. Ο 
δείκτης αυτός θεωρείται αρκετά σηµαντικός για τους χρήστες των οικονοµικών 
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καταστάσεων µιας επιχείρησης, επειδή παρουσιάζει το µέγεθος της αποδοτικότητας 
της από περίοδο σε περίοδο και δίνει την δυνατότητα σύγκρισης µε άλλες 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στον ίδιο εµπορικό ή βιοµηχανικό κλάδο. Το πρότυπο 
αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει κοινές 
µετοχές, οι οποίες βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση στην ελεύθερη αγορά ή είναι 
στη διαδικασία έκδοσης τέτοιων µετοχών. Ο όρος κοινές µετοχές περιλαµβάνει και 
οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό στοιχείο το οποίο παρέχει στον κάτοχο του το 
δικαίωµα ανταλλαγής του µε κοινές µετοχές. Στην περίπτωση κατά την οποία µια 
επιχείρηση εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συνοδεύονται  από  τις 
καταστάσεις  της  ίδιας,  τότε  ο  δείκτης  αυτός  μπορεί  να  υπολογιστεί  και  να  γνωστοποιηθεί  μόνο  για  τις 
ενοποιημένες καταστάσεις.  

Τα έσοδα ανά µετοχή καθορίζονται µε δύο διαφορετικές µεθόδους, ενώ το 
αποτέλεσµα που προκύπτει έχει διαφορετική σηµασία ανάλογα µε τη µέθοδο βάσει 
της οποίας υπολογίζονται αυτά. Οι µέθοδοι αυτές είναι:  

 

1. Βασική µέθοδος, µε τη µέθοδο αυτή, τα καθαρά κέρδη ή οι ζηµίες της 
περιόδου που εξετάζουµε και που αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών, 
διαιρούνται µε το µέσο σταθµικό αριθµό των κοινών µετοχών που υπήρχαν κατά τη 
διάρκεια του έτους. Για τον υπολογισµό των εσόδων ανά µετοχή, λαµβάνονται 
υπόψη τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης µετά την αφαίρεση του µερίσµατος που 
δικαιούνται οι κάτοχοι προνοµιούχων µετοχών οποιασδήποτε µορφής. Το καθαρό 
κέρδος που αναφέρεται, προκύπτει µετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, 
συµπεριλαµβανοµένων και του φόρου εισοδήµατος, τα έκτακτα οργανικά και 
ανόργανα έξοδα και έσοδα, τα δικαιώµατα µειοψηφίας, τις διορθώσεις θεµελιωδών 
σφαλµάτων και τα µερίσµατα προνοµιούχων µετοχών. Για τον υπολογισµό του 
µέσου σταθµικού αριθµού των κοινών µετοχών που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του 
έτους, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οποιεσδήποτε µετοχές έχουν εκδοθεί 
χωρίς καµία αλλαγή των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης. Οι περιπτώσεις αυτές 
αφορούν, βασικά, έκδοση µετοχών χωρίς διακίνηση µετρητών, όπως είναι η έκδοση 
δωρεάν µετοχών, η κατάτµηση µετοχών και η ενοποίηση µετοχών.  

2. Μέθοδος µειωµένων εσόδων ανά µετοχή. Για τον υπολογισµό των 
εσόδων ανά µετοχή, θα πρέπει ο υπολογισµός του µέσου σταθµικού αριθµού των 
µετοχών να προσαρµοστεί έτσι, ώστε να περιλαµβάνονται και όλοι οι τίτλοι οι 
µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, η µετατροπή των οποίων θα επιφέρει µειωµένα 
έσοδα ανά µετοχή. Για το λόγω αυτό, τα έσοδα ανά µετοχή ονοµάζονται «µειωµένα 
έσοδα ανά µετοχή». Για τον υπολογισµό των µειωµένων εσόδων ανά µετοχή, τα 
καθαρά κέρδη µετά φόρων και µερισµάτων προς τους κατόχους προνοµιούχων 
µετοχών θα πρέπει να αυξηθούν µε οποιαδήποτε µερίσµατα ή τόκους έχουν 
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αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως ως οφειλόµενα προς τους δικαιούχους 
τίτλων που µπορούν να µετατραπούν σε κοινές µετοχές. Ο µέσος σταθµικός αριθµός 
των µετοχών θα πρέπει να προσαρµοστεί έτσι, ώστε να περιλαµβάνει και όλους τους 
τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, σαν να είχαν όλοι µετατραπεί. Η 
«µείωση» ισούται µε τη δίκαιη αξία των µετοχών µείον την αξία στην οποία θα 
εκδοθούν οι νέες µετοχές. Για τον υπολογισµό των µειωµένων εσόδων ανά µετοχή 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : υπολογίζεται ποιος θα ήταν ο αριθµός των 
µετοχών που θα εκδίδονταν στην κανονική τιµή, το σύνολο αυτό αφαιρείται από το 
συνολικό αριθµό των µετοχών που θα εκδοθούν και το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει 
τον αριθµό των µετοχών που θα εκδίδονταν χωρίς αξία.  

Μια επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει στις οικονοµικές της καταστάσεις και 
στις σηµειώσεις επ' αυτών, τα βασικά και τα µειωµένα έσοδα ανά µετοχή για κάθε 
οµάδα µετοχών µε διαφορετικά δικαιώµατα επιµερισµού κερδών, παρέχοντας 
παράλληλα τα διαµορφωµένα συγκριτικά στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να εµφανίζει τα 
ποσά που αποτελούν τον αριθµητή στον υπολογισµό Ίων βασικών και µειωµένων 
εσόδων ανά µετοχή, όπως και τα ποσά µε τα οποία έχουν τυχόν προσαρµοστεί τα 
καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Τέλος, θα πρέπει να εµφανίζει το µέσο σταθµικό 
αριθµό των µετοχών που εφαρµόστηκε ως παρανοµαστής για τον υπολογισµό των 
βασικών και µειωµένων εσόδων ανά µετοχή.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι µε την εισαγωγή αυτού του προτύπου 
δεν υπάρχουν διαφορές µε τα ήδη ισχύοvτα µέχρι σήµερα, όπως δεν ανακύπτουν 
προβλήµατα µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

Σηµειώσεις : πρέπει να υπολογίζονται και να εµφανίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης, τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, µε τεχνικές και 
υπολογισµούς. Με βάση τα Ε.Λ.Π. δεν υπήρχε θεσµοθετηµένη ανάλογη υποχρέωση.  

 

27. ∆ΑΠ 34 : ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

27.1. ∆ΛΠ 34 - Ανάλυση 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές παρέχουν προσωρινή και ενδιάµεση 

ενηµέρωση προς όλους όσοι µπορεί να ενδιαφέρονται για την οικονοµική εξέλιξη 
µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού έτους. Οι ετήσιες νοµικές 
καταστάσεις παρέχουν πλήρη ενηµέρωση αλλά εκδίδονται ανά δωδεκάµηνο και, 
έτσι, όλοι όσοι πιθανόν να ενδιαφέρονται για την οικονοµική εξέλιξη πορεία της 
επιχείρησης κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, δεν οποιοδήποτε στοιχείο ή 
πληροφόρηση. Βασικός, λοιπόν, σκοπός του ου είναι η παροχή ενδιάµεσων 
πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά οικονοµική εξέλιξη και πορεία της 
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επιχείρησης. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές αποτελούν πλήρεις ή περιληπτικές 
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις δραστηριότητες της 
επιχείρησης για περίοδο µικρότερη από το πλήρες οικονοµικό έτος της επιχείρησης. 
Ανεξάρτητα, όµως, από το αν οι προσωρινές καταστάσεις εκδίδονται σε περιληπτική 
ή λεπτοµερή µορφή, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει η πληροφορία αναφορικά µε τα 
έσοδα ανά µετοχή, τόσο για τα βασικά όσο και α τα µειωµένα έσοδα ανά µετοχή.  

  Οι ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές, όπως και οι τακτικές ετήσιες, θα πρέπει 
να περιέχουν, τον ισολογισµό, τη κατάσταση αποτελεσµάτων, την κατάσταση 
µεταβολής ιδίων συµφερόντων, την κατάσταση διακίνησης µετρητών και τις 
ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και επιπρόσθετες πληροφορίες.  

Η έκδοση ολοκληρωµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν απαγορεύεται από 
τα ∆ΛΠ, µε την προϋπόθεση ότι αυτές εκδίδονται µε βάση των προβλέψεων για τις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν όµως, εκδίδονται σε περιληπτική µορφή, θα 
πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον όλες τις σηµειώσεις που περιέχουν οι λεπτοµερείς 
οικονοµικές καταστάσεις, ως επικεφαλίδες. Η χρήση των επικεφαλίδων, και µόνο, 
χωρίς την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, δεν θεωρείται αναγκαία, για το λόγω 
ότι η παράλειψη της πληροφορίας και της επικεφαλίδας ισοδυναµεί µε την έλλειψη 
παροχής οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας επί των οικονοµικών καταστάσεων.  

Οι σηµειώσεις που περιλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές παρέχουν 
πληροφορίες οι οποίες είναι σχετικές µε τη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων και της 
οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, όπως εµφανίζονται από την τελευταία 
έκδοση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.  

Στις προσωρινές οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να περιέχονται όλες οι 
σηµαντικές συναλλαγές ή τα σηµαντικά γεγονότα από την ηµεροµηνία των 
τελευταίων καταστάσεων, όπως οι τυχόν έκτακτες και ανόργανες συναλλαγές, η 
φύση και το ύψος τυχόν αλλαγών σε λογιστικούς υπολογισµούς, πληροφορίες για 
πληρωµή µερισµάτων ανά είδος µετοχών. Ακόµη, θα πρέπει να δηλώνεται ότι δεν 
υπήρξε αλλαγή στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές, όπου αυτό είναι 
πραγµατικότητα, να γίνονται επεξηγήσεις για την εποχικότητα των λειτουργιών της 
επιχείρησης, σε περίπτωση που υπάρχει το φαινόµενο αυτό. Επιπλέον, θα πρέπει να 
περιέχονται τα έσοδα και τα αποτελέσµατα ανά τµήµα ή τοµέα, όπως αναλύονται και 
στις τακτικές καταστάσεις, τα σηµαντικά γεγονότα ή συναλλαγές µετά την 
ηµεροµηνία των προσωρινών οικονοµικών καταστάσεων, οι τυχόν αλλαγές στην 
οργάνωση / σύνθεση της επιχείρησης, όπως οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές και, 
τέλος, να αναφέρονται οι διαφοροποιήσεις στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της 
επιχείρησης. Εκτός όλων των παραπάνω, στις τρέχουσες προσωρινές καταστάσεις, 
πρέπει να περιλαµβάνονται οι διαφορές υπολογισµών προηγούµενων περιόδων και 
να µην γίνονται αναδροµικές διορθώσεις. Τα περιστασιακά ή εποχιακά έσοδα πρέπει 
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να αναγνωρίζονται πλήρως µέσα στην περίοδο που αποκτήθηκαν και να µην 
κατανέµονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην υπόλοιπη περίοδο χρήσης του 
οικονοµικού έτους της επιχείρησης. Ωστόσο, τα έξοδα που κατανεµήθηκαν 
ανισοµερώς κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής χρήσεως της επιχείρησης πρέπει να 
αναγνωρίζονται µέσα στην περίοδο κατά την οποία έχουν επιτευχθεί, εκτός και αν 
επιτρέπεται η ισοµερής κατανοµή τους στο τέλος της οικονοµικής περιόδου. Η 
αναγνώριση της ανισοµερούς κατανοµής τους επιτρέπεται για το λόγω ότι τα έσοδα 
της επιχείρησης πιθανόν να είναι εποχιακά.  

 

Τέλος, όσον αφορά την υποχρέωση µιας επιχείρησης για καταβολή «φόρου 
εισοδήµατος», αυτός υπολογίζεται και παρουσιάζεται µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους. Αρχικά γίνεται προϋπολογισµός των καθαρών φορολογητέων εισοδηµάτων 
της επιχείρησης για όλη την οικονοµική χρήση, στη συνέχει στο ποσό αυτό 
υπολογίζεται το αναµενόµενο ύψος του φόρου εισοδήµατος που αναλογεί και στη 
συνέχεια ο φόρος που αναλογεί κατανέµεται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του 
οικονοµικού έτους της επιχείρησης ή κατανέµεται αναλόγως του ύψους των 
αναµενόµενων εσόδων ανά περίοδο στις περιπτώσεις όπου τα έσοδα της 
επιχείρησης είναι εποχιακά.  

 

 

27.2 ∆ιαφορές ελληνικής νοµοθεσίας µε το ∆ΛΠ 34  
Η σηµαντικότερη διαφορά του προτύπου αυτού µε την ελληνική νοµοθεσία, 

έγκειται στο γεγονός ότι η δεύτερη ορίζει πως οι ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις θα πρέπει να εκδίδονται τουλάχιστον για εξάµηνο και των εισηγµένων 
θα πρέπει να είναι ελεγµένες από ορκωτούς ελεγκτές. Αντίθετα, το πρότυπο δεν 
ορίζει χρονικό διάστηµα έκδοσης τους και την τακτικότητα έκδοσης τους, ούτε και 
ποιες επιχειρήσεις θα τις εκδίδουν. Αυτά τα θέµατα τα αφήνει στη νοµοθετική 
δικαιοδοσία των αρµόδιων αρχών του κάθε κράτους.  

Άλλη  σημαντική  διαφορά  είναι  ότι  με  βάση  το  πρότυπο  οι  ενδιάμεσες  οικονομικές  καταστάσεις  θα 
πρέπει  να  περιέχουν  τον  ισολογισμό,  την  κατάσταση  αποτελεσμάτων,  την  κατάσταση  ταμειακών  ροών,  την 
κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης και τις επεξηγηματικές σημειώσεις, ενώ σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία θα πρέπει  να περιέχουν  τον  ισολογισμό  και  την  κατάσταση αποτελεσμάτων. Με  λίγα  λόγια,  στην 
προκειμένη  περίπτωση,  οι  διαφορές  είναι  όμοιες  με  τις  διαφορές  που  σημειώνονται  μεταξύ  του  ελληνικού 
δίκαιου και του ΔΛΠ 1.  
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28. ∆ΛΠ 35: ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

28.1 ∆ΛΠ 35 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στη «σταδιακή διακοπή» µιας ή περισσοτέρων 

λειτουργιών και όχι στην διακοπή που έλαβε χώρα άµεσα ή στο παρελθόν. Η 
σταδιακή διακοπή της λειτουργίας αναφέρεται σε περιπτώσεις διακοπής ευρείας 
κλίµακας, δηλαδή διακοπής ολόκληρης της επιχείρησης ή συγκεκριµένου 
γεωγραφικού τοµέα που λαµβάνει χώρα είτε µέσω της σταδιακής εγκατάλειψης ή 
συρρίκνωσης των λειτουργιών ή µέσω της τµηµατικής πώλησης της επιχείρησης.  

Σκοπός του προτύπου είναι η καθιέρωση αρχών ως προς τη διατύπωση και το 
περιεχόµενο των πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαµβάνονται σε µια αναφορά 
επιχείρησης που έχει προχωρήσει ή προτίθεται να προχωρήσει στη σταδιακή 
διακοπή σηµαντικής λειτουργίας. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται σηµαντικές για 
τους µετόχους της επιχείρησης όπως και για τους προµηθευτές της. Μέσα από τα 
στοιχεία αυτά, που θα αφορούν τη σταδιακή διακοπή συγκεκριµένης λειτουργίας ή 
λειτουργιών, αυτά τα πρόσωπα θα είναι σε θέση να προβλέψουν τις µελλοντικές 
χρηµατικές ροές της επιχείρησης, τη δυνατότητα µελλοντικής δηµιουργίας εσόδων 
και τη µελλοντική οικονοµική θέση της.  

Η σταδιακή διακοπή λειτουργίας αναφέρεται πάντοτε στο επιχειρηµατικό ή 
λειτουργικό µέρος µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, το οποίο µπορεί να 
διακριθεί από µόνο του, τόσο λειτουργικά όσο και για λόγους οικονοµικής 
αναφοράς. Τέτοια λειτουργικά µέρη, για τους σκοπούς του προτύπου, κατέχουν ίδια 
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα οποία είναι άµεσα αναγνωρίσιµα, τα έσοδα 
που προέρχονται από τα µέρη αυτά είναι άµεσα αναγνωρίσιµα και τα έξοδα 
λειτουργίας τους είναι άµεσα αποδόσιµα. Ωστόσο, δεν θεωρούνται ότι αποτελούν 
σταδιακή διακοπή των λειτουργιών ή εργασιών, η αλλαγή του σκοπού της 
επιχείρησης, η πλήρης αλλαγή του τρόπου λειτουργίας, η αντικατάσταση του 
παραγόµενου προϊόντος και η αλλαγή, αύξηση ή µείωση του εργατικού δυναµικού. 
Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται για παράδειγµα στην κατάργηση της παραγωγής 
ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή στην παύση παροχής µιας υπηρεσίας.  

Η ανακοίνωση του πλάνου της σταδιακής διακοπής συνήθως οδηγεί και στη 
διαφοροποίηση, αύξηση ή µείωση, της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης που συνδέονται µε την επηρεαζόµενη λειτουργία. Έτσι αυτά 
αποτιµώνται στην υψηλότερη της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας τους ή στην 
αξία χρήσης. Η αξία χρήσης αντιπροσωπεύει τη σηµερινή αξία των χρηµατικών 
ροών που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεχόµενη χρήση του περιουσιακού 
στοιχείου και από την πώληση τους στο τέλος της ωφέλιµης χρήσης του.  
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Με την ανακοίνωση του αρχικού πλάνου της σταδιακής διακοπής µιας 
λειτουργίας, οι οικονοµικές καταστάσεις που αναφέρονται στο έτος εντός του 
οποίου έγινε η σχετική ανακοίνωση, θα πρέπει να περιέχουν περιγραφή της προς 
διακοπή λειτουργίας, να αναφέρουν τον κλάδο ή το γεωγραφικό τοµέα που 
περιλάµβανε την λειτουργία αυτή στις οικονοµικές καταστάσεις του, την ηµεροµηνία 
και το περιεχόµενο της αρχικής ανακοίνωσης της σχετικής απόφασης, όπως και την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της σταδιακής διακοπής. Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρουν 
το λογιστικό υπόλοιπο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού προς πώληση 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αντίστοιχα έσοδα, έξοδα και κέρδη προ 
φόρων της προς διακοπή λειτουργίας, καθώς και την καθαρή διακίνηση µετρητών 
που προήλθε από την αντίστοιχη λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους που έγινε η 
σχετική ανακοίνωση της σταδιακής διακοπής. Ως σηµείωση στις αντίστοιχες 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνονται 
οποιεσδήποτε συµφωνίες για πώληση περιουσιακών στοιχείων έγιναν µετά την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος ισολογισµού και πριν την έγκριση του από το διοικητικό 
συµβούλιο. Επίσης, δεδοµένου ότι η διακοπή της λειτουργίας γίνεται σταδιακά, ο 
ίδιος ρυθµός ακολουθείται και για την εξόφληση των στοιχείων παθητικού της 
επιχείρησης µέσα από τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού της. Έτσι, η κάθε 
επιχείρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει στις οικονοµικές της καταστάσεις 
οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµιά, προ φόρων, έχει αναγνωριστεί από την υλοποίηση της 
διακοπής, βάσει συλλογικής συµφωνίας, πλέον του φόρου που αναλογεί και το 
πεδίο διακύµανσης των τιµών πώλησης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων εάν 
αυτά πωλήθηκαν βάσει πολλαπλών συµφωνητικών, καθώς και την αναµενόµενη 
ηµεροµηνία είσπραξης και το υπόλοιπο της καθαρής αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων που δεν διατέθηκαν. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι τα 
αποτελέσµατα από τη σταδιακή διακοπή των λειτουργιών µιας επιχείρησης δεν 
πρέπει να εµφανίζονται ως «έκτακτες συναλλαγές». Τέλος, οι οικονοµικές 
καταστάσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν τα τρέχοντα και συγκριτικά οικονοµικά 
στοιχεία των κλάδων ή τοµέων που συνεχίζουν να λειτουργούν, σε ξεχωριστές 
στήλες από τα στοιχεία των κλάδων ή τοµέων που έχουν προχωρήσει σε σταδιακή 
διακοπή.  

Όσον αφορά τυχόν διαφορές µεταξύ του προτύπου αυτού µε τις βασικές 
λογιστικές αρχές, πρέπει να πούµε ότι δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις του 
ελληνικού δίκαιου για το θέµα αυτό.  
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29. ∆ΛΠ 36 : ΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

29.1 ∆ΛΠ 36 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό καθορίζει τη µέθοδο που θα πρέπει να ακολουθηθεί για αν 

εξακριβωθεί εάν η µεταφερόµενη αξία, το λογιστικό υπόλοιπο δηλαδή, των 
περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης δεν είναι σηµαντικά υψηλότερη από την 
ανακτήσιµη αξία τους, η οποία αντιπροσωπεύεται από την αναµενόµενη τιµή 
πώλησης τους. Εάν είναι υψηλότερη, τότε αυτό αποτελεί ζηµία η οποία θα πρέπει να 
αναγνωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις όπου συµβαίνει το 
αντίθετο, έχουµε δηµιουργία κέρδους ή µείωση ζηµιάς που πιθανό να προέκυψε από 
προηγούµενη επανεκτίµηση. Επίσης, το πρότυπο αυτό, περιγράφει τους λογιστικούς 
χειρισµούς για την αναγνώριση των προαναφερόµενων διαφορών που πιθανόν να 
προκύψουν µέσα από τη διαδικασία επανεκτίµησης.  

Η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εξετάζει µέσα από κάθε ισολογισµό το 
ενδεχόµενο ύπαρξης στοιχείων ενεργητικού, των οποίων η πιθανή ανακτήσιµη αξία 
µπορεί να είναι σηµαντικά χαµηλότερη της µεταφερόµενης αξίας τους.  

Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται ως η µεγαλύτερη 
της καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας και της αξίας χρήσης του. Η έκφραση «ενός 
περιουσιακού στοιχείου» αναφέρεται πάντοτε σε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών 
ροών είτε αυτή αποτελείται από ένα είτε από περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν 
θεωρείται ότι διαφέρει σηµαντικά από την καθαρή τιµή πώλησης του, τότε η 
ανακτήσιµη αξία του µπορεί να θεωρηθεί ως η καθαρή τιµή πώλησης του. Η καθαρή 
πραγµατοποιήσιµη αξία αναφέρεται στο καθαρό έσοδο από την πώληση ενός 
περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει µέσα από την τιµή πώλησης του µειωµένη µε 
όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την εν λόγω συναλλαγή.  

Η επανεκτίµηση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου δεν θεωρείται 
αναγκαία όταν, η ανακτήσιµη αξία του είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από τη 
µεταφερόµενη αξία του, ο συντελεστής προεξόφλησης δεν έχει µεταβληθεί από την 
προηγούµενη επανεκτίµηση. Συνήθως, αλλαγές στα επιτόκια βραχυπρόθεσµων 
συναλλαγών δεν επηρεάζουν τον εν λόγω συντελεστή. Ακόµη, δεν είναι αναγκαία 
όταν, η ανακτήσιµη αξία του περιουσιακού στοιχείου δεν είναι σηµαντικά 
χαµηλότερη από την µεταφερόµενη αξία του, η µείωση της ανακτήσιµης αξίας δεν 
προβλέπεται να επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση της ζηµίας, στην περίπτωση 
κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης σε 
ανακτήσιµη αξία, λόγω ζηµίας από επανεκτίµηση που αναγνωρίστηκε σε 
προηγούµενες χρήσεις.  
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Εάν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι χαµηλότερη της 
υπολειµµατικής του αξίας, τότε αυτή πρέπει να µειωθεί στην ανακτήσιµη αξία και η 
ζηµιά να µεταφερθεί στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η ζηµία που αναγνωρίζεται 
από την επανεκτίµηση του στοιχείου µεταφέρεται στο λογαριασµό «αποθεµατικό 
πλεόνασµα επανεκτίµησης», υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ζηµία δεν είναι 
µεγαλύτερη από το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασµού αποθεµατικού που 
υπάρχει ήδη λόγω προηγούµενης επανεκτίµησης του ίδιου περιουσιακού στοιχείου, 
κατά την οποία προέκυψε πλεόνασµα. Μετά την επανεκτίµηση ενός περιουσιακού 
στοιχείου θα πρέπει παράλληλα να διαµορφωθεί και η ετήσια πρόβλεψη για 
απόσβεση, έτσι ώστε η νέα µεταφερόµενη αξία του να αποσβεστεί κατά την διάρκεια 
της υπολειπόµενης ωφέλιµης χρήσης του.  

Η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι η µικρότερη οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία είναι δυνατό να δηµιουργήσουν, λόγω χρήσεως, 
ταµειακές ροές και είναι ανεξάρτητα από άλλες οµάδες ιδίων δυνατοτήτων. Εάν 
θεωρείται ότι η αξία ενός στοιχείου έχει µειωθεί, θα πρέπει να υπολογιστεί η 
ανακτήσιµη αξία του. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να υπολογιστεί η 
ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην οποία υπάγεται. 
Εάν το προϊόν ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας οµάδας στοιχείων παράγει κάποιο 
προϊόν, για το οποίο υπάρχει ζήτηση στην αγορά, τότε τα εν λόγω περιουσιακά 
στοιχεία θεωρούνται «µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών», ανεξάρτητα από το 
αν όλο ή µέρος του προϊόντος αναλώνεται εσωτερικά. Εάν το δηµιουργουµένου 
προϊόν χρησιµοποιείται από άλλο περιουσιακό στοιχείο ή οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων για εσωτερική χρήση της επιχείρησης, ενώ θα µπορούσε να διατεθεί και 
στην αγορά, τότε το περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα των στοιχείων που το 
δηµιούργησε, θεωρούνται ότι είναι ανεξάρτητη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών 
ροών. Οι µονάδες αυτές θα πρέπει να είναι σταθερές ως προς την αναγνώριση ή 
οµαδοποίηση τους από έτος σε έτος και οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να 
αναφέρεται στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, ιδιαίτερα εάν 
δηµιουργείται θέµα σηµαντικής µείωσης της αξίας τους. Η µεταφερόµενη αξία µιας 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών περιλαµβάνει τη µεταφερόµενη αξία όλων 
των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη µονάδα αυτή ή είναι άµεσα 
συνδεδεµένα µε αυτήν. ∆εν περιλαµβάνει όµως οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είναι 
συνδεδεµένες µε τη µονάδα, εκτός και αν η ανακτήσιµη αξία του δεν µπορεί να 
υπολογιστεί διαφορετικά.  

Το ποσό που προκύπτει από την εξαγορά µιας επιχείρησης για φήµη και 
πελατεία αντιπροσωπεύει τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα 
προκύψουν από την εξαγορά. Τα αναµενόµενα όµως οικονοµικά οφέλη θα 
προκύψουν από τη χρήση των στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και όχι από 
την φήµη και πελατεία. Η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών δεν είναι η φήµη και 
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πελατεία από µόνη της, αλλά όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύει 
και, ως εκ τούτου, η ανακτήσιµη αξία της ως µεµονωµένου περιουσιακού στοιχείου 
δεν µπορεί να καθοριστεί. Εάν όµως υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η φήµη και 
πελατεία µπορεί να είναι µικρότερη τότε θα πρέπει να υπολογιστεί η ανακτήσιµη 
αξία της µονάδας που αντιπροσωπεύει. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της 
ανακτήσιµης αξίας του µε την µεταφερόµενη αξία για τον εντοπισµό τυχόν 
σηµαντικής µείωσης της µεταφερόµενης αξίας. Για την επίτευξη της 
προαναφερόµενης σύγκρισης, η επιχείρηση µπορεί να εφαρµόσει τη µέθοδο 
«bottom - up». Με τη µέθοδο αυτή δοκιµάζεται εάν το µέρος της µεταφερόµενης 
αξίας της φήµης και πελατείας που εµφανίζεται στον ισολογισµό της επιχείρησης 
σχετίζεται µε την υπό εξέταση µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών και µπορεί να 
αποδοθεί µε αξιοπιστία στην εν λόγω µονάδα. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της 
ανακτήσιµης αξίας της µονάδας µε την µεταφερόµενη αξία της για τον εντοπισµό 
οποιασδήποτε µείωσης. Εάν όµως δεν είναι δυνατή η απόδοση του µέρους της 
µεταφερόµενης αξίας της φήµης και πελατείας στην υπό εξέταση µονάδα 
δηµιουργίας ταµειακών ροών, τότε εφαρµόζεται η µέθοδος «top - down». Με τη 
µέθοδο αυτή εντοπίζεται η µικρότερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, στην 
οποία περιλαµβάνεται η υπό εξέταση µονάδα και για την οποία µπορεί να αποδοθεί 
µε αξιοπιστία το αναλογούν µέρος της µεταφερόµενης αξίας της φήµης και 
πελατείας της επιχείρησης. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση της ανακτήσιµης αξίας 
της µεγαλύτερης αυτής µονάδας µε την αντίστοιχη µεταφερόµενη.  

Η ζηµία που πιθανόν να προκύψει από τη διαφορά µεταξύ της ανακτήσιµης 
και της µεταφερόµενης αξίας σε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται µε µείωση της µεταφερόµενης αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε 
σειρά προτεραιότητας. ∆ηλαδή, πρώτα θα αναγνωριστεί η µείωση της φήµης και 
πελατείας που αντιστοιχεί στη µονάδα και έπειτα στα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού 
γίνεται µείωση κατ' αναλογία του µεταφερόµενου υπολοίπου του κάθε περιουσιακού 
στοιχείου που ανήκει στην µονάδα αυτή. Οι µειώσεις αυτές θα πρέπει να 
αναγνωριστούν άµεσα ως έξοδο µέσα από την κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός και 
αν η µεταφερόµενη αξία τους είναι αποτέλεσµα επανεκτίµησης. Με την εφαρµογή 
της µείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µε την εν λόγω ζηµία, η 
µεταφερόµενη αξία τους δεν θα πρέπει να είναι χαµηλότερη της υψηλότερης 
καθαρής πραγµατοποιήσιµης αξίας τους, της αξίας χρήσεως και της µηδενικής αξίας.  

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού θα πρέπει να εξετάζεται εάν η ζηµία 
που επέρχεται από τη µείωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου που 
αναγνωρίστηκε σε προηγούµενες χρήσεις, έχει πιθανόν µειωθεί µερικώς ή ολικώς.  

Αντιστροφή της ζηµίας που προέρχεται από τη µείωση της αξίας 
συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου, επιτρέπεται µόνο εάν υπήρξε αλλαγή στον 
τρόπο υπολογισµού της ανακτήσιµης αξίας του περιουσιακού στοιχείου από την 
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τελευταία αναγνώριση παρόµοιας ζηµίας. Η αυξηµένη µεταφερόµενη αξία ενός 
στοιχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το µεταφερόµενο ποσό που θα είχε εάν η αξία 
του δεν είχε µειωθεί λόγω αναγνωρισµένης ζηµιάς σε προηγούµενα έτη. Η 
ανάκτηση οποιασδήποτε υποτίµησης του παρελθόντος, θα πρέπει να αναγνωρίζεται 
ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων εντός της περιόδου που προέκυψε. Μετά 
την ανάκτηση οποιασδήποτε υποτίµησης ενός περιουσιακού στοιχείου, που έγινε 
στο παρελθόν, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση των µελλοντικών προβλέψεων για 
απόσβεση µε βάση τη νέα µεταφερόµενη αξία του στοιχείου. Η ανάκτηση 
οποιασδήποτε υποτίµησης µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών θα πρέπει να 
κατανέµεται στα περιουσιακά στοιχεία που την αποτελούν, πρώτα κατ' αναλογία στη 
µεταφερόµενη αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων της µονάδας κι έπειτα στη 
φήµη και πελατεία που αντιστοιχεί στην µονάδα. Η µεταφερόµενη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου µετά την κατανοµή της ανάκτησης οποιασδήποτε 
υποτίµησης δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη της χαµηλότερης ανακτήσιµης αξίας ή 
της µεταφερόµενης αξίας εάν δεν είχε γίνει αναγνώριση υποτίµησης στο παρελθόν. 
Εάν ισχύσουν οι προαναφερόµενοι περιορισµοί, τότε οποιοδήποτε πλεόνασµα θα 
πρέπει να κατανεµηθεί αναλογικά στα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας 
δηµιουργίας µετρητών. Η ανάκτηση υποτίµησης της φήµης και πελατείας δεν πρέπει 
να αναγνωρίζεται σε µελλοντικές περιόδους, εκτός και αν η υποτίµηση ήταν 
αποτέλεσµα της επίδρασης συγκεκριµένου εξωτερικού παράγοντα χωρίς τη 
δυνατότητα επανάληψης και αν οι µεταγενέστεροι εξωτερικοί παράγοντες 
προκάλεσαν την ανάκτηση της εν λόγω υποτίµησης.  

Για κάθε οµάδα περιουσιακών στοιχείων οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει 
να αναφέρουν το ποσό της υποτίµησης που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως και το ποσό το οποίο περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, το 
ποσό ανάκτησης της υποτίµησης που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
και το κονδύλι της κατάστασης των αποτελεσµάτων που περιλαµβάνει αυτό το 
ποσό, το ποσό των υποτιµήσεων που αναγνωρίστηκε και µεταφέρθηκε στα ίδια 
κεφάλαια της επιχείρησης και το ποσό ανάκτησης αυτών των υποτιµήσεων. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οποιαδήποτε υποτίµηση ή ανάγκη υποτίµησης θεωρείται 
σηµαντική για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, θα πρέπει να 
παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για τις συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν 
στην αντίστοιχη αναγνώριση, για το ποσό που αναγνωρίστηκε και για κάθε 
επηρεαζόµενο περιουσιακό στοιχείο, τη φύση του και τον κλάδο ή τοµέα στον οποίο 
ανήκει.  

Για κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών θα πρέπει να αναφέρονται 
περιγραφή της µονάδας, γραµµή παραγωγής, εγκαταστάσεις, το αναγνωρισµένο 
ποσό της υποτίµησης ή ανάκτησης για κάθε επηρεαζόµενη οµάδα περιουσιακών 
στοιχείων και εάν υπήρξε αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν 
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συγκεκριµένη µονάδα από την ηµεροµηνία του τελευταίου υπολογισµού της 
ανακτήσιµης αξίας τους, θα πρέπει να υπάρχει περιγραφή της µονάδας πριν και 
µετά την αλλαγή.  

Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρεται αν η ανακτήσιµη αξία των στοιχείων 
αντιπροσωπεύει την καθαρή πραγµατοποιήσιµη αξία τους ή την αξία χρήσεως τους. 
Εάν αντιπροσωπεύει την τελευταία, πρέπει να γίνεται αναφορά στους συντελεστές 
προεξόφλησης που εφαρµόστηκαν για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως.  

 

29.2 ∆ιαφορές ελληνικής νοµοθεσίας µε το ∆ΛΠ 36  
Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την αποτίµηση όλων των περιουσιακών 

στοιχείων µιας επιχείρησης για την εκτίµηση της ύπαρξης υποτίµησης της αξίας 
τους. Η ζηµία η οποία προκύπτει από την υποτίµηση της αξίας των στοιχείων αυτών 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία αναγνωρίστηκε αυτή. 
Επίσης οποιαδήποτε µείωση της υποτίµησης η οποία έχει αναγνωριστεί σε 
προηγούµενα έτη, καταχωρείται στα έσοδα της χρήσεως κατά την οποία προέκυψε.  

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριµένη και 
λεπτοµερής καθοδήγηση του τρόπου εκτίµησης, όπως για παράδειγµα η εκτίµηση 
των µελλοντικών ταµειακών ροών που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
Σαν αξιόπιστος τρόπος εκτίµησης, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, είναι η 
αγοραία αξία του στοιχείου, χωρίς ειδικά να καθορίζεται η ανακτήσιµη αξία του. 
Επίσης σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία κάθε ζηµία, η οποία προκύπτει από την 
υποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κέρδος από την µείωση της 
υποτίµησης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενα έτη, αναγνωρίζεται σαν 
κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα της χρήσης, στην οποία προέκυψαν, σε αντίθεση 
µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προβλέπουν µείωση ή αύξηση της αξίας 
αναπροσαρµογής για πάγια τα οποία απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες.  

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι παρά το γεγονός ότι το πνεύµα τόσο της 
Ελληνικής νοµοθεσίας όσο και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι όµοιο 
(διαπίστωση υποτίµησης αξίας περιουσιακών στοιχείων), η εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την υιοθέτηση ενός πλέγµατος διατάξεων, που θα 
καθορίζουν τους τρόπους εκτίµησης και λογιστικής αντιµετώπισης.  
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30. ∆ΛΠ 37 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

30.1 ∆ΛΠ 37 - Ανάλυση 
  Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, όταν πρόκειται 
να συµπεριλάβουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις περιγραφή των προβλέψεων 
και των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εκτός από εκείνες που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, αλλά εµφανίζονται σε δίκαιη αξία, 
εκείνες που προέρχονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια, στην περίπτωση των 
ασφαλιστικών εταιρειών, εκείνες που καλύπτονται από άλλα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα και εκτός από εκείνες που προκύπτουν από συµβόλαια, τα διάφορα 
συµβαλλόµενα µέρη των οποίων δεν έχουν συµµορφωθεί πλήρως µε τις µεταξύ 
τους συµβατικές υποχρεώσεις. 

Η ενδεχόµενη υποχρέωση, όπως και το ενδεχόµενο στοιχείο ενεργητικού, 
συνίσταται όταν πρόκειται για υποχρέωση ή στοιχείο ενεργητικού αντίστοιχα, η 
οποία προέρχεται από γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η υλοποίηση 
εξαρτάται από την εκδήλωση ή όχι ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων, ως προς το αν 
θα εκδηλωθούν, γεγονότων, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της 
επιχείρησης. Ακόµη ενδεχόµενη υποχρέωση είναι υποχρέωση που δεν έχει 
αναγνωριστεί, είτε γιατί πιθανόν να µην χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε εκροή 
οικονοµικών ωφεληµάτων για την εξόφληση της εν λόγω υποχρέωσης, είτε γιατί το 
τελικό ποσό της υποχρέωσης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε επαρκή ακρίβεια.  

Η πρόβλεψη για ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού δεν 
αναγνωρίζεται στα βιβλία της επιχείρησης, διότι δεν µπορεί να είναι γνωστό ούτε το 
ύψος των ενδεχόµενων αυτών στοιχείων ούτε και το αν αυτά θα προκύψουν.  

Το πρότυπο αυτό κάνει διαχωρισµό µεταξύ προβλέψεων και ενδεχόµενων 
υποχρεώσεων για διάφορους λόγους, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι το γεγονός 
ότι προβλέψεις µπορούν να γίνουν για την αναγνώριση υφισταµένων 
υποχρεώσεων, το ύψος των οποίων µπορεί να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια. Οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι βέβαιο εάν 
θα προκύψει οποιαδήποτε υποχρέωση ή όχι και το τελικό τους ύψος δεν µπορεί να 
καθοριστεί, οπότε και είναι αδύνατη η αναγνώριση τους. Πρόβλεψη και αναγνώριση 
υποχρεώσεων µπορεί να γίνει µόνο, αν υπάρχει συγκεκριµένη υποχρέωση, νοµική ή 
συµβατική, που δηµιουργήθηκε στο παρελθόν, αν πρόκειται για υποχρεώσεις που 
θα πρέπει να εξοφληθούν µέσω διαφόρων οικονοµικών πόρων και εάν το ύψος των 
υποχρεώσεων αυτών είναι δυνατό να υπολογιστεί µε επαρκή ακρίβεια. Ακόµη, το 
πρότυπο, αναφέρεται σε προβλέψεις για υποχρεώσεις που πιθανόν να 
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δηµιουργηθούν στο µέλλον λόγω ενεργειών του παρελθόντος, ανεξάρτητα από τις 
µελλοντικές δραστηριότητες ή ενέργειες της επιχείρησης.  

Για τον υπολογισµό µιας πρόβλεψης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
κίνδυνοι και τα σηµεία αβεβαιότητας, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν το 
αποτέλεσµα και θα πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να 
µην είναι υπερβολικά µεγαλύτερο από ότι θα µπορούσε να είναι. Για την επίτευξη 
της ακρίβειας του υπολογισµού µιας πρόβλεψης συνιστάται η εφαρµογή της αρχής 
της «συντηρητικότητας». Εάν µια πρόβλεψη που προκύπτει, είναι σηµαντική και 
από πλευράς ύψους αλλά και από πλευράς χρόνου, τότε θα πρέπει να προεξοφληθεί 
στην παρούσα αξία της, µε την εφαρµογή συντελεστή προεξόφλησης προ φόρων 
και να µην περιλαµβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για κινδύνους. Στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ένα συγκεκριµένο έξοδο ή µέρος αυτού πρόκειται να επιστραφεί 
στην επιχείρηση, τότε πρόβλεψη για την επιστροφή δεν πρέπει να γίνεται, παρά 
µόνο αν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει επιστροφή µε την εξόφληση της υποχρέωσης 
που δηµιουργήθηκε. Αν δηµιουργηθεί πρόβλεψη για αυτήν την επιστροφή, θα 
πρέπει να αναγνωριστεί σε ξεχωριστό λογαριασµό ως στοιχείο ενεργητικού. Το ποσό 
της πρόβλεψης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της αναµενόµενης επιστροφής. Οι 
προβλέψεις που έχουν δηµιουργηθεί για τη σύνταξη συγκεκριµένου ισολογισµού θα 
πρέπει να εξετάζονται ως προς την επάρκεια ή ακόµη και την αναγκαιότητα 
αναγνώρισης τους και το υπόλοιπο τους να διαµορφώνεται ανάλογα.  

Αντίθετα, πρόβλεψη για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές δεν πρέπει να 
γίνεται, γιατί η υποχρέωση για την οποία θα γίνει πρόβλεψη δεν αφορά γεγονότα 
του παρελθόντος για τα οποία αναµένεται εκροή οικονοµικών πόρων. Επιπλέον, 
προβλέψεις αυτής της µορφής δεν εµπίπτουν στα κριτήρια για αναγνώριση.  

Εάν µια επιχείρηση σχετίζεται µε κάποια άλλη µε «επαχθή σύµβαση», τότε 
πρέπει να δηµιουργήσει πρόβλεψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν µέσα από 
τη σύµβαση αυτή µέχρι το στάδιο της ολοκληρωτικής εκτέλεσης της. Στις 
περιπτώσεις των επαχθών συµβάσεων τα αντισυµβαλλόµενα µέρη έχουν εκτελέσει, 
από την πλευρά του το κάθε ένα, το µέρος της συµβατικής του υποχρέωσης. Τότε, 
γίνεται πρόβλεψη για όλα τα έξοδα που θεωρούνται αναγκαία για να µπορέσει το 
ένα µέρος να αποδεσµευτεί από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, πλέον 
οποιωνδήποτε άλλων εξόδων που αφορούν αποζηµιώσεις για την επίτευξη του 
στόχου.  

Αναγνώριση και εκτίµηση προβλέψεων επιβάλλεται να γίνεται και στις 
περιπτώσεις αναδιοργάνωσης µιας επιχείρησης. Η πρόβλεψη για αναδιοργάνωση θα 
πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα άµεσα έξοδα που µπορεί να προέρχονται από την 
αναδιοργάνωση αυτή, όπως έξοδα τα οποία έγιναν συνεπεία της αναδιοργάνωσης 
και έξοδα που δεν σχετίζονται µε την συνέχιση των λειτουργιών της επιχείρησης. 
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Ωστόσο δεν περιλαµβάνει έξοδα που θεωρούνται συνδεδεµένα µε τη λειτουργία της 
επιχείρησης, όπως έξοδα εκπαίδευσης ή επανεγκατάσταση ς του παραµένοντος 
προσωπικού, έξοδα σχετιζόµενα µε την εµπορία των προϊόντων ή επενδύσεις σε νέα 
συστήµατα λειτουργίας.  

Για κάθε πρόβλεψη που σχηµατίζεται, η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει 
πληροφορίες, στις οικονοµικές της καταστάσεις, για το ύψος του µεταφερόµενου 
υπολοίπου στην αρχή και στο τέλος του έτους, για το ποσό της επιπλέον πρόβλεψης 
που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, τα ποσά των προβλέψεων που 
διαγράφηκαν κατά τη διάρκεια του έτους λόγω πραγµατοποίησης, τα ποσά των 
προβλέψεων που διαγράφηκαν και δεν θεωρούνταν πλέον αναγκαία, τυχόν 
διαφοροποιήσεις στις προεξοφλήσεις των ποσών των προβλέψεων. Ακόµη, θα 
πρέπει να αναφέρει σύντοµη περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης και των 
συντελεστών της αβεβαιότητας, το αναµενόµενο ποσό των υποχρεώσεων που 
πιθανό να προκύψει από τις αβεβαιότητες, το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα 
εξόφλησης των εν λόγω προβλεπόµενων υποχρεώσεων καθώς και το αναµενόµενο 
ύψος τυχόν αποζηµιώσεων και εάν έχει ήδη γίνει οποιαδήποτε αναγνώριση. Η 
παροχή συγκριτικών πληροφοριών δεν θεωρείται αναγκαία εάν η πιθανότητα 
εξόφλησης ενδεχόµενης υποχρέωσης αποτελεί γεγονός χρονολογικά 
αποµακρυσµένο. Τότε, για κάθε τέτοια υποχρέωση θα πρέπει να παρέχεται σύντοµη 
περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης, εκτίµηση της οικονοµικής επίδρασης που 
µπορεί να έχει, περιγραφή των αβεβαιοτήτων που καλύπτουν την κάθε περίπτωση, 
τους λόγους που καθορίζουν την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο δηµιουργίας της 
υποχρέωσης ή εξόφλησης της και την πιθανότητα ανάκτησης οποιουδήποτε ποσού 
υπό µορφή αποζηµιώσεως. Όλα αυτά ισχύουν και για τις προβλέψεις που αφορούν 
στοιχεία ενεργητικού. Εάν, για οποιοδήποτε λόγω, αυτές οι απαιτήσεις του 
προτύπου δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν, τότε θα πρέπει να υπάρχει σηµείωση 
επί των οικονοµικών καταστάσεων αναφορικά µε το γεγονός αυτό.  

Η παρουσίαση του θέµατος των ενδεχοµένων υποχρεώσεων µέσα από τις 
οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης δεν είναι δύσκολο, µε τον τρόπο που θα 
γίνει, να επηρεάσει την έκβαση του αποτελέσµατος της διαφοράς µε τα αντιδικούντα 
µέρη. Για το λόγω αυτό η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει µε πάρα πολύ µεγάλη 
προσοχή ως προς τον τρόπο διατύπωσης της. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση 
µπορεί να περιλάβει περιγραφή της φύσης της αντιδικίας, τα γεγονότα και τους 
λόγους για τους οποίους δεν έχει περιληφθεί επιπλέον πληροφόρηση ή πρόβλεψη, 
αποφεύγοντας οποιεσδήποτε εκτιµήσεις.  
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30.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 37  
Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί προβλέψεις για 

πιθανή αποµείωση της τρέχουσας αξίας παγίων και πιθανά µελλοντικά έξοδα. Ο 
Ελληνικός φορολογικός νόµος δεν αναγνωρίζει φορολογικά την έκπτωση των 
ανωτέρω προβλέψεων, παρά µόνο στο βαθµό που υπάρχει ρητή πρόβλεψη (δηλαδή 
οι ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και για συνταξιοδότηση 
προσωπικού). Στο βαθµό αυτό στην πράξη οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν 
πραγµατοποιούν κατά κανόνα προβλέψεις πέραν των φορολογικά 
αναγνωριζόµενων, παρά το γεγονός ότι αυτό επιτάσσεται από το λογιστικό δίκαιο.  

Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ, θα πραγµατοποιούνται ειδικές προβλέψεις βάσει 
συγκεκριµένων στοιχείων που τεκµηριώνουν την πιθανότητα απώλειας της 
απαίτησης. Γενικές προβλέψεις, στο µέτρο που κρίνονται σκόπιµες, θα 
σχηµατίζονται επίσης βάσει δικαιολογηµένων εκτιµήσεων της τράπεζας και όχι βάσει 
ορισµένου από πριν ποσοστού, όπως προβλέπουν επί του παρόντος οι ισχύουσες 
φορολογικές διατάξεις.  

 

 

31. ∆ΛΠ 38 : ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

31.1 ∆ΛΠ 38 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν αποκτηθεί (εξωτερικά) ή δηµιουργηθεί (εσωτερικά) από µια 
επιχείρηση, καθώς και τις εξαιρέσεις που υφίστανται ως προς τον λογιστικό αυτό 
χειρισµό. Καθορίζει επίσης τα κριτήρια, µε βάση τα οποία ένα περιουσιακό στοιχείο 
µπορεί να θεωρηθεί ως άυλο καθώς επίσης και τον τρόπο παρουσίασης αυτού στις 
οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Ακόµη, καθορίζει τον τρόπο αποτίµησης 
της µεταφερόµενης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Το πρότυπο 
αναφέρεται σε έξοδα που έχουν γίνει από µια επιχείρηση, αναµένεται να υπάρξει 
από αυτά µελλοντικό οικονοµικό όφελος και το ύψος τους µπορεί να προσδιοριστεί. 
Το πρότυπο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, όταν 
πρόκειται να περιλάβουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις περιγραφή των 
στοιχείων αυτής της µορφής.  

Στις περιπτώσεις όπου ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από 
ενσώµατα και ασώµατα µέρη τότε εξετάζεται η σηµαντικότητα της συνλειτουργίας 
τους. Εάν τα δύο αυτά µέρη δεν αποτελούν το ένα αναπόσπαστο µέρος του άλλου, 
τότε το άυλο µέρος θεωρείται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο. ∆ιαφορετικά το άυλο 
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µέρος θεωρείται ως µέρος του παγίου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται 
µαζί µε το ενσώµατο µέρος βάσει των οδηγιών του ∆ΛΠ 16.  

      Για να µπορεί ένα περιουσιακό στοιχείο να αναγνωριστεί ως άυλο, θα πρέπει να 
έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :  

Χαρακτηριστικά:  

«∆υνατότητα αναγνώρισης». 'Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ότι 
µπορεί να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο, όταν είναι δυνατό να διαχωριστεί από τη 
φήµη και πελατεία. Η ανεξαρτησία αυτή πηγάζει και από το γεγονός ότι το 
περιουσιακό αυτό στοιχείο µπορεί να πωληθεί ή να µισθωθεί αυτοτελώς, µε 
αντάλλαγµα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, χωρίς να µετεβιβασθεί σε συνδυασµό µε 
άλλα στοιχεία της επιχείρησης. Ωστόσο, η ανεξαρτησία ενός άυλου στοιχείου δεν 
αποτελεί πάντοτε την αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της δυνατότητας 
αναγνώρισης του στοιχείου αυτού.  

«'Έλεγχος επί των εξόδων». Μια επιχείρηση εξασκεί έλεγχο πάνω σε 
συγκεκριµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο εάν έχει την δυνατότητα ελέγχου των 
οικονοµικών ωφεληµάτων που πηγάζουν από αυτό και µπορεί να εξασκήσει έλεγχο 
πρόσβασης στο στοιχείο αυτό.  

«'Ύπαρξη µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων». Αυτά µπορεί να 
περιλαµβάνουν έσοδα από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται 
αποτέλεσµα της τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη του εν λόγω άΟλου περιουσιακού 
στοιχείου. Οικονοµικά οφέλη που προέρχονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 
δεν θεωρούνται άυλα στοιχεία. εκτός και εάν αυτά είναι κατοχυρωµένα µε νοµικά 
δικαιώµατα.  

Προϋποθέσεις αναγνώρισης: 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί αν αναγνωριστεί µόνο εάν τα 
αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση και αν το κόστος του στοιχείου µπορεί να υπολογιστεί 
µε ακρίβεια.  

Η αρχική αποτίµηση της αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει 
να αποτελείται από το αρχικό του κόστος. Στη περίπτωση αγοράς άϋλου στοιχείου 
το κόστος του πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που έγιναν για την απόκτηση 
του. Αυτά τα έξοδα θα πρέπει να είναι µειωµένα µε οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή 
επιστροφές. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή εξαγορών πρέπει να εξετάζεται εάν η 
αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου είναι αξιόπιστη για σκοπούς αναγνώρισης. Ο 
καλύτερος τρόπος εξακρίβωσης της δίκαιης αξίας του αποτελεί η σύγκριση του µε 
την αντίστοιχη αξία σε µια ενεργή αγορά. Ως ενεργή αγορά καθορίζεται, επί 
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θεωρητικού επιπέδου, η αγορά στην οποία όλα τα προσφερόµενα προϊόντα είναι 
οµοιογενή, υπάρχουν πάντοτε διαθέσιµοι για συναλλαγή πωλητές και αγοραστές και 
οι τιµές είναι καθορισµένες. Το πρότυπο αυτό δεν αναγνωρίζει τα άϋλα στοιχεία που 
αποκτήθηκαν εσωτερικά από µια επιχείρηση. Στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο 
να καθοριστεί αν ένα άυλο στοιχείο δηµιουργήθηκε εσωτερικά, δεν µπορεί να 
αναγνωριστεί ως άυλο. Βασικό κριτήριο για την αναγνώριση του αποτελεί η 
δυνατότητα εντοπισµού και καθορισµού των σταδίων «έρευνα» και «ανάπτυξη» ως 
ξεχωριστών σταδίων το κάθε ένα. Εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός των 
σταδίων αυτών, τότε όλα τα έξοδα αναγνωρίζονται ως «έξοδα έρευνας».  

Τα έξοδα που γίνονται κατά την διάρκεια της έρευνας δεν αναγνωρίζονται ως 
µέρος του άυλου στοιχείου αλλά ως έξοδα και διαγράφονται από τα αποτελέσµατα 
χρήσεως εντός της οποίας έχουν γίνει.  

Το στάδιο της ανάπτυξης αποτελεί υλοποίηση των αποτελεσµάτων της 
έρευνας. Μέσα από το στάδιο της ανάπτυξης προκύπτει ένα άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο που οδηγεί στη δηµιουργία ενσώµατου στοιχείου, από το οποίο η 
επιχείρηση αναµένει να δηµιουργηθούν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Για την 
υλοποίηση του αποτελέσµατος κατά το στάδιο της ανάπτυξης είχαν διεκπεραιωθεί 
συγκεκριµένες εργασίες οι οποίες είτε µεµονωµένα είτε σαν σύνολο θεωρούνται 
χαρακτηριστικές για έργα αυτής της µορφής και αποτελούν έτσι, ένδειξη της 
εφαρµογής του σταδίου αυτού. Ο εντοπισµός των διαφόρων αυτών εργασιών 
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του σταδίου της ανάπτυξης και έτσι η αναγνώριση ενός 
περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει µέσα από το εν λόγω στάδιο αποτελεί 
ένδειξη της ύπαρξης του άϋλου στοιχείου. Μέσα από τις ενδείξεις αυτές, η 
αναγνώριση του στοιχείου µπορεί να γίνει αν η τεχνοοικονοµική µελέτη 
βιωσιµότητας του στοιχείου είναι ολοκληρωµένη, αν υπάρχει βάσιµη ένδειξη της 
πρόθεσης ολοκλήρωσης του στοιχείου προς εµπορία, αν υπάρχει δυνατότητα 
χρήσης ή εµπορίας του άϋλου στοιχείου που προκύπτει µέσα από τη µελέτη της 
βιωσιµότητας, αν υπάρχουν βάσιµα στοιχεία ότι το εν λόγω στοιχείο θα µπορέσει να 
διατεθεί καθώς και πληροφορίες για τη δυνατότητα δηµιουργίας µελλοντικών 
οικονοµικών ωφεληµάτων και αν είναι αξιόπιστη η δυνατότητα συγκέντρωσης όλων 
των σχετικών εξόδων για την ανάπτυξη του εν λόγω στοιχείου. Τα έξοδα που 
επιτρέπεται να αναγνωρίζονται για τη δηµιουργία ενός άϋλου στοιχείου µπορεί 
ενδεικτικά να ταξινοµηθούν σε διάφορα υλικά και υπηρεσίες, µισθοί, ηµεροµίσθια 
και όλα τα συναφή έξοδα που είναι συνδεδεµένα άµεσα µε την δηµιουργία του 
στοιχείου, έξοδα κατοχύρωσης νοµικών δικαιωµάτων, γενικά κατανεµητέα έξοδα και 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Στις περιπτώσεις που το άυλο στοιχείο προέρχεται από εξαγορά άλλης 
επιχείρησης, τότε η αξία κτήσης του θα αντιστοιχεί µε την δίκαιη αξία του κατά την 
ηµεροµηνία της εξαγοράς. Σαν δίκαιη αξία του µπορεί να καθοριστεί µετά από 
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υποκειµενική εξέταση, η υψηλότερη αξία που µπορεί να προσφερθεί µέσα από την 
ανοικτή αγορά για την πώληση του στοιχείου ή η ενδεικτική τιµή µιας πρόσφατης 
συναλλαγής µέσα από την αγορά για παρόµοιο στοιχείο ή το ύψος της αξίας που θα 
µπορούσε να καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς µέσα από µια αντικειµενική 
συναλλαγή. Στις περιπτώσεις που το στοιχείο αποκτήθηκε µε δωρεάν παραχώρηση 
από το κράτος ή µε την καταβολή συµβολικού ποσού, τότε η επιχείρηση µπορεί να 
το αναγνωρίσει ή στη δίκαιη αξία του ή στο ύψος του συµβολικού ποσού που 
καταβλήθηκε πλέον οποιωνδήποτε άµεσων εξόδων έχουν γίνει για να καταστεί 
δυνατή η χρήση και η οικονοµική εκµετάλλευση του. Εάν ένα άϋλο στοιχείο 
αποκτηθεί κατόπιν ανταλλαγής µε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό στοιχείο, τότε η 
αξία του θεωρείται ίση µε την δίκαιη αξία του στοιχείου µε το οποίο έχει γίνει η 
ανταλλαγή.  

∆απάνες για την δηµιουργία ή απόκτηση άϋλων στοιχείων αναγνωρίζονται ως 
έξοδα της χρήσης στην οποία αντιστοιχούν και διαγράφονται από τα αντίστοιχα 
αποτελέσµατα της επιχείρησης εκτός και αν ικανοποιούν τα κριτήρια πάνω στα 
οποία στηρίζεται η αναγνώριση της δαπάνης, σαν να έχει γίνει για την δηµιουργία ή 
την απόκτηση του συγκεκριµένου στοιχείου. ∆απάνες που έχουν γίνει για 
συγκεκριµένο άυλο στοιχείο µετά την καθιέρωση και ολοκλήρωση του 
αναγνωρίζονται µόνο ως έξοδα έναντι εσόδων και διαγράφονται µέσα από τα 
αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης της επιχείρησης. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός 
δεν ισχύει όταν οι δαπάνες βελτιώνουν τα αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη πέραν 
των αρχικών στόχων και επιδιώξεων και όταν έχουν γίνει αποκλειστικά και µόνο για 
το συγκεκριµένο στοιχείο. Σε αυτή τη περίπτωση τα έξοδα προστίθενται στο κόστος 
του στοιχείου, ενώ έξοδα που σχετίζονται µε τη συντήρηση του διαγράφονται από 
τον λογαριασµό αποτελεσµάτων µέσα στην περίοδο που έγιναν.  

Η γενική οδηγία του προτύπου καθορίζει ότι µετά την αρχική αναγνώριση 
ενός άυλου στοιχείου αυτό θα πρέπει να εµφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης 
στην αρχική αξία κτήσεως µειωµένο µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για απόσβεση. 
Μετά την αρχική του αναγνώριση, το στοιχείο θα πρέπει να απεικονίζεται στη δίκαιη 
αξία του µειωµένη µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για απόσβεση. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ της αρχικής και της δίκαιης αξίας του αποτελεί διαφορά 
επανεκτίµησης, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται άµεσα. Η επανεκτίµηση των 
στοιχείων αυτών θα πρέπει να επαναλαµβάνεται τακτικά, έτσι ώστε η µεταφερόµενη 
αξία τους να µην διαφοροποιηθεί σηµαντικά από αυτή που θα προέκυπτε µέσα από 
τη δίκαιη αξία τους. Στη περίπτωση επανεκτίµησης ενός άυλου στοιχείου θα πρέπει 
να γίνεται επανεκτίµηση και των υπολοίπων άυλων στοιχείων της ίδιας κατηγορίας 
για τα οποία δεν έχει γίνει άλλη επανεκτίµηση στο παρελθόν, το πλεόνασµα που 
προκύπτει από την επανεκτίµηση µεταφέρεται στη πίστωση του λογαριασµού 
«αποθεµατικό επανεκτίµησης», εκτός και αν σε προηγούµενη επανεκτίµηση 
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προέκυψε ζηµία, οπότε το πλεόνασµα µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά την 
έκταση της ζηµιάς που προέκυψε. Η µείωση που προκύπτει από την επανεκτίµηση 
αναγνωρίζεται ως έξοδο και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως της 
επιχείρησης, εκτός και αν από προηγούµενη επανεκτίµηση προέκυψε πλεόνασµα, 
οπότε η µείωση µεταφέρεται στο λογαριασµό «αποθεµατικό επανεκτίµησης» κατά 
την έκταση του αποθεµατικού που υπάρχει.  

Το κάθε άυλο στοιχείο θα πρέπει να αποσβένεται συστηµατικά κατά την 
διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να 
υπερβαίνει συνολικά τα 20 χρόνια από την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο 
είναι διαθέσιµο. Αναγνώριση της απόσβεσης του στοιχείου θα πρέπει πάντοτε να 
υπολογίζεται ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει επανεκτίµηση του στοιχείου ή όχι. Εάν 
έχει γίνει επανεκτίµηση, τότε διαφοροποιείται το ποσό της ετήσιας συστηµατικής 
απόσβεσης και όχι η διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η ωφέλιµη χρήση ενός άυλου στοιχείου µπορεί να 
ξεπεράσει τα 20 έτη είναι πολύ περιορισµένες και σπάνιες και σχετίζονται βασικά µε 
την εξαγορά αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για χρονική περίοδο πέραν 
των 20 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές µια επιχείρηση, θα πρέπει να αποσβένει το 
στοιχείο συστηµατικά κατά την αναµενόµενη διάρκεια της ωφέλιµης χρήσης του, να 
γίνεται ετήσια επανεκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του για τυχόν απώλειες και να 
δίνεται επεξήγηση των λόγων που οδήγησαν στον υπολογισµό της ωφέλιµης 
χρήσης του πέραν των 20 ετών, όπως και των παραγόντων που συνέτειναν σε 
αυτό. Η προτεινόµενη µέθοδος απόσβεσης των άυλων στοιχείων είναι η ετήσια 
διαγραφή βάσει σταθερού συντελεστή µέσα από το λογαριασµό αποτελεσµάτων της 
επιχείρησης. Άλλες µέθοδοι που µπορεί να εφαρµοστούν είναι η µέθοδος της 
φθίνουσας απόσβεσης ή η βάση των παραγόµενων µονάδων ως προς την 
αναµενόµενη συνολική ποσότητα. Τέλος µπορεί να εφαρµοστεί οποιαδήποτε 
µέθοδος θεωρείται η καταλληλότερη και που συµβαδίζει µε το σχήµα άντλησης των 
οικονοµικών ωφεληµάτων. Οποιαδήποτε όµως µέθοδος και να εφαρµοστεί, θα 
πρέπει να είναι σταθερή για όλη την αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση του στοιχείου, 
διαφορετικά θα πρέπει να εφαρµοστούν οι οδηγίες για την αλλαγή της 
ακολουθούµενης λογιστικής αρχής. Θεωρητικά, η υπολειµµατική αξία ενός στοιχείου 
θα πρέπει να είναι µηδενική εκτός και αν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση από 
τρίτον για την αγορά του στοιχείου µε τη λήξη της ωφέλιµης χρήσης του ή αν 
υπάρχει ενεργός αγορά για το εν λόγω στοιχείο η οποία καθορίζει και την 
υπολειµµατική του αξία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή 
την πώληση ενός στοιχείου πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων εντός της χρονικής περιόδου που προέκυψε.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης αναφορικά µε τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρουν την αναµενόµενη περίοδο της 
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ωφέλιµης χρήσης τους, το ύψος της µεικτής µεταφερόµενης αξίας τους, το ύψος 
της συσσωρευµένης πρόβλεψης για απόσβεση, τα ποσά της ετήσιας απόσβεσης που 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης 
να παρέχουν ανάλυση της κίνησης του µεταφερόµενου υπολοίπου από την αρχή και 
µέχρι το τέλος του έτους, πληροφορίες ως προς το είδος και την επίδραση των 
αλλαγών στους λογιστικούς υπολογισµούς, που προκάλεσαν σηµαντική επίδραση 
στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και προήλθαν από αλλαγές στην περίοδο 
ή τη µέθοδο απόσβεσης. Ακόµη θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους απόσβεσης 
ενός στοιχείου σε περίοδο µεγαλύτερη των 20 ετών, τυχόν ανειληµµένες 
υποχρεώσεις για απόκτηση άϋλων στοιχείων, να περιέχουν πληροφορίες ως προς τα 
άυλα στοιχεία µε εµπράγµατη βάση. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται µε 
αξία από επανεκτίµηση, τότε θα πρέπει αναφέρονται η ηµεροµηνία της 
επανεκτίµησης, η µεταφερόµενη αξία του και η υποτιθέµενη µεταφερόµενη αξία 
του, εάν δεν είχε γίνει η επανεκτίµηση. Επίσης, κατά την παρουσίαση τα άϋλα 
στοιχεία µπορεί να εµφανιστούν ως σύνολο δύο οµάδων, αυτά που η µεταφερόµενη 
αξία τους είναι η αρχική και αυτά που έχουν επανεκτιµηθεί. Τέλος, θα πρέπει να 
περιέχεται το συνολικό ποσό από έρευνες και ανάπτυξη που έχουν διαγραφεί σαν 
έξοδα κατά τη διάρκεια του έτους. 

  

31.2 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 38   
Τα άυλα πάγια στοιχεία, σύµφωνα µε τις ελληνικές διατάξεις, 

κεφαιλοποιούνται και αποσβένονται ισόποσα µε ανώτατο όριο την πενταετία. 
Ορισµένα άϋλα στοιχεία (π.χ. δικαιώµατα εκµετάλλευσης, άδειες λειτουργίας) 
αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής ζωής τους ή στο χρόνο της νοµικής 
διάρκειας τους. Ακόµη τα άυλα πάγια αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και 
αποσβένονται είτε ισόποσα µέσα στο χρόνο της παραγωγικής      χρησιµότητας τους 
είτε, στην περίπτωση που το άυλο πάγιο έχει από τον νόµο προστασία 
περιορισµένης διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας. 
Σύµφωνα µε το πρότυπο, τα άυλα πάγια στην πλειοψηφία τους πρέπει να 
εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία δηµιουργούνται. Τα άυλα πάγια στοιχεία 
κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν διασφαλίζεται και µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς ότι 
από αυτά θα υπάρξει ένα µελλοντικό οικονοµικό για την επιχείρηση όφελος και όταν 
το κόστος του άυλου παγίου µπορεί να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Η 
απόσβεση θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 
του άυλου παγίου, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη. Όσον αφορά τα έξοδα 
κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν µέρος του κόστους κτήσης του 
παγίου στοιχείου που αφορούν, και δεν αποτελούν άϋλο πάγιο ξεχωριστό.  
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Τέλος, τα ∆ΛΠ προβλέπουν τη δυνατότητα (έστω υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των άυλων παγίων στην εύλογη αξία τους, µε 
αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσης. Αντίθετα, ο 
ΚΒΣ και ο ΚΦΕ δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την αποτίµηση άϋλων αγαθών.  

 

 

32. ∆ΛΠ 39 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  

32.1 ∆ΛΠ 39 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις αρχές επί των οποίων πρέπει να στηρίζεται η 

αναγνώριση και αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, καθώς και τις 
πληροφορίες και γνωστοποιήσεις που πρέπει να παρέχονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις για τα µέσα αυτά. Το πρότυπο εφαρµόζεται σε συµβάσεις 
αγοραπωλησίας «αγαθών» που δεν αποτελούν µέρος των συνηθισµένων 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και η παράδοση / παραλαβή δεν αποτελεί όρο της 
σύµβασης. 

Ο γενικός κανόνας του προτύπου καθορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα πρέπει να αποτιµώνται κατά την αρχική τους αναγνώριση στην τιµή κόστους 
που θεωρείται ως η δίκαιη αξία του τιµήµατος που δόθηκε ή παρελήφθη κατά την 
συναλλαγή. Στην περίπτωση κατά την οποία η δίκαιη αξία στηρίζεται στις τιµές της 
αγοράς, οι οποίες δεν είναι δυνατό να καθοριστούν µε αξιοπιστία και ακρίβεια τότε 
ως δίκαιη αξία του τιµήµατος υπολογίζεται το  συνολικό ποσό των αναµενόµενων 
µελλοντικών εισπράξεων ή πληρωµών, προεξοφληµένων µε τα αντίστοιχα επιτόκια 
που βρίσκονται σε ισχύ στην αγορά, µε την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσµα θα ήταν 
σηµαντικά διαφορετικό εάν εφαρµοζόταν συντελεστές που χρησιµοποιούνται σε 
παρόµοιες περιπτώσεις. Εξαίρεση στις γενικές οδηγίες αποτίµησης του προτύπου και 
τα οποία θα πρέπει να αποτιµώνται στην τιµή κτήσεως τους, τελούν τα δάνεια και 
απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από την επιχείρηση και δεν διατηρούνται για 
λόγους εµπορίας, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν 
προσδιορίζεται οποιαδήποτε αξία στην αγορά, οι επενδύσεις που δεν έχουν 
ηµεροµηνία λήξεως καθώς και οι δύσεις που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους, οι 
οποίες θα πρέπει να τιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού διακρίνονται σε 
τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ως βάση της διάκρισης αυτής καθορίζεται ο τρόπος 
ταξινόµησης για σκοπούς παρουσίασης των µέσων αυτών στις οικονοµικές 
καταστάσεις µιας επιχείρησης καθώς και ο λογιστικός χειρισµός ου κέρδους ή της 
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ζηµίας που θα προκύψει µέσα από την αποτίµηση ή υλοποίηση τους. Οι κατηγορίες 
αυτές είναι:  

«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού που 
διατηρούνται για εµπορικούς λόγους». Ο όρος αναφέρεται στα στοιχεία είναι 
που έχουν αγοραστεί ή δηµιουργηθεί µε απώτερο στόχο το εµπορικό κέρδος που 
πιθανό να προκύψει µέσα από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις τιµών ή του µεικτού 
περιθωρίου κέρδους. Θεωρείται δεδοµένο ότι µια επιχείρηση κατέχει τα στοιχεία 
αυτά για εµπορικούς λόγους, εκτός και αν έχει καθοριστεί ότι πρόκειται για 
αντισταθµιστικούς λόγους.  

«Επενδύσεις που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους», αποτελούν στοιχεία 
ενεργητικού µε ηµεροµηνία λήξεως, τα οποία η επιχείρηση δεν προτίθεται να 
πουλήσει, αλλά να τα διατηρήσει µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Μια επιχείρηση 
δεν θεωρείται διατεθειµένη να διατηρήσει συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
µέχρι τη λήξη τους, εάν πρόκειται να τα ρευστοποιήσει µελλοντικά χωρίς όµως να 
έχει καθορίσει την χρονική περίοδο, αν η επιχείρηση είναι έτοιµη και διατεθειµένη 
να τα ρευστοποιήσει για κάλυψη αναγκών ρευστότητας ή λόγω αλλαγής των 
επιτοκίων, του δείκτη αποδοτικότητας και των ισοτιµιών συναλλάγµατος και όταν ο 
εκδότης έχει το δικαίωµα εξόφλησης των στοιχείων αυτών σε σηµαντικά 
χαµηλότερη αξία από την αποσβεσµένη αξία τους. Επιπλέον, µια επιχείρηση 
θεωρείται ότι δεν είναι  σε θέση να τα διατηρήσει µέχρι τη λήξη τους, εάν δεν 
διαθέτει τα αναγκαία χρηµατοοικονοµικά µέσα για την διατήρηση τους ή έχουν 
προκύψει διάφοροι περιορισµοί, νοµικοί ή φορολογικοί, που δεν ευνοούν την 
διατήρηση τους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης.  

«∆άνεια και εισπρακτέα ποσά που δηµιουργήθηκαν µέσα από τις 
λειτουργίες της επιχείρησης», αποτελούν στοιχεία ενεργητικού που 
δηµιουργήθηκαν µε την παροχή, µέσα από τους χρηµατοοικονοµικούς πόρους της 
επιχείρησης, απ' ευθείας σε τρίτους, µετρητών, αγαθών ή υπηρεσιών και τα οποία 
δηµιούργησαν οφειλέτες της επιχείρησης. Επίσης, στην προκειµένη περίπτωση, οι 
απαιτήσεις που έχουν δηµιουργηθεί δεν διατηρούνται για εµπορικούς λόγους, 
δηλαδή προς διάθεση στο εγγύς µέλλον. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αυτής της 
µορφής δεν έχουν ηµεροµηνία λήξης και ταξινοµούνται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα 
στοιχεία για σκοπούς παρουσίασης στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι περιπτώσεις 
αυτές αφορούν κυρίως χρεώστες εµπορίου, δάνεια προσωπικού κλπ. Η απόκτηση 
συµφερόντων σε οφειλές τρίτων, που δηµιουργήθηκαν από άλλους χρηµατοδότες, 
δεν θεωρούνται ότι προέρχονται «εσωτερικά», µέσα από τους χρηµατοοικονοµικούς 
πόρους της επιχείρησης αλλά ότι έχουν «αγοραστεί» και έτσι δεν εµπίπτουν στην 
κατηγορία αυτή και ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση ή εµπορία, ή ως 
στοιχεία που θα διατηρηθούν µέχρι τη λήξη τους.  
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«Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση», 
είναι όλα τα στοιχεία ενεργητικού που δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις 
παραπάνω κατηγορίες και δεν αποτελούν δάνεια ή απαιτήσεις που έχουν 
δηµιουργηθεί εσωτερικά από την επιχείρηση. Η µέθοδος αποτίµησης 
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν χαρακτηρίζεται ότι διατηρείται 
µέχρι τη λήξη του, θα πρέπει να αντικαθίσταται µε αυτή της δίκαιης αξίας. Εάν οι 
λόγοι για τους οποίους η αποτίµηση ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου βασιζόταν 
στη δίκαιη αξία του, δεν υφίσταται πλέον, τότε η αποτίµηση του θα πρέπει να 
στηρίζεται στο αναπόσβεστο κόστος όπου, σαν αναπόσβεστο κόστος, εκλαµβάνεται 
η αναπόσβεστη δίκαιη αξία του κατά την ηµεροµηνία της αλλαγής.  

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού θα πρέπει µετά την αρχική 
τους αναγνώριση να αποτιµώνται µε βάση το αναπόσβεστο κόστος τους, εκτός από 
τα παράγωγα υποχρεώσεων και τα στοιχεία παθητικού που διατηρούνται για 
εµπορικούς λόγους, τα οποία θα πρέπει να αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους. 
Παράγωγα υποχρεώσεων που θα πρέπει να εξοφληθούν µε την παράδοση τίτλων 
συµµετοχής, µε τους οποίους είναι συνδεδεµένα και δεν είναι εισηγµένοι στο 
χρηµατιστήριο, θα πρέπει να αποτιµώνται στην πραγµατική τους αξία, για το λόγω 
ότι δεν µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια και αξιοπιστία η δίκαιη αξία τους.  

Η δίκαιη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου µπορεί να υπολογιστεί µε 
ακρίβεια και αξιοπιστία µόνο όταν το µέσο αυτό είναι εγγεγραµµένο σε ενεργή 
αγορά διαπραγµάτευσης χρεογράφων και η αξία του καθορίζεται µέσα από αυτό ή 
αν έχει αποτιµηθεί από ανεξάρτητους εκτιµητές του είδους και οι αναµενόµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές µπορεί να υπολογιστούν µε σχετική ακρίβεια ή όταν η 
βάση του υπολογισµού του στηρίζεται σε κάποιο πρότυπο υπολογισµού όπου τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται προέρχονται µέσα από την προαναφερόµενη 
ενεργή αγορά.  

Η αναγνώριση δηµιουργίας χρηµατοοικονοµικού µέσου στα λογιστικά βιβλία ς 
επιχείρησης, επιτρέπεται µόνο όταν δηµιουργείται ή ολοκληρώνεται η συµβατική 
σχέση της επιχείρησης µε το τρίτο πρόσωπο. Η αναγνώριση συναλλαγής που αφορά 
χρηµατοοικονοµικά µέσα στα λογιστικά βιβλία µιας επιχείρησης µπορεί να γίνει µε 
δύο διαφορετικούς τρόπους. Οι τρόποι αυτοί βασίζονται στο µε ποια τιµή θα 
αναγνωρισθούν αυτά στα βιβλία της επιχείρησης, αν θα υπολογισθούν δηλαδή µε 
την αξία κτήσεως ή µε την τιµή αποτίµησης τους, κατά την «ηµεροµηνία 
εµπορίας», η οποία αποτελεί την ηµεροµηνία που η επιχείρηση δεσµεύεται να 
αγοράσει ή να πωλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο. Ο όρος λογιστικοποίηση κατά την 
ηµεροµηνία πορείας, αναφέρεται στην αναγνώριση του στοιχείου που αγοράζει και 
της υποχρέωσης που δηµιουργείται παράλληλα κατά την ηµεροµηνία εµπορίας ή 
στην αναίρεση της αναγνώρισης του στοιχείου που πωλείται και αναγνώριση της 
οφειλής του αγοραστή στην ηµεροµηνία συναλλαγής. Βάσει της µεθόδου αυτής, η 
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αναγνώριση στα βιβλία της επιχείρησης γίνεται κατά την ηµεροµηνία της δέσµευσης 
της επιχείρησης, όπου χρεώνεται το περιουσιακό στοιχείο και πιστώνεται η 
υποχρέωση που δηµιουργήθηκε. Οποιοδήποτε αποτέλεσµα αποτίµησης, κέρδος ή 
ζηµία, προκύπτει για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εµφανίζονται στη δίκαιη αξία 
τους, αυτό χρεώνεται ή πιστώνεται στο λογαριασµό του χρηµατοοικονοµικού µέσου 
και πιστώνεται ή χρεώνεται ο αντίστοιχος λογαριασµός «ιδίων συµφερόντων» ή 
«αποτελέσµατα χρήσεως» αναλόγως την περίπτωση. Η «ηµεροµηνία 
διακανονισµού», αποτελεί την ηµεροµηνία κατά την οποία γίνεται η παράδοση 
ενός στοιχείου ενεργητικού από ή προς την επιχείρηση. Ο όρος λογιστικοποίηση 
κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού αναφέρεται στην αναγνώριση του στοιχείου 
κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης του προς την επιχείρηση και στην αναίρεση της 
αναγνώρισης του στοιχείου που µεταβιβάζεται ή µεταφέρεται από την επιχείρηση. 
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση στη δίκαιη αξία του περιουσιακού στοιχείου µεταξύ 
των ηµεροµηνιών εµπορίας και διακανονισµού θα αναγνωριστεί κατά την 
ηµεροµηνία της εξόφλησης. Βάσει της µεθόδου αυτής η αναγνώριση στα βιβλία της 
επιχείρησης γίνεται κατά την ηµεροµηνία της παράδοσης του χρηµατοοικονοµικού 
µέσου. Μια επιχείρηση µπορεί να εφαρµόσει οποιαδήποτε από τις δύο µεθόδους, µε 
την προϋπόθεση ότι θα την εφαρµόζει σταθερά στη συγκεκριµένη κατηγορία 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, από τη µια χρήση στην άλλη.  

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την αποτίµηση ενός 
χρηµατοοικονοµικού µέσου λόγω διαφοροποίησης της δίκαιης αξίας του, θα πρέπει 
να αναγνωρίζεται µε τον πιο κάτω περιγραφόµενο τρόπο, µε την προϋπόθεση ότι 
αυτό δεν αποτελεί αντισταθµιστικό µέτρο. Εάν το χρηµατοοικονοµικό µέσο 
διατηρείται για «σκοπούς εµπορίας», τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται άµεσα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως εντός της οποίας 
έχει δηµιουργηθεί. Αν διατηρείται για «διάθεση για πώληση», τότε οποιοδήποτε 
κέρδος ή ζηµία προκύπτει από την αποτίµηση µπορεί να αναγνωριστεί είτε άµεσα 
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως εντός της οποίας έχει δηµιουργηθεί, 
είτε άµεσα στα «ίδια κεφάλαια» της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια που το µέσο 
αυτό διατηρείται από την επιχείρηση. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία πραγµατοποιηθεί 
κατά την πλήρη εξόφληση ή είσπραξη του, θα πρέπει να συµψηφιστεί µε το σύνολο 
των συσσωρευµένων αποτελεσµάτων αποτίµησης που βρίσκεται στα ίδια κεφάλαια 
της επιχείρησης ,οποιοδήποτε υπόλοιπο να µεταφερθεί στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσεως εντός της οποίας έχει δηµιουργηθεί. Οποιοδήποτε 
αποτέλεσµα φέρεται στα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να εµφανίζεται επιπλέον και στην 
κατάσταση µεταβολής ιδίων κεφαλαίων.  

Το κέρδος ή ζηµία που προέρχεται από χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν 
αναγνωριστεί στα βιβλία της επιχείρησης σε τιµές κόστους, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. Το κέρδος ή ζηµία 
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περιπτώσεις αυτές πιθανόν να προέρχεται από την πλήρη εξόφληση ή είσπραξη του 
εν λόγω µέσου, ή λόγω ζηµίας από µείωση της αξίας του.  

Όταν η µεταφερόµενη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου είναι µεγαλύτερη 
από την αναµενόµενη ανακτήσιµη αξία του, η διαφορά αυτή αποτελεί ζηµία για την 
επιχείρηση, ο λογιστικός χειρισµός της οποίας εξαρτάται από τον τρόπο αποτίµησης 
του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή έχει αποτιµηθεί σε αξία κτήσεως / κόστους ή 
στη δίκαιη αξία του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο 
έχει αναγνωριστεί ι εµφανίζεται σε αξία κτήσεως, θα πρέπει να αποτιµηθεί στην 
προεξοφληµένη τρέχουσα αξία του, αν πρόκειται για µακροπρόθεσµο 
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή στην τρέχουσα αξία, αν πρόκειται για βραχυπρόθεσµο 
µέσο και, οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από την µεταφερόµενη αξία του, θα πρέπει 
να αναγνωριστεί άµεσα στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης µε αντίστοιχη 
πίστωση του χρηµατοοικονοµικού µέσου ή ενός προσωρινού λογαριασµού 
προβλέψεων. Εάν µελλοντικά προκύψει ανάκτηση οποιουδήποτε ποσού της ζηµιάς 
που έχει προβλεφθεί, τότε θα πρέπει να µειωθεί ανάλογα και η ζηµία που έχει 
αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης. Το τελικό ποσό του µέσου 
µετά την ανάκτηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το αρχικό υπόλοιπο πριν από την  
αναγνώριση της ζηµίας που έγινε σε προηγούµενη χρήση. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο έχει αναγνωριστεί και εµφανίζεται στη δίκαιη 
αξία του, τότε οποιαδήποτε ζηµιά έχει αναγνωριστεί στο παρελθόν στην καθαρή 
θέση της επιχείρησης, θα πρέπει να µεταφερθεί στα αποτελέσµατα της τρέχουσας 
χρήσης εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι η εν λόγω ζηµία θα πραγµατοποιηθεί. 
Ο λογιστικός αυτός χειρισµός, ισχύει ακόµη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
εν λόγω µέσο δεν έχει ρευστοποιηθεί.  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν αποτελούνται από παράγωγα δεν 
θεωρούνται ως αντισταθµιστικά ή σταθεροποιητικά µέτρα, εκτός και εάν έχουν 
δηµιουργηθεί για τη διαχείριση κινδύνων από ισοτιµίες συναλλάγµατος. Ο χειρισµός 
αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι τα παράγωγα θεωρούνται πάντοτε ότι διατηρούνται 
για εµπορικούς λόγους και ως εκ τούτου αποτιµώνται στη δίκαιη αξία τους. Ακόµη, 
τα µέσα που δεν αποτελούνται από παράγωγα µπορεί να αποτιµηθούν στη δίκαιη 
αξία τους αλλά, όµως, µπορεί να αποτιµηθούν και σε τιµή κτήσεως για την οποία 
δεν είναι πιθανό να υπάρξει οποιαδήποτε µεταβολή, επειδή δεν έχει µεταβαλλόµενη 
δίκαιη αξία. Έτσι δεν δηµιουργούνται διαφορές προς αντιστάθµιση των µεταβολών 
από τον κίνδυνο για την αντιµετώπιση του οποίου έχουν ληφθεί τα µέτρα.  

Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από τα αντισταθµιστικά µέτρα 
αναγνωρίζεται άµεσα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως µε την οποία 
σχετίζεται, µε αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση του αντισταθµιστικού µέτρου από το 
οποίο προέκυψε. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από τη µεταβολή της δίκαιης 
αξίας του αντισταθµιζόµενου χρηµατοοικονοµικού µέσου µεταφέρεται σε 
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λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων µε αντίστοιχη χρέωση ή πίστωση του ίδιου του 
µέσου. Οποιεσδήποτε µεταβολές της δίκαιης αξίας του µεταφέρονται άµεσα στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων της αντίστοιχης χρήσης.  

Στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης θα πρέπει 
να περιέχονται όλα τα στοιχεία και πληροφορίες όπως καθορίζονται και για το 
πρότυπο 32. Μαζί µε τις υπόλοιπες λογιστικές αρχές που δηλώνεται ότι 
ακολουθούνται από την επιχείρηση, θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλες οι 
σηµαντικές προϋποθέσεις και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για τον καθορισµό της 
δίκαιης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Θα 
πρέπει να αναφέρουν εάν τα κέρδη ή οι ζηµίες που προέκυψαν από την αλλαγή της 
δίκαιης αξίας των διαθεσίµων προς πώληση έχουν µεταφερθεί στην καθαρή θέση 
της επιχείρησης και αν οι αγορές και πωλήσεις για κάθε µία από τις τρεις βασικές 
κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων έχουν αναγνωριστεί κατά την ηµεροµηνία 
αγοράς ή εξόφλησης τους. Όσον αφορά τα αντισταθµιστικά µέτρα, οι οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να περιέχουν περιγραφή των στόχων και της πολιτικής της 
διαχείρισης των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων για κάθε σηµαντική συναλλαγή, 
όπως φύση του κινδύνου, χρονική διάρκεια κάλυψης και το αναµενόµενο ποσοστό 
του διασφαλιζόµενου µέσου. Για το κέρδος ή τη ζηµία που προέκυψε από 
χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα προς πώληση και έχουν αναγνωριστεί στην 
καθαρή θέση της επιχείρησης, θα πρέπει να αναφέρεται το ύψος του ποσού που έχει 
αναγνωριστεί και οποιοδήποτε ποσό έχει µεταφερθεί από την καθαρή θέση στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως. Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους δεν ήταν δυνατή η αποτίµηση στη δίκαιη αξία, των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµφανίζονται στην αποσβεσµένη µεταφερόµενη 
αξία τους.  

Πέραν αυτών, θα πρέπει να περιέχεται ειδική αναφορά για «σηµαντικά» 
έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες που προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους και 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ή στην καθαρή θέση, 
αναφέροντας, το συνολικό ποσό των εσόδων και των εξόδων ξεχωριστά και τα 
πραγµατοποιθέντα ή µη κέρδη ή ζηµίες από χρηµατοοικονοµικά µέσα που είναι 
διαθέσιµα προς πώληση και προέρχονται από αποτίµηση της δίκαιης αξίας τους ή 
από αναίρεση αναγνώρισης και περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της επιχείρησης. 
Εάν η αποτίµηση ενός µέσου διαφοροποιήθηκε στην µεταφερόµενη αξία του από 
την δίκαιη, τότε θα πρέπει να δοθούν επεξηγήσεις για τους λόγους που οδήγησαν 
στην απόφαση αυτή.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που συνάπτει δάνειο θα πρέπει να 
παρέχουν τη µεταφερόµενη αξία των µέσων που δόθηκαν ως εγγύηση, όπως και 
οποιουσδήποτε σηµαντικούς όρους και συνθήκες σχετιζόµενες µε την εγγύηση. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις του δανειστή πρέπει να αναφέρουν τη δίκαιη αξία των 
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εγγυήσεων που έγιναν αποδεκτές και αν είναι διαπραγµατεύσιµες χωρίς την ύπαρξη 
οποιασδήποτε παράβασης από πλευράς δανειζόµενου, τη δίκαιη αξία των εγγυήσεων 
που πωλήθηκαν ή διαπραγµατεύτηκαν και οποιουσδήποτε σηµαντικούς όρους ή 
συνθήκες περιέχονται στις εγγυήσεις.  

 

 

32.2  ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 39  

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, όλα τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού καταχωρούνται στο κόστος κτήσης το οποίο αντιπροσωπεύει το µα που 
εισπράχθηκε η πληρώθηκε ενώ τα παρεπόµενα έξοδα κτήσης είτε 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται εντός 5ετίας είτε εξοδοποιούνται. Με όµως τα 
∆ΛΠ, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αρχικά 
καταχωρούνται στο κόστος κτήσης το οποίο προσδιορίζεται την εύλογη αξία του 
τιµήµατος το οποίο πληρώθηκε ή εισπράχθηκε και συµπεριλαµβάνει όλα τα 
παρεπόµενα έξοδα αγοράς η πληρωµής.  

Ακόµη, δεν υπάρχει διάταξη σχετική στην ελληνική νοµοθεσία που να ορίζει 
συγκεκριµένα την λογιστική και την αποτίµηση των παραγώγων και πράξεων 
αντιστάθµισης. Οι ελληνικές τράπεζες στην πλειοψηφία τους εφαρµόζουν την 
µέθοδο των δεδουλευµένων για την λογιστική παρακολούθηση των παραγώγων και 
έχουν εµµέσως υιοθετήσει την τακτική να µην αναγνωρίζουν. γενική αντιστάθµιση 
κινδύνου. Όλα αυτά σε αντίθεση µε αυτά που ορίζει το πρότυπο για τα παράγωγα.  

Άλλη διαφορά είναι ότι, µε το καθεστώς των ∆ΛΠ, οι χορηγήσεις 
αντιµετωπίζονται εν πολλής ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και υπόκεινται σε 
αποτίµηση. Οι διαφορές από την αποτίµηση µεταφέρονται κατά περίπτωση 
αποτελέσµατα ή υπό προϋποθέσεις απευθείας στην καθαρή θέση.  

Αντίθετα στον Κ.Β.Σ. δεν περιλαµβάνεται διάταξη για αποτίµηση χορηγήσεων. 
κανόνες αποτίµησης των χρεογράφων που προβλέπονται από τα ∆ΛΠ, και υ κατά 
κανόνα παραπέµπουν στην εύλογη αξία κατά την ηµέρα αποτίµησης, µπορούν να 
δηµιουργούν τόσο θετικές (κέρδος), όσο και αρνητικές διαφορές (ζηµία) από την 
αποτίµηση. Ο ΚΒΣ προβλέπει αποτίµηση συνολικά χαµηλότερη τιµή µεταξύ τιµής 
κτήσης και τρέχουσας. Ακόµη µε τα ∆ΛΠ, τα κέρδη και οι ζηµίες από αποτίµηση 
χρεογράφων µεταφέρονται κατά κανόνα στα αποτελέσµατα της χρήσης, ενώ σε 
ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µεταφέρονται απευθείας στην καθαρή θέση. Από 
την άλλη, µε βάση τον ΚΦΕ, η ζηµία που τυχόν προκύπτει από την αποτίµηση 
χρεογράφων δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλά µεταφέρεται σε ειδικούς 
λογαριασµούς αποθεµατικών «Αποθεµατικά από Χρεόγραφα» προς συµψηφισµό µε 
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κέρδη από πώληση χρεογράφων ή από ανταλλαγή / λήψη δωρεάν χρεογράφων µε 
βάση τις διατάξεις νόµων περί αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων. Κέρδος 
από αποτίµηση δεν νοείται µε βάση τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

Η σηµαντική διαφορά µεταξύ των ∆ΛΠ και της ισχύουσας ελληνικής 
νοµοθεσίας έγκειται στο ότι, σύµφωνα µε τα πρώτα, τα παράγωγα εµφανίζονται 
στον Ισολογισµό και αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, ενώ η ισχύουσα 
φορολογική νοµοθεσία περιλαµβάνει διατάξεις µόνο για τη φορολόγηση των 
πραγµατοποιθέντων κερδών από πράξεις ή συµβάσεις επί παραγώγων και για την 
έκπτωση της πραγµατοποιθείσας ζηµίας από πράξεις ή συµβάσεις παραγώγων µόνο 
όταν πραγµατοποιούνται για σκοπούς αντιστάθµισης. 

 

33. ∆ΛΠ 40: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ  

33.1 ∆ΛΠ 40 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται σε περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται µε 

απώτερο σκοπό την απόκτηση εισοδηµάτων από ενοίκια, υπεραξία και των οποίων 
τα έσοδα δεν προκύπτουν µέσα από τις συνηθισµένες δραστηριότητες της 
επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά δεν διατηρούνται για την εξυπηρέτηση των 
συνηθισµένων αναγκών και δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, όπως είναι η 
παραγωγή, η λειτουργία των γραφείων και των αποθηκών ή η πώληση αγαθών. Η 
εφαρµογή του προτύπου αυτού αναφέρεται στην αναγνώριση, εκτίµηση και 
απεικόνιση των επενδύσεων σε ακίνητα στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 
επιχείρησης. Επίσης, το πρότυπο, εφαρµόζεται σε θέµατα αποτίµησης επενδύσεων 
σε ακίνητα που κατέχονται από µισθωτές βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή 
αποτίµησης επενδύσεων σε ακίνητα που παραχωρούνται από εκµισθωτές βάσει 
λειτουργικής µίσθωσης. Ωστόσο, το πρότυπο, δεν αναφέρεται σε επενδύσεις σε 
ακίνητα που κατέχονται για σκοπούς ιδιόχρησης ή για πώληση εντός των 
συνηθισµένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα χρησιµοποιούνται για την 
εξυπηρέτηση των συνηθισµένων δραστηριοτήτων της επιχείρησης χαρακτηρίζονται 
ως χρησιµοποιούµενα για ιδιόχρηση. Εάν όµως, µέρος που χρησιµοποιείται για 
ιδιόχρηση αποτελεί πολύ µικρό µέρος του συνολικού ωφέλιµου χώρου, τότε δεν 
θεωρείται ότι κατέχεται για ιδιόχρηση, αλλά για επένδυση. Εάν µια επιχείρηση έχει 
έσοδα από συγκεκριµένο ακίνητο, τότε τα βασικά κριτήρια διάκρισης της επένδυσης 
αυτής, σε ιδιόχρηση και επένδυση, αποτελούν η φύση και το ύψος των εσόδων 
αυτών ως προς τα συνολικά εισοδήµατα από το ακίνητο.  
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Οι γενικές οδηγίες του προτύπου καθορίζουν ότι οι επενδύσεις σε ακίνητα θα 
πρέπει κατά την αρχική τους αναγνώριση να αποτιµώνται σε αξία κτήσεως πλέον 
οποιωνδήποτε συναφών εξόδων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως είναι η 
τιµή αγοράς, τα δικηγορικά έξοδα κλπ. Τυχόν χρηµατοοικονοµικά έξοδα που 
προκύπτουν από δανεισµό που έλαβε χώρα για την αγορά του ακινήτου 
αναγνωρίζονται ως έξοδα µέσα στην περίοδο που έχουν επιτευχθεί και δεν 
θεωρούνται ως µέρος της αξίας κτήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Οι δαπάνες 
που έγιναν για το συγκεκριµένο ακίνητο µετά την απόκτηση του, αναγνωρίζονται 
ως κεφαλαιουχικές δαπάνες, υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξήσουν τα αναµενόµενα 
µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και την αρχικά αναµενόµενη οικονοµική απόδοση.  

Τα περιουσιακά στοιχεία από επενδύσεις µπορεί µετά την απόκτηση τους να 
αποτιµηθούν µε δύο διαφορετικές µεθόδους:  

Μέθοδος δίκαιης αξίας: Εάν µια επιχείρηση αποφασίσει να αποτιµήσει τα  
περιουσιακά στοιχεία από επενδύσεις µε αυτή τη µέθοδο, τότε οποιαδήποτε διαφορά 
προκύψει, κέρδος ή ζηµιά, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσης στην οποία 
αντιστοιχεί. Ο καθορισµός της δίκαιης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να 
προέρχεται από την αξία που αντιπροσωπεύεται από αντικειµενική συναλλαγή ή από 
αυτή που µπορεί να καθοριστεί µέσω της ενεργούς αγοράς για παρόµοια 
περιουσιακά στοιχεία, στην ίδια περιοχή και κατάσταση. Στον καθορισµό της δίκαιης 
αξίας ενός στοιχείου περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις, όπως είναι οι ανελκυστήρες ή η επίπλωση, οι οποίες όµως δεν 
θεωρούνται ότι προστίθενται στην δίκαιη αξία του στοιχείου. Όταν ένα στοιχείο έχει 
αρχικά αποτιµηθεί µε τη µέθοδο της δίκαιης αξίας, η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται 
πάντοτε µέχρι την πώληση ή την πλήρη απόσβεση του.  

Μέθοδος κόστους: Με τη µέθοδο αυτή τα περιουσιακά στοιχεία της 
επιχείρησης πρέπει να αποτιµώνται στην τιµή κτήσεως µειωµένη µε την πρόβλεψη 
για απόσβεση, σύµφωνα και µε τις γενικές οδηγίες του ∆ΛΠ 16.  

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, θα 
πρέπει να αποχαρακτηριστεί και να ταξινοµηθεί στην κατηγορία που ανήκει µε βάση 
την καινούργια του χρήση. Όταν γίνεται αλλαγή στη χρήση ενός στοιχείου από 
επένδυση σε ιδιόχρηση ή και το αντίθετο, αυτό θα πρέπει να αποτιµάται στη δίκαιη 
αξία του κατά την ηµεροµηνία της αλλαγής. Εάν µε την αλλαγή αυτή χαρακτηρίζεται 
ως επένδυση προς πώληση και γίνονται πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 
σκοπό αυτό, τότε θα πρέπει να αποτιµηθεί µε βάση τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 2 ως 
απόθεµα, διαφορετικά υπάγεται στις προβλέψεις του ∆ΛΠ 16 που αναφέρεται στα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο, µε οποιαδήποτε µορφή κι 
αν έχει ταξινοµηθεί, αποτιµάται µε τη µέθοδο του κόστους, τότε οι παραπάνω 
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αλλαγές γίνονται µε βάση τη µεταφερόµενη αξία του και δεν γίνεται οποιαδήποτε 
αποτίµηση.  

Οποιεσδήποτε µεταβολές στη δίκαιη αξία του στοιχείου µπορεί να 
δηµιουργήσουν κέρδη ή ζηµίες αποτίµησης, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του ∆ΛΠ 16, σύµφωνα µε τις οποίες, οι ζηµίες µεταφέρονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων µε την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπόλοιπο σε 
λογαριασµό αποθεµατικού ως πλεόνασµα από προηγούµενες αποτιµήσεις. Τυχόν 
πλεόνασµα αναγνωρίζεται µέσα από λογαριασµό αποθεµατικού αποτίµησης υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει αναγνωριστεί ζηµία αποτίµησης, σε προηγούµενα έτη. 
Στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση µέσα από τον λογαριασµό των αποτελεσµάτων 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της ζηµίας που έχει αναγνωριστεί σε 
προηγούµενα έτη. Οποιαδήποτε µεταβολή από απόθεµα σε επένδυση από την οποία 
δηµιουργείται κέρδος από την αποτίµηση στη δίκαιη αξία του στοιχείου, µεταφέρεται 
ως κέρδος στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Ο λόγος που γίνεται αυτός ο λογιστικός 
χειρισµός του κέρδους που προκύπτει, είναι ότι η µεταφορά του από τα αποθέµατα 
θεωρείται ως πώληση αποθεµάτων.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται ή αποσύρονται πλήρως από την 
ενεργή χρήση λόγω έλλειψης µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων, θα πρέπει να 
διαγράφονται από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα κέρδη ή ΟΙ ζηµίες που 
προκύπτουν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έσοδο ή έξοδο στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων της επιχείρησης κατά την χρήση που αναγνωρίστηκαν.  

Στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης, για τα 
περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν βάσει µίσθωσης θα πρέπει να παρέχονται οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο ∆ΛΠ 17, ενώ για τα υπόλοιπα στοιχεία, 
ανεξάρτητα από τη µέθοδο αποτίµησης τους, πρέπει να αναφέρονται τα κριτήρια 
βάσει των οποίων έγινε η διάκριση των στοιχείων σε στοιχεία προς επένδυση ή προς 
ιδιόχρηση, η µέθοδος και οι προϋποθέσεις που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση 
των περιουσιακών στοιχείων στη δίκαιη αξία τους. Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρεται 
εάν η αποτίµηση στη δίκαιη αξία έγινε από εκτιµητή που είχε τα απαιτούµενα από το 
νόµο προσόντα, τα έσοδα ή έξοδα που περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων και προέρχονται από µισθώσεις επενδύσεων, οι τυχόν περιορισµοί 
που υφίστανται ως προς την πώληση τους και οι σηµαντικές συµβάσεις που 
σχετίζονται µε αυτά, όπως είναι οι συµβάσεις αγοράς.  

Όταν η αποτίµηση βασίζεται στη δίκαιη αξία, θα πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες που να αιτιολογούν την διαφοροποίηση του υπολοίπου έναρξης 
χρήσεως µε αυτό της λήξης. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων επένδυσης βασίζεται στη µέθοδο που υποδεικνύεται από το 
∆ΛΠ 16, θα πρέπει να παρέχονται επιπλέον περιγραφή του στοιχείου στο οποίο 
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έγινε η επένδυση, πληροφορίες για την αποτίµηση, δηλαδή τους λόγους για τους 
οποίους η δίκαιη αξία δεν µπορούσε να καθοριστεί µε αξιοπιστία, για τις πωλήσεις 
αναφορά του γεγονότος ότι η πώληση δεν βασίστηκε στη δίκαιη αξία, αναφορά του 
µεταφερόµενου κατά την πώληση υπολοίπου και αναφορά του κέρδους ή της ζηµίας 
που έχει αναγνωριστεί. Όταν η αποτίµηση βασίζεται στη µέθοδο κόστους τότε θα 
πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρµοζόµενη µέθοδο 
αποσβέσεων και την αναµενόµενη ωφέλιµη περίοδο χρήσης ή τον συντελεστή 
απόσβεσης, τη συµφωνία µεταξύ του µεταφερόµενου υπολοίπου από την 
προηγούµενη χρήση και αυτού που προέκυψε στο τέλος της χρήσης, αναφέροντας 
τις αγορές, κεφαλαιοποιήσεις εξόδων, αποκτήσεις από συγχωνεύσεις, πωλήσεις, 
αποσβέσεις, συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή οικονοµικών καταστάσεων 
οικονοµικής µονάδας εξωτερικού και τις µεταβολές που προέκυψαν από τον 
χαρακτηρισµό από ιδιόχρηση σε πώληση κλπ.  

 

33.2 ∆ιαφορές βασικών ελληνικών αρχών µε το ∆ΛΠ 40  
Σε αντίθεση µε τους κανόνες του προτύπου, στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει 

ξεχωριστή απεικόνιση των ακινήτων που κατέχονται για επένδυση, ή αποτελούν 
κεφαλαιουχική ενίσχυση. Το µόνο που ορίζεται είναι ότι ακίνητα τα οποία 
αποφέρουν έσοδα υπόκεινται σε απόσβεση, ενώ η εκτίµηση της αξίας των παγίων 
που εισφέρονται στην επιχείρηση από τους µετόχους γίνεται από ειδική επιτροπή.  

Ακόµη, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει τη 
χρήση εναλλακτικών λογιστικών αρχών για µία συναλλαγή. Αφήνετε στην 
πρωτοβουλία των µονάδων η χρήση ή µη κάποιας αρχής. Αντίθετα, στην περίπτωση 
που ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο προβλέπει περισσότερες από µία λογιστικές 
µεθόδους, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και να εφαρµόζει πάγια µία από τις 
µεθόδους, εκτός εάν το Πρότυπο ή η Ερµηνευτική Εγκύκλιος συγκεκριµένα απαιτεί 
ή επιτρέπει κατηγοριοποίηση των ειδών (συναλλαγές, υπόλοιπα, ποσά κλπ), για τα 
οποία διαφορετικές µέθοδοι είναι κατάλληλες. Όταν ένα πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει 
κατηγοριοποίηση, θα πρέπει να επιλέγεται και να εφαρµόζεται πάγια η 
καταλληλότερη µέθοδος για κάθε κατηγορία. Όταν έχει αρχικά επιλεγεί η 
κατάλληλη µέθοδος, κάθε αλλαγή αυτής θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις διατάξεις 
του ∆ΛΠ 8 και να εφαρµόζεται σε όλα τα είδη ή κατηγορίες ειδών.  

Σηµειώσεις: Με βάση το ∆ΛΠ 40, τα βιολογικά στοιχεία κατά την κτήση τους 
αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µείον τα προβλεπόµενα κόστη διάθεσης. Σύµφωνα µε 
τα Ε.Λ.Π. αυτά τα στοιχεία είτε αποτελούν πάγια ή αποθέµατα, κατά την κτήση τους 
αποτιµώνται στο κόστος.  
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34. ∆ΛΠ 41 : ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  

34.1 ∆ΛΠ 41 - Ανάλυση 
Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στους διάφορους λογιστικούς χειρισµούς και 

στην παρουσίαση των ιδιαίτερων στοιχείων που µπορεί να προκύπτουν λόγω της 
φύσεως των εργασιών, στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που η κύρια 
ασχολία τους είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Οι οδηγίες του προτύπου αυτού 
καλύπτουν τα σηµεία που σχετίζονται µε την δραστηριότητα αυτών των 
επιχειρήσεων, που είναι οι διάφοροι ζωντανοί οργανισµοί, δηλαδή τα βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία, τα προϊόντα ή πρώτες ύλες που προέρχονται από τα βιολογικά 
στοιχεία και οι κρατικές παροχές και χορηγίες που σχετίζονται µε τα βιολογικά 
στοιχεία.  

Όταν θα γίνει η αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου 
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, αυτό θα πρέπει να αποτιµηθεί στη δίκαιη αξία 
του, µειωµένη µε τυχόν έξοδα που αναµένεται να υπάρξουν κατά τη στιγµή της 
πώλησης τους. Η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται και για τα προϊόντα που 
προέρχονται από τα βιολογικά στοιχεία. Ο καθορισµός της δίκαιης αξίας τους 
στηρίζεται στις ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών τους, την ηλικία τους και 
διάφορα άλλα συγκεκριµένα σηµεία αναγνώρισης τους. Στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ο καθορισµός της δίκαιης αξίας ενός βιολογικού στοιχείου δεν είναι εφικτός 
για διάφορους λόγους, τότε αυτό θα πρέπει να αποτιµηθεί σε τιµή κόστους και να 
διατηρηθεί σε αυτή την αξία, µείον οποιαδήποτε πρόβλεψη για απόσβεση µέχρι να 
είναι δυνατός ο εντοπισµός και καθορισµός της δίκαιης αξίας του. Αυτό είναι πολύ 
πιθανό να δηµιουργηθεί κατά την αρχική αναγνώριση του βιολογικού στοιχείου στα 
βιβλία της επιχείρησης, όµως δεν µπορεί να συµβαίνει και µετά την αρχική 
αναγνώριση, γιατί έχει ήδη εντοπιστεί και καθοριστεί η δίκαιη αξία του. Το κέρδος ή 
η ζηµία που µπορεί να προκύψει από την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα της επιχείρησης 
µέσα στη χρήση που έχουν εντοπιστεί. Οι κρατικές παροχές και χορηγήσεις για 
βιολογικά στοιχεία, που έχουν αποτιµηθεί στη δίκαιη αξία τους και που έχουν 
παραχωρηθεί χωρίς περιορισµούς, θα πρέπει να αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα 
της επιχείρησης ως έσοδο της χρήσεως εντός της οποίας έχει δηµιουργηθεί η 
απαίτηση. Εάν η κρατική χορηγία έχει παραχωρηθεί κάτω από συγκεκριµένους 
όρους και προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έσοδο της επιχείρησης 
εντός της χρήσεως κατά την οποία έχουν λήξει οι όροι ή προϋποθέσεις. Εάν η 
κρατική χορηγία έχει παραχωρηθεί για βιολογικά στοιχεία που έχουν αποτιµηθεί 
στην τιµή κόστους, εφαρµόζονται οι οδηγίες του προτύπου 20 σχετικά µε τις 
κρατικές χορηγίες.  
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Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να εµφανίζονται ως ξεχωριστό 
στοιχείο του ισολογισµού µιας επιχείρησης παρέχοντας περιγραφή της κάθε 
ξεχωριστής οµάδας στην οποία είναι πιθανό να υπάγονται. Ακόµη, στις οικονοµικές 
καταστάσεις, θα πρέπει να εµφανίζεται το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει κατά τη 
διάρκεια µιας χρήσης από την διαφοροποίηση της δίκαιης αξίας των βιολογικών 
στοιχείων.  

Οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της κάθε κατηγορίας των 
βιολογικών στοιχείων, την µέθοδο προσδιορισµού των ποσοτήτων της κάθε 
κατηγορίας στοιχείων που υπήρχαν κατά το τέλος του έτους καθώς και της 
παραγωγής που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, τη µέθοδο προσδιορισµού 
της δίκαιης αξίας των στοιχείων ανά κατηγορία και των προϊόντων που προέκυψαν 
από αυτά. Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρονται η συνολική αξία των στοιχείων για τα 
οποία ο τίτλος ιδιοκτησίας είναι δεσµευµένος ως εγγύηση για χρηµατοοικονοµικές 
διευκολύνσεις, το ύψος δέσµευσης της επιχείρησης για την απόκτηση νέων 
βιολογικών στοιχείων, περιγραφή της στρατηγικής της διαχείρισης των 
χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που σχετίζονται µε την γεωκτηνοτροφική 
δραστηριότητα και τέλος, κατάσταση µεταβολής των βιολογικών στοιχείων µεταξύ 
του λογιστικού υπολοίπου που υπήρχε στην αρχή και στο τέλος της χρήσεως.  

Τέλος, όσον αφορά διαφορές µεταξύ του προτύπου αυτού µε τις ελληνικές 
λογιστικές αρχές, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν 
σχετικές διατάξεις επί του θέµατος στο ελληνικό δίκαιο.   
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Γ. ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠIΧΕIΡΗΣΗΣ «ΟΠΑΠ Α.Ε.» 
ΣΥΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛOΓΙΣΤΙKΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
Για την σωστή και πληρέστερη κατανόηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, θα παρατεθεί ένα παράδειγµα σύγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 
µιας επιχείρησης, του «ΟΠΑΠ», που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και µε τα 
ελληνικά πρότυπα για την ίδια χρήση, το έτος 2002. Με αυτόν τον τρόπο θα 
µελετήσουµε πως ακριβώς επηρεάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις µιας 
επιχείρησης µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και οι διαφορές 
ανάµεσα στα ήδη ισχύοντα µέχρι σήµερα µε τα ∆ΛΠ θα εµφανίζονται ξεκάθαρα µε 
αποτέλεσµα να έχει ο αναγνώστης µια πλήρη εικόνα για τα διεθνή λογιστικά 
πρότυπα.  
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΄΄ΟΠΑΠ Α.Ε.΄΄ 
 

2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ 2009 

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ) 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛOΓΙΣΤΩN 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους Μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Αφού ελέγξαµε τους επισυναπτόµενους ισολογισµούς, της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 31ης 
∆εκεµβρίου 2008, τις σχετικές καταστάσεις εσόδων και τις καταστάσεις µεταβολών 
της καθαρής θέσης για την χρήση που έληξε την 31 η ∆εκεµβρίου 2008, καθώς κι 
την κατάσταση ταµειακών ροών για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2008, και οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικά 
Πρότυπα Παρουσίασης. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έγινε µε την 
ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης για 
την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων βάσει των πορισµάτων του ελέγχου 
µας.  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο µας σύµφωνα µε τα πρότυπα που ορίζει το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τα οποία είναι σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα. Η υλοποίηση αυτών των προτύπων αξιώνει τον σχεδιασµό και την 
εφαρµογή κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών αποφυγής ουσιωδών παραλείψεων, 
από τις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος µας βασίστηκε σε δειγµατοληπτικές 
επαληθεύσεις των κονδυλίων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Περιλαµβάνει επίσης, την αποτύπωση των λογιστικών αρχών και προβλέψεων που 
ακολουθήθηκαν και των σηµαντικών εκτιµήσεων που έγιναν από την διοίκηση, 
καθώς επίσης και της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος µας παρέχει επαρκείς εξασφαλίσεις στήριξης της γνώµης 
µας.  

Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν την αληθή και 
ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονοµικής θέσης της εταιρείας κατά την 31 η ∆εκεµβρίου 
2008, καθώς και των αποτελεσµάτων από την λειτουργία της, για την χρήση που 
έληξε την 31 η ∆εκεµβρίου 2008 και των ταµειακών της ροών της περιόδου που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικά 
Πρότυπα Παρουσίασης.  

 

GRANT THORNTON S. A. Αθήνα  

26 Φεβρουαρίου, 2009 
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ΟΠΑΠ Α.Ε.    

Ενοποιηµένος Ισολογισµός 31ης ∆εκεµβρίου 2007 και 2008  

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)   
ΕΝΕΡΓΗΠΚΟ  Σηµ. 31/12/2002  31/12/200
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  17  359,121  371,837 
Αποθέµατα  14  428           
Απαιτήσεις  15  34,396  24,680 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορόντος ενεργητικού  16  76,726  88,538 
Αναβαλλόµενα έξοδα   Ο  4,093 
Σύνολο κυκλοφορόντος ενεργητικού  470,671  489,836 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ασώµατες ακινητοποιήσεις  12  276,686  292,107 
Οικόπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  11  17,518  22,827 
Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορόντος 13  8,625  7,113 
Αναβαλλόµενοι φόροι Ενεργητικού  20  5,137  2,551 
Σύνολο µη κυκλοφορόντος  307,966  324,598 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   778,637  814,434 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
∆άνεια  20  39,036  37,595 
Υποχρεώσεις  23  93,934  258,904 
Φόροι  7  112,849  221,401 
∆εδουλευµένες υποχρεώσεις   3,105  45  
Σύνολο βραχυπρόθεσµων  248,924  517,945 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
∆άνεια  21  83,681  125,385 
προγράµµατα παροχών προσωπικού  24  19,242  14,331 
Προβλέψεις  25  65,480  1,815 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  22  4,989  3,582 
Σύνολο µακροπρόθεσµων  173,392  145,113 
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο  18  95,700  95,700 
Αποθεµατικά  19  34,313  55,709 
Μερίσµατα πληρωτέα  10  213,730  0,00 
Αδιανέµητα κέρδη   12,578  (33) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   356,321  151,376 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ 

778,637  814,434 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   
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ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
Για τις περιόδους που έληξαν την 31 η ∆εκεµβρίου, 2008 και 2007             

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 Σηµ. 2002  2001 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
Ταµειακά διαθέσιµα από δραστηριότητες 26  418,431  456,5
Καταβληµένοι χρεωστικοί τόκοι   (6,758)  (10,3
Καταβληµένοι φόροι εισοδήµατος (216,02 (24,0
ταµειακές ροές από 
λειτουργικές 

   

δραστηριότητες   
195,64

6  
    422,138 

 

Επενδυτικές 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆άνεια 
στο προσωπικό Αναπροσαρµογές 
αξίας ασώµατων κινητοποιήσεων  
αγορά εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού Αγορά ασώµατων 
ακινητοποιήσεων τόκοι έσοδα  
Ταµειακές ροές από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες  

(1,512)  (1,178) 

0,00  294  
(1,914)  (1,727) 

39,866 (32,299) 

12,273  8,589 

31,019 26,321 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισροές από 
µακροπρόθεσµα δάνεια  
Μερίσµατα πληρωθέντα  10 
Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες  

(40,262)  (31,548) 

(137,081)  (142,328) 

(177,34)  173,876  

(12,716)  221,941 

371,837  149,896 

359,121  371,837 

Καθαρή αύξηση Ι µείωση 
διαθεσίµων και ταµειακών 
ισοδυνάµων   
∆ιαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα έναρξης χρήσης  
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
τέλους χρήσης 
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ΟΠΑΠ Α.Ε.  

   Ενοποιηµένη Κατάσταση µεταβολών Καθαρής θέσης  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 η ∆εκεµβρίου, 2008 και 2001 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

 Μετοχικό Συναλ/κες Μερίσµατα Αδιανέµητα  

 κεφάλαιο διαφορές πληρωτέα κέρδη  Σύνολο 
Υπόλοιπο την 31 η   
2006  93,617 8,670    Ο (2,001) 100,286 

∆ιόρθωση φόρων   2,908  (1,744) 1,164 

Αναµορφωµένο 
υπόλοιπο την 31 η  

     

∆εκεµβρίου, 2000  93,617 11,578  (3,745) 101,450 

Συναλλαγµατικές 
∆ιαφορές  

   196   196 

Καθαρά κέρδη χρήσης     241,198 241,198 

Μερίσµατα     (191,468) (191,468) 

Μεταφορά σε 
θ ό

 46,018  (46,018)   

Θέση µετοχικού 
κεφαλαίου -  

     

αποθεµατικών  2,083 (2,083)    

Υπόλοιπο την 31 η 
∆εκεµβρίου,  

     

2007  95,700 55,709 Ο  (33)  
       
151,376 

Καθαρά κέρδη χρήσης     206,108         
206,108 

∆ιόρθωση φόρων     (1,163)           
(1,163) 

Μερίσµατα    213,730 (213,730)  Ο  

Μεταφορά σε 
αποθεµατικό  

 10,299  (10,299)  Ο  

Μεταφορά σε µερίσµατα   (31,695)  31,695  Ο  

Υπόλοιπο την 31 η 
∆εκεµβρίου, 2008 

95,700 34,313 213,730 12,578  
      

356,321 
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    ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Γενικές Πληροφορίες 

Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1958 ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.  

Ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε σε ανώνυµη εταιρεία το 1999 και η τήρηση των 
λογιστικών βιβλίων του ως ανώνυµης εταιρείας ξεκίνησε το 2000.  

Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής, οργάνωσης και 
λειτουργίας οχτώ ήδη υφιστάµενων αριθµολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης 
αθλητικών γεγονότων, καθώς και τριών νέων αριθµολαχείων που  δεν έχουν εισαχθεί 
ακόµη στην αγορά. Η εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης και 
διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην 
Ελλάδα καθώς και το δικαίωµα πρώτης προτίµησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα 
αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Προς το παρόν η εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί πέντε αριθµολαχεία 
joker, lotto, Proto, Extra 5, Super 3) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών 
γεγονότων (Στοίχηµα, Προπό και Προπό - γκολ). Επίσης έχει σχεδιάσει τρία νέα 
τυχερά παιχνίδια (Bingo, kino, Super 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της µέσω ενός 
εκτεταµένου οπ -line δικτύου 5,219 περίπου αντιπροσώπων.  

Ανασύσταση της εταιρείας 

Μέχρι το 1999, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργούσε ως µη κερδοσκοπικός 
οργανισµός. Η εταιρεία είχε το αποκλειστικό δικαίωµα να λειτουργεί αριθµολαχεία και 
παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων. Για τα παιχνίδια αυτά, ο ΟΠΑΠ Α.Ε. 
απέδιδε στο ελληνικό κράτος τα συνολικά έσοδα των αριθµολαχείων και των 
παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων µετά την αφαίρεση ενός συγκεκριµένου 
ποσοστού που κρατούσε για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του και την 
εφαρµογή των αναπτυξιακών σχεδίων του.  

Όταν ο ΟΠΑΠ Α.Ε. ανασυστάθηκε ως ανώνυµη εταιρεία, ορίστηκε µια 
επιτροπή αποτίµησης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία για να αποτιµήσει το 
ενεργητικό και το παθητικό του οργανισµού µε βάση την αξία τους. Η επιτροπή αυτή 
αποτελείτε από έναν ορκωτό ελεγκτή, έναν ορκωτό εκτιµητή και έναν υπάλληλο του 
Υπουργείου Εµπορίου, η οποία επιτροπή δεν αποτελεί έναν «επαγγελµατία εκτιµητή» 
στο πλαίσιο της έννοιας των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ένας επαγγελµατίας 
εκτιµητής µπορεί να είχε κάνει διαφορετική αποτίµηση της αγοραίας αξίας. Από τη 
διαφορά µεταξύ της πραγµατικής αγοραίας αξίας και της ιστορικής αξίας προέκυψε 
µετοχικό κεφάλαιο Euro 29.347,00 µε µοναδικό µέτοχο το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  
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Η εταιρεία αγόρασε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο το 20ετές αποκλειστικό δικαίωµα 
διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας συγκεκριµένων αριθµολαχείων και  παιχνιδιών 
πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων για Euro 322.817.000 . Από την ηµεροµηνία αυτής 
της συµφωνίας, η εταιρεία δεν καταβάλλει πλέον στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσοστό των 
εσόδων της, ενώ η σχέση της µε αυτό είναι σχέση εταιρείας - µετόχου όπως αυτή 
ορίζεται από την ελληνική νοµοθεσία.  

 Ως µη κερδοσκοπικός οργανισµός, η εταιρεία δεν κατέβαλε φόρο εισοδήµατος. 
Μετά την ανασύσταση της ως ανώνυµη εταιρεία φορολογείται όπως οι όλες οι ελληνικές 
εταιρείες γενικά. Το 2000, ωστόσο, τα φορολογητέα κέρδη της προσδιορίστηκαν µετά 
την αφαίρεση από τα κέρδη προ φόρων των αφορολόγητων ποσών που περιλάµβαναν 
το ποσό των αποδόσεων που κατέβαλε η εταιρεία στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

 

Α. Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις λογιστικές αρχές παρακάτω.  

 

Β. Λογιστικές αρχές 

 Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων και τον καθορισµό των ετήσιων αποτελεσµάτων και της 
οικονοµικής θέσης είναι οι εξής:  

(I) Έσοδα  

 Τα έσοδα από παιχνίδια αναγνωρίζονται µετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, 
αµέσως πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των παιχνιδιών που γίνεται δύο 
φορές την εβδοµάδα. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που 
διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ηµέρες αναγνωρίζονται σε ταµειακή βάση 
δύο φορές την εβδοµάδα.  

Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται µε βάση τις ακόλουθες µεθόδους:  

 Α) άλλα έσοδα αναγνωρίζονται όταν συµβεί το γεγονός και  

 Β) ο τόκος σε βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (τυπικά 12 ή λιγότερες ηµέρες) 
αναγνωρίζεται σε ταµειακή βάση και κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού σε 
δεδουλευµένη βάση.  

 



  120

(II) ∆άνεια  

 Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ηµεροµηνία που εισπράττονται τα 
κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης. Σε ηµεροµηνίες µεταγενέστερες του ισολογισµού τα δάνεια 
εµφανίζονται µε το ονοµαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται 
όταν καταβάλλονται και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού στο βαθµό που αυτά τα 
έξοδα είναι δεδουλευµένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε 
µακροπρόθεσµα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσµα αν 
λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο.  

(III) Κόστος παροχών σε εργαζοµένους  

 Σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού της, 
η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές 
παροχές µετά την συµπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των 
παροχών, που καθορίζεται από µια αναλογιστική µελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο το 
έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τµήµα αυτών των παροχών µπορεί να καταβληθεί 
στον εργαζόµενο πριν την αποχώρηση του. Βλέπε σηµείωση Β (ix)  

 

(IV) Γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  

 Το κόστος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αποκτήθηκαν µετά την 1 η 
Ιανουαρίου 2006 καταχωρείται στο κόστος κτήσης.  

 Η αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 εκτιµήθηκε από 
µια επιτροπή αποτίµησης που ορίστηκε σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία. 
Τα αποτιµηµένα ποσά αναγνωρίστηκαν στον ισολογισµό µε αυτή την ηµεροµηνία. Το 
πλεόνασµα της αποτίµησης καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας και 
στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκε για το σχηµατισµό του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας.  

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης µε βάση το 
κόστος ή το αναµορφωµένο ποσό ως εξής:  

Οικόπεδα  - 

Κτίρια                                                                                20   έτη 

Εγκαταστάσεις & Μηχανήµατα                                            5 – 7 έτη 

Οχήµατα                                                                             6,5 έτη     

Εξοπλισµός                                                                             5 έτη                          
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 (V) Ασώµατες ακινητοποιήσεις  

Το αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής οργάνωσης και λειτουργίας αριθµολαχείων 
και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην εταιρεία από 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 20 έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από 
ανεξάρτητους εκτιµητές.  

Το κόστος του λογισµικού που αγοράστηκε πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 1999 
δηλώνεται στο αποτιµηµένο ποσό. Το λογισµικό που αποκτήθηκε µετά την 1 η 
Ιανουαρίου 2000 δηλώνεται στο κόστος.  

Η αξία του λογισµικού υπολογίστηκε στις 31 ∆εκεµβρίου 1999 από την επιτροπή 
αποτίµησης που αναφέρθηκε στην παράγραφο (ίν) παραπάνω. Τα αποτιµηµένα ποσά 
αναγνωρίστηκαν στον ισολογισµό µε αυτήν την ηµεροµηνία. Το πλεόνασµα των 
διαφορών καταχωρήθηκε στις διαφορές από αναπροσαρµογή αξίας και 
χρησιµοποιήθηκε στην συνέχεια για το σχηµατισµό του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας.  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης µε βάση το κόστος ή 
το αναµορφωµένο ποσό ως εξής:  

∆ικαίωµα                                                   20 έτη  

Λογισµικό                                                  3 έτη  

 

(VI) Αποθέµατα  

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης 
και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος καθορίζεται µε βάση το µέσο ετήσιο 
σταθµικό κόστος.  

(VII) Συναλλαγµατικές διαφορές  

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού τα ποσά σε ξένο νόµισµα υπολογίζονται µε 
βάση την αντίστοιχη συναλλαγµατική ισοτιµία.  

Μη χρηµατικά κονδύλια εµφανίζονται στο ιστορικό κόστος µε βάση τη συναλλαγµατική 
ισοτιµία την ηµεροµηνία συναλλαγής.  

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τη συναλλαγµατική 
ισοτιµία που ίσχυε την ηµεροµηνία συναλλαγής, εκτός από τις συναλλαγές που 
σχετίζονται µε τις λειτουργίες στην Κύπρο, οι οποίες καταχωρούνται µε σταθερή 
συναλλαγµατική ισοτιµία που προσεγγίζει την πραγµατική ισοτιµία και αναµορφώνεται 
περιοδικά για να αντικατοπτρίζει τις διακυµάνσεις της συναλλαγµατικής ισοτιµίας. 
Αυτές οι συναλλαγές της Κύπρου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
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καταχωρούνται µε βάση τη µέση ετήσια συναλλαγµατική ισοτιµία µε το σχετικό 
νόµισµα.  

(VΙΙΙ) Έξοδα φορολογίας εισοδήµατος  

Τα έξοδα φορολογίας εισοδήµατος υπολογίζονται µε βάση τα φορολογητέα 
κέρδη της χρήσης σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. Για όλες 
τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ της 
φορολογητέας βάσης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του φορολογητέου 
εισοδήµατος και του ποσού που αναφέρεται στις οικονοµικές καταστάσεις, 
αναγνωρίζεται υποχρέωση φόρου επόµενων χρήσεων ή απαίτηση φόρου επόµενων 
χρήσεων. Οι βασικές προσωρινές διαφορές που προκύπτουν οφείλονται στην 
απόσβεση ασώµατων ακινητοποιήσεων και τις προβλέψεις για συνταξιοδοτικές παροχές 
στο προσωπικό.  

Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του φόρου 
επόµενων χρήσεων είναι ο ίδιος µε το φορολογικό συντελεστή που χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

(ΙΧ) Λοιπό µη κυκλοφορούν ενεργητικό  

Το µη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς 
έκπτωση παρούσας αξίας από την ηµεροµηνία της αναµενόµενης λήξης ή 
πραγµατοποίησης.  

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισµένους προµηθευτές για να 
εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς αυτούς τους προµηθευτές. Τα ποσά 
παραµένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκεια τους. Με τη λήξη αυτών των 
υποχρεώσεων, τα καταβληµένα ποσά µπορούν να συµψηφισθούν έναντι όλου ή 
τµήµατος εκκρεµών υποχρεώσεων σύµφωνα µε τους όρους της καταβολής, ενώ το 
υπόλοιπο επιστρέφεται στην εταιρεία.  

Παροχές αποχώρησης  

Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύµφωνα µε τη συλλογική 
σύµβαση εργασίας της εταιρείας. Από την 31η ?????????? 2000 οι παροχές 
καταβάλλονται στους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας 
(πριν τις 31 ∆εκεµβρίου 2000 η προϋπόθεση ήταν 25 έτη προϋπηρεσίας). Το ποσό που 
δίνεται είναι η συνολική αποζηµίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία που 
συµπληρώθηκε µέχρι εκείνη την ηµεροµηνία (µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2000 το ποσό 
που δινόταν ήταν 50% της συνολικής αποζηµίωσης αποχώρησης της παρεχόµενης 
προϋπηρεσίας). Ποσά που προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ 
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συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόµενο µε την αποχώρηση του. Το 
επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται ήταν 2% το 2001.  

Στεγαστικά δάνεια προσωπικού  

Σύµφωνα µε τη συλλογική σύµβαση εργασίας της εταιρείας, οι εργαζόµενοι µε 
πλήρη απασχόληση που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα 
δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 25 έτη µε αρχική περίοδο χάριτος δύο ετών στην 
εξόφληση του κύριου κεφαλαίου και των τόκων. Οι δεδουλευµένοι τόκοι είχαν 
επιτόκιο 2% για το 2007.  

Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων:  

Αγοράς  Ως €32,281.73 

Κατασκευής  Ως €16,140.86 

Επισκευής                  Ως € 8,070.43  

 

(Χ) ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  

Τα διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν το ταµείο, τρεχούµενους 
τραπεζικούς λογαριασµούς και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις.  

 

(ΧΙ) Προβλέψεις  

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται και υπολογίζονται όταν η εταιρεία αποφασίζει ότι 
προκύπτει µια υποχρέωση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) και ενδέχεται να δαπανήσει 
χρήµατα ή άλλες πηγές προκειµένου να την εκπληρώσει, καθώς και όταν µπορεί να 
γίνει αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της υποχρέωσης.  

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε νέο ισολογισµό για να αντικατοπτρίζουν 
την τρέχουσα εκτίµηση της υποχρέωσης.  

Η πρόβλεψη ισχύει µόνο για τα έξοδα για τα οποία σχηµατίστηκε αρχικά.  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες µε το ποσό των απαιτήσεων 
από πράκτορες που η διοίκηση της εταιρείας εκτιµά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις 
απαραίτητες προβλέψεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, λαµβάνει υπόψη τις 
εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους πράκτορες σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
που διέπουν τη σχέση της εταιρείας µε αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιµοποιούνται 
για να αντισταθµίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες.  
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Η διοίκηση εκτιµά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους είναι επαρκείς 
λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το µεγάλο όγκο και τη διαφορετικότητα 
των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγµατικό χρόνο των πρακτόρων της 
εταιρείας µέσω του δικτύου οη-line.  

1. Στοιχεία ανά τοµέα  

Επιχειρηµατικοί τοµείς για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

ΠΡΟΠΟ  ΛΟΤΤΟ ΤΖΟΚΕΡ
ΠΡΩΤ
Ο 

ΠΡΟ EXTRA 
5 

 
SUPE

R3 

ΣΤΟΙΧΗ
ΜΑ

ΣYNΟΛΟ  
ΓΚΟ
Λ

 66,519 81,828  223,814 54,178 2,219 13,544 20,423 1,511,410 1,973,935 

 26,325 34,139  70,741 15,482 937 2,218 6,763 287,051 443,656 

Άλλα στοιχεία          

Ενσώµατες & 
ασώµατες  

          

ακινητοποιήσεις  9,899 12,583  34,187  8,429 333 2,037 3,072 223,664 294,204 

Κυκλοφορούν 16,128 20,499  55,696 13,732 542 3,318 5,006 364,375 479,296 

Στοιχεία 26,027 33,082  89,883 22,161 875 5,355 8,078 588,039 773,500 

Μη επιµερισµένο 
ενεργητικό

5,137  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 778,637

Στοιχεία 
παθητικού  

7,562 9,619  26,131  6,445 254 1,556 2,348 170,830 224,745 

Μη επιµερισµένο  197,571

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 422,316

Προσθήκες   

ασωµάτων 125 159  432 106  4 26 39 2,825 3,716 

Αποσβέσεις  822 1,045  2,840 700  28 169 255 18,577 24,436 

Επιχειρηµατικοί τοµείς για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου  

       ΠΡΟΠΟ -    
  ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤ ΤΖΟΚΕΡ ΠΡΩΤΟ ΓΚΕΛ ΣΥΝΟΛΟ 

Έσοδα   64,691 76,912 294,913  52,914  2,287  1,313,797 1,805,514 

Μεικτό κέρδη   26,251 34,001 99,657  16,533  1,005  232,479 409,926 

Άλλα στοιχεία:   

Ενσώµατες & ασώµατες 
ακινητοποιήσεις  

11,180 13,292  50,965 9,144  395  229,958 314,934  
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Κυκλοφορούν 
ενεργητικό  

 17,388 20,673  79,270 14,223  615  357,667 489,836  

Στοιχεία ενεργητικού   28,568 33,965  130,235 23,367  1,010  587,625 804,770  

Μη επιµερισµένο 
ό

 9,664  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 814,434  

Στοιχεία παθητικού   15,105 17,959 68,860 12,355  534  310,699 425,512  

Μη επιµερισµένο 
παθητικό  

 237,546  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  663,058  

Προσθήκες 
ενσώµατων & 
ασώ α

  

ακινητοποιήσεων  84  99  381  68  3  1.718 2.353  

Αποσβέσεις  848 1.009  3.867 694  30  17.450 23.898  

2007   
∆εν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης µεταξύ των επιχειρηµατικών τοµέων. Το 

ενεργητικό κάθε παιχνιδιού αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, 
ασώµατες ακινητοποιήσεις, αποθέµατα, απαιτήσεις, χρηµατικά διαθέσιµα και 
ταµειακά ισοδύναµα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιµεριστεί αφορά κυρίως σε 
αναβαλλόµενους φόρους.  

Οι υποχρεώσεις κάθε παιχνιδιού αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και 
εξαιρούν κονδύλια όπως φορολογία, επιδόµατα προσωπικού και προβλέψεις.  

Ένα τµήµα του κόστους των πωλήσεων επιµερίστηκε στους επιχειρηµατικούς 
τοµείς ανάλογα µε τα έσοδα αυτών των επιχειρηµατικών τοµέων.  

Γεωγραφικοί τοµείς  

Η χώρα που έχει έδρα η εταιρεία είναι η Ελλάδα. . 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση 2008  Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 

Έσοδα  1,934,224  39,711 1,973,935 

Μεικτά κέρδη  430,334  13,322 443,656 

Χρήση 2007  Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 
Έσοδα  1,766,379  39,135 1,805,514 

Μεικτά κέρδη  398,254  11,672 409,926 
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2.Έσοδα 

Η ανάλυση των εσόδων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη χρήση είναι οι εξής  

 
 
Για την 31η ִ 
∆εκεµβρίου 
Έσοδα από παιχνίδια  
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  
 
Σύνολο εσόδων  
 

3.Κόστος πωλήσεων  

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεµηµένη ανάλογα µε το είδος του 
εξόδου είναι ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008      2007  
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
1,973,935  1,805,514 
 6,646  6,892 

1,980.581 1,812.406

 

154,018  134,198 

5,233  5,082 

17,283  16,482 

5,642  5,115* 

8,227  7,906* 

3,861  1,767 
10,761  12,014 
1,719  1,362* 

25,537  28,360* 

         45 44 

1.530.279  1,395,588

Κέρδη στους νικητές  
Προµήθειες παιχνιδιών 
αριθµολαχείων 
πρόγνωσης  
Κόστος απόσβεσης ενσώµατων 
ακινητοπ..  
Κόστος απόσβεσης ασώµατων 
ακινητοπ.  
Έξοδα επισκευών και 
συντήρησης  
Λοιπές παροχές  
Ένωση Συλλόγων Ανώνυµων 
Ποδοσφαιρικών Εταιρειών 
Κόστος µισθοδοσίας  
Κόστος παροχών αποχώρησης  
Άλλα έξοδα  
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις  
 
Συνολικό κόστος πωλήσεων 

 2008     2007  
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

 
 
 1,123,114               1,019,72 
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Οι προµήθειες των πρακτόρων αριθµολαχείων είναι προµήθειες επί των πωλήσεων των 
πρακτόρων της εταιρείας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήµατος 
και του Super 3 και 12% για τα υπόλοιπα παιχνίδια.  

Οι προµήθειες για τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων 
καταβάλλονται σε αυτόν που λειτουργεί το Στοίχηµα για τις υπηρεσίες που παρέχει 
σχετικά µε τη λειτουργία του Στοιχήµατος, το οποίο ξεκίνησε το 2000.  

Οι διανοµές στην Ένωση Συλλόγων Ανώνυµων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών 
αφορούν παιχνίδια του Προπό και Προπό - γκολ.  

4. Άλλες λειτουργικές ζηµιές  

Το ποσό των € 65,480,000 είναι η συνολική εκτίµηση της διοίκησης για την 
ενδεχόµενη ζηµία της ΟΠΑΠ Α.Ε. που προέρχεται από την πληρωµή της αποζηµίωσης 
στην εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του Στοιχήµατος. Η παραπάνω 
αποζηµίωση αφορά διαφυγόντα έσοδα τα οποία θα είχε η ανάδοχος εταιρεία από την µη 
έγκαιρη εισαγωγή ιπποδροµιακών και κυνοδροµιακών γεγονότων στοιχηµατισµού.  

5. Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                
   

 

 

 

 

Για την 31 η 
∆εκεµβρίου,  

 2008   2007  
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Καθαρά 
χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα / έξοδα  

(6,757) (10,362) 

Εισοδήµατα από τόκους 
Τόκοι καταθέσεων  
∆άνεια τρίτου 
µέρους προσωπικά 
δάνεια  
Σύνολο πιστωτικών 
τόκων  

11,608 

664

 12,272

7,996 

 

593 

 

8,589 

 

1773 

 

Έξοδα από τόκους 
για τραπεζικά 
δάνεια  
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Το µέσο σταθµικό επιτόκιο των δανείων του Οµίλου ήταν 4,18% το 2008 και 
5,80% το 2007. Το µέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων ήταν 
3,36% το έτος 2008 και 3,85% για το 2007.  

6. Έξοδα προσωπικού  

Για την 31η ∆εκεµβρίου                                                        2008           2007  

                                                                                    (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Αµοιβές προσωπικού                                                          17,249          19,217  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί                                                     2,796         3,079  

Παροχές αποχώρησης                                                         4,911            5,949  

Άλλα έξοδα µισθοδοσίας                                                     1,582         1,280  

Σύνολο εξόδων προσωπικού                                                26,538        29,525 

 

Ο µέσος αριθµός προσωπικού µε πλήρη απασχόληση ήταν 235 στο 2002, και 243 
στο 2007. Ο µέσος αριθµός προσωπικού µε µερική απασχόληση ήταν 200 στο 2008 και 
290 στο 2007. 'Ένα ποσό των 1,596 χιλιάδων ευρώ που περιλαµβάνεται στις αµοιβές 
προσωπικού του έτους 2001 είναι σχετικό µε τις αµοιβές του 2006.  

 

 

7. Φόροι  

Για την 31η Δεκεμβρίου,                                                      2008             2007  

                                                                                                 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Φόροι προηγούµενης χρήσης                                       (117,878)              (135,033) 

Φόροι εισοδήµατος Αναβαλλόµενοι φόροι                      2,586                  1,337 

Συνολική δαπάνη φόρων                                            (115,292)     (133,696)  

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό 
που θα προέκυπτε µε βάση τον ισχύοντα για την εταιρεία φορολογικό συντελεστή.  

 

Ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος είναι ως εξής:  



  129

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο φόρος εισοδήµατος για τα έτη 2002 και 2001 υπολογίστηκε µε φορολογικό 
συντελεστή 35%, που είναι ο συντελεστής για τις ελληνικές ανώνυµες εταιρείες.  

 

 

8. Συναλλαγµατικές διαφορές  

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη χρήση µαζί µε τις 
συναλλαγµατικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νοµισµάτων την ηµεροµηνία σύνταξης 
του ισολογισµού είναι ως εξής:  

 

Για την 31 η ∆εκεµβρίου,                                                  2008                     2007  

                                                                   (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Έσοδα              5,327              6,129 

Κόστος πωληθέντων           (5,327)                (6,129) 

 Αποτίµηση νοµισµατικών στοιχείων στις 31 ∆εκεµβρίου      (482)                   1,851  

Συνολικές συναλλαγµατικές διαφορές                               (482)                  1,851  

Η εταιρεία δεν έχει πολιτική διαχείρισης κινδύνου από ξένο νόµισµα, επειδή τα 
διαθέσιµα από τη λειτουργία στην Κύπρο επαρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της και συνεπώς, οι δραστηριότητες στην Κύπρο δεν απαιτούν συναλλαγές 
µετατροπής συναλλάγµατος που θα εξέθεταν την  εταιρεία  σε  σημαντικό  κίνδυνο  ξένου 
νομίσματος.  

 

Κέρδη προ φόρων  
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε 
φορολογία  
Έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά 
Φορολογήσιµα κέρδη  
Συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος 

 2008      2007  
         (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
 321,401         374,894  
 0,00  2,224  

Για την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

15,305 13,067 
336,706  385,737 
35.00%  35.00% 
117,847  135,008 

31  25

117,878  135,033 

Επιπρόσθετοι φόροι εισοδήµατος  

∆απάνη φόρου εισοδήµατος  
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9. Κέρδη ανά µετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε βάση το σταθµικό µέσο όρο των κοινών 
µετοχών που ήταν σε κυκλοφορία στη διάρκεια της χρήσης.   

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν ως εξής:  

Για την 31 η ∆εκεµβρίου,                                                   2008                     2007  

                                                               (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Καθαρό κέρδος προς µετόχους                                          206,108           241,198  

Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών                   319,000,000       319,000,000  

Βασικά κέρδη ανά µετοχή                                                      0.65                  0.76  

 

 

10. Μερίσµατα  

Η διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2003 
ένα µέρισµα για το 2002 ποσού 0,67 ευρώ ανά µετοχή, µε συνολικό µέρισµα 
213,730.000, το οποία περιλαµβάνεται στα Ίδια κεφάλαια αλλά διακεκριµένα από τα 
Αδιανέµητα Κέρδη.  

Σε σύγκριση µε τις οικονοµικές καταστάσεις του 2001 το ποσό των 191,468.000 
συνολικού µερίσµατος της χρονιάς, περιλαµβανόταν στις υποχρεώσεις, επειδή την 
ηµεροµηνία που εκδόθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις η διανοµή του ποσού αυτού είχε ήδη 
γίνε αποδεκτή από την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων. Σύµφωνα µε τον Ν. 
2190/1920, το ελάχιστο µέρισµα που πρέπει να διανεµηθεί στους µετόχους είναι το 35% επί 
των καθαρών κερδών της χρήσης. Επιπλέον, η εταιρεία, µετά από οµόφωνη απόφαση στις 11 
Νοεµβρίου 2002, αποφάσισε να διανέµει ένα ενδιάµεσο µέρισµα του ποσού € 86,130,000 (ή 
€0.27 ανά µετοχή) το οποίο διένειµε στις 15 Ιανουαρίου 2003.  
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11. Γήπεδα, Κτίρια και εξοπλισµός 

  Γήπεδα και Κτίρια Εγκαταστάσεις & Μηχανήµατα Οχήµατα &            
1                                                                           Εξοπλησµό Σύνολο  

                               

     4853                             16939            6085                     27877 

       31                              1506              190                              1727 

            ‐                ‐                            ‐                                            ‐ 

       76                             4169              2532                              6777 

 

         4959                          23990            8731                             37680 

            151                            9714        4988                             14853 

       4808             1427            3743                      22827 

 

           4808                          14276            3743                            22827 

 

           721                              332              860                             1913 

             85                             4467            2670                             7222 

 

              

             5680                                        24322                 9591                                39593 

               236                                         14181                7658                                22075 

         5444                               10141            1933                        17518 

 

 

 

 

 

 

31 η ∆εκεµβρίου   
2008 

Καθαρό 
λογιστικό 
υπόλοιπο 
έναρξης χρήσης     
Προσθήκες  
 
Πωλήσεις  
Επιβάρυνση 
απόσβεσης  

31η ∆εκεµβρίου  
2007 

Αποτίµηση 
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις   
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  

31 η ∆εκεµβρίου   
2008 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  
 
Προσθήκες 
Επιβάρυνση 
απόσβεσης  
 
 
 
 

31η  ∆εκεµβρίου  
2008 

Αποτίµηση  
Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις  
Καθαρό λογιστικό  
υπόλοιπο  
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12. Ασώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα περιλαµβάνουν κυρίως εξοπλισµό για 
πράκτορες παιχνιδιών. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των γηπέδων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.  

 
 

31 η ∆εκεµβρίου 2007              Λογισµικό    ∆ικαιώµατα        Σύνολο  
                                                                                      (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης       1,926         306,676            308,602  
Προσθήκες                       626                 -                      626  
Επιβάρυνση απόσβεσης                    980            16,141             17,121  
31 η ∆εκεµβρίου 2007  
Κόστος Αποτίµησης                    4,371         322,817           327,188  
Συσσωρευµένες αποσβέσεις                   2,799           32,282             35,081  
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο            1,572         290,535      292,107  
  
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης        1,572           290,535           292,107  
Προσθήκες                     1,803                 -           1,803  
Επιβάρυνση απόσβεσης                   1,083              16,141        17,214  

31 η ∆εκεµβρίου 2008  
Αποτίµηση                      6,174          322,817       328,991  
Επιβάρυνση απόσβεσης                           3,882              48,42        52,305  
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο                            2,292          274,394       276,686  
  
 

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ασώµατων ακινητοποιήσεων.  

 

Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώµατος περιλαµβάνεται στο κόστος πωλήσεων, ενώ 
η απόσβεση λογισµικού επιµερίζεται µεταξύ του κόστους πωλήσεων (35%), των 
διοικητικών εξόδων (60%) και εξόδων διάθεσης (5%).  
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13. Λοιπά µη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις  

 

31 η ∆εκεµβρίου,  2008                2007 

 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

∆άνεια εισπρακτέα                                                    -                       -                         

Εγγυητικές καταβολές                                                 793                    80                        

 Προκαταβολές παροχών αποχώρησης                         4319                3894 

Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό                                3513                3139 

Σύνολο µη κυκλοφοριακών στοιχείων ενεργητικού         8625               7113 

και επενδύσεων  

 

Το βραχυπρόθεσµο ποσό των κονδυλίων των «λοιπών µη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού» περιλαµβάνεται στις Απαιτήσεις. Σηµείωση 15.  

 

 

14. Αποθέµατα  

                      2008                    2007  
                                                                         (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Πρώτες ύλες                                                                       37                  418  

Αναλώσιµα υλικά                   391                     270  

Σύνολο αποθεµάτων               428                   688  

 

Τα αποθέµατα αποτελούνται κυρίως από χαρτί και υλικό εκτύπωσης που χρησιµοποιούνται 
για την εκτύπωση των αριθµολαχείων.  
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15. Απαιτήσεις  

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:                          2008                       2007  

31 η ∆εκεµβρίου,                                                           (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Απαιτήσεις από τρίτους                                                      -                               -             
∆άνεια σε τρίτους                                                         -                               -            
Απαιτήσεις από πρακτορεία                                              21426                      13237        
Επισφαλείς απαιτήσεις                                                       8207                        6425        
Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις                      (3597)                     (2842)       
Προκαταβολές σε προµηθευτές                                             363                         558       
Άλλες απαιτήσεις                                                                7997                       7302       

Σύνολο απαιτήσεων                                                         34396                      24680 

 

Η διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας προέρχεται 
από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι απαιτήσεις 
αυτές έφθαναν στο ποσό των €8,207 χιλιάδων. Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου η 
εταιρεία σχηµάτισε πρόβλεψη ύψους €3,597 χιλιάδων. ∆ιαθέσιµο για την κάλυψη 
επισφαλών απαιτήσεων είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων πρακτόρων 
που εξασφαλίζει συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων προς την εταιρεία ύψους € 
4,613 χιλιάδων στις 1 ∆εκεµβρίου 2001. Το ποσό αυτό είναι διαθέσιµο για να καλύψει 
τις παραπάνω επισφαλείς απαιτήσεις (Βλέπε σηµείωση 22). Η διοίκηση θεωρεί αυτές 
τις προβλέψεις επαρκείς.  

16. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορόντος ενεργητικού και έξοδα εποµένων χρήσεων  

Η ανάλυση των λογαριασµών έχει ως εξής:  

31 η ∆εκεµβρίου,                                                                      2008     2007               

                                                                                                                (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήµατος                                                                       0               12766                  
Προκαταβληθέντες φόροι                                                                                              63570                74514          

Προπληρωθέντα έξοδα                                                                                                      12599                        0                 
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό                                                                                  129                   290                  
Προκαταβολές αποζηµίωσης συνταξιοδότησης                                                        335                   275                 

Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικό                      76726               88538 

       Τα ποσά των απαιτήσεων από την ανάδοχο εταιρεία του παιχνιδιού Στοίχηµα 
α τη χρήση που έληξε την 31 η ∆εκεµβρίου 2007 υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τους 
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όρους της σύµβασης µε την εταιρεία αυτή. Σύµφωνα µε τη σύµβαση αν αποδόσεις 
στους νικητές του συγκεκριµένου παιχνιδιού υπερβούν το όριο υ 60% των συνολικών 
εσόδων που προέρχονται, τότε ο ανάδοχος καταβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το 
υπερβάλλον ποσό. Για τη χρήση που έληξε ις 31 ∆εκεµβρίου 2002 οι πληρωµές στους 
νικητές του παιχνιδιού ήταν µικρότερες του 60%. Τα στεγαστικά δάνεια στο 
προσωπικό εξασφαλίζονται µε υποθήκες της ιδιοκτησίας που αγοράζεται. Τα 
προπληρωµένα έξοδα αφορούν κυρίως προπληρωµές που έγιναν στην Ένωση 
Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία για 
την παροχή υπηρεσιών διαφήµισης και χορηγίας σύµφωνα  τους όρους των σχετικών 
συµβάσεων που υπογράφηκαν ξεχωριστά µε καθεµιά από τις δύο αυτές Ενώσεις.  

 

17. ∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα  

31 η ∆εκεµβρίου,                                       2008              2007  

                                                                                      (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

ταµείο                                              243                338  

∆ιαθέσιµα σε τραπεζικούς λογαριασµούς     358,878             48,682  

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις                                      0              322,817 

Σύνολο διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων     359,121              371,837  

Το µέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,36% για το 
έτος 2002 και 3,9% για το 2001. Η µέση διάρκεια των βραχυπρόθεσµων καταθέσεων 
ήταν 7 ηµερολογιακές ηµέρες για το έτος 2008 και 7 ηµερολογιακές ηµέρες για το 
2001.  

Τα διαθέσιµα από την λειτουργία της επιχείρησης στην Κύπρο χρησιµοποιούνται 
για να υποστηρίξουν αυτές τις λειτουργίες. Η εταιρεία επιτρέπει τη µεταφορά 
διαθεσίµων στην Ελλάδα, µετά τη συµφωνία που έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2007 η 
εταιρεία να λειτουργεί στην Κύπρο. Συγκεκριµένα µια χρηµατική µεταφορά επιτρέπεται 
µόνο όταν το υπόλοιπο διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων υπερβαίνει το 1 
εκατοµµύριο σε κυπριακό νόµισµα, και µόνο αφού η µεταφορά εγκριθεί από την 
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Το υπόλοιπο διαθεσίµων και ταµειακών ισοδυνάµων που 
υπολογίστηκε από την εταιρεία στην Κύπρο στις 31/12/2002 και 2001 ήταν 6,426 και 
9,650 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα.  

18. Μετοχικό κεφάλαιο  

Όταν η εταιρεία συστήθηκε σε ανώνυµη εταιρεία το 1999, το καταστατικό της 
προέβλεπε την αποτίµηση των πάγιων στοιχείων της από επιτροπή αποτίµησης εντός 
ενός έτους. Σύµφωνα µε αυτήν την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίµησε τα πάγια της 
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εταιρείας στα 33,778 χιλιάδες ευρώ. Από το ποσό αυτό τα 29,347 χιλιάδες ευρώ 
κεφαλαιοποιήθηκαν µέσω της έκδοσης ενός εκατοµµυρίου µετοχών. Το υπόλοιπο 
καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρµογής στα ίδια κεφάλαια των µετόχων.  

Στις 15 ∆εκεµβρίου 2006 οι κοινές µετοχές της εταιρείας διαιρέθηκαν για να 
αυξηθεί ο αριθµός των µετοχών που κυκλοφορούσαν σε 100 εκατοµµύρια. Στη 
συνέχεια, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 64,270 χιλιάδες ευρώ σε 
93,617 χιλιάδες ευρώ µε έκδοση 219,000,000 νέων µετοχών. Η αύξηση των 64,270 
χιλιάδων ευρώ προήλθε από α) αδιανέµητα κέρδη, β) ένα ποσό από το λογαριασµό 
διαφορών αναπροσαρµογής αξίας και γ) τµήµα του δικαιώµατος εκµετάλλευσης 
(29,347 χιλιάδες ευρώ)  

Το 2007, η ονοµαστική αξία των µετοχών της εταιρείας αυξήθηκε από 0,29 ευρώ 
σε 0,30 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεµατικών. Όλες οι µετοχές που έχουν 
εκδοθεί από την εταιρεία είναι κοινές µετοχές.  

 

Όλες οι εκδοµένες µετοχές από την εταιρεία είναι κοινές µετοχές.  

 

Ηµεροµηνία       Αριθµός µετοχών  

1 Ιανουαρίου 2006     1,000,000 

Split (15 ∆εκεµβρίου 2006)  100,000,000 

Έκδοση µεριδίου (15 ∆εκεµβρίου 2006)             219,000,000  

31 ∆εκεµβρίου 2006  319,000,000 

31 ∆εκεµβρίου 2007  319,000,000 

31 ∆εκεµβρίου 2008          319,000,000  

 

Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός κοινών µετοχών ήταν 319 εκατοµµύρια στις 31 
∆εκεµβρίου 2001 µε ονοµαστική αξία 0,30 ευρώ ανά µετοχή (0,29 ευρώ για το 2000 
και 29,35 ευρώ για το 1999). Όλες οι εκδοµένες µετοχές είναι πλήρως εξοφληµένες.  
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19. Αποθεµατικά  

Η ανάλυση των αποθεµατικών έχει ως εξής:  

 Άλλα Τακτικό Αφορολόγητα   

 Αποθ/κά αποθεµατικό αποθεµατικά  Σύνολο 

  (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)   

31 ∆εκεµβρίου 
2006  

2,815 755  5,100  8,670 

∆ιόρθωση φόρου        -          - 2,908  2,908  

Έλλειµµα στις 
ανατιµήσεις

    

επενδύσεων        -           -       196  196  
Έκδοση µετοχικού 

λ ί
      (2,083)  (2,083) 

Μεταφορά σε αποθεµατικά  31,695  12,099       2,224  46,018 

31 ∆εκεµβρίου 2007 34,510 12,854      8,345  55,709 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   10,299   

∆ιανοµή στους µετόχους  (31,695)    

 (31,695) 10,299   (21.396)

31 ∆εκεµβρίου 2008 2,815 23,153      8,345  34,313 

 

Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασµού αποθεµατικού στα ίδια κεφάλαια των µετόχων 
είναι ως εξής :  

 Άλλα αποθεµατικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη 
προηγούµενων ετών. Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιµα για διανοµή στους 
µετόχους.  

 Το τακτικό αποθεµατικό είναι ποσό ίσο µε το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών 
κερδών που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηµατισµού παύει όταν 
υπερβεί το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι 
διαθέσιµο για διανοµή.  

 Τα αφορολόγητα αποθεµατικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε 
τµήµα αυτού του αποθεµατικού που διανέµεται στους µετόχους υπόκειται σε 
φορολογία εισοδήµατος. Η εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανέµει αυτά τα 
αποθεµατικά.  
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Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόµενων χρήσεων συµψηφίζονται όταν 
υπάρχει το νόµιµο δικαίωµα συµψηφισµού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων µε 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις,  υποχρεώσεις αφορούν 
τις ίδιες φορολογικές αρχές.  

 

Ο συντελεστής για τον υπολογισµό των φόρων επόµενων χρήσεων είναι 35,00%, 
ο οποίος αντιστοιχεί στο φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τις εταιρείες.  

Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισµό 
του λογιστικού κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, 
το κόστος αυτό αφαιρείται, όταν καταβάλλονται οι παροχές από την εταιρεία. Η 
διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσµα την καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων 
επόµενων χρήσεων, καθώς προκύπτει οικονοµικό όφελος για την εταιρεία από την 
αφαίρεση των παροχών από τα φορολογητέα κέρδη. 

Τα ποσά που εµφανίζονται στον ισολογισµό περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

Την 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ                                                 2008                2007        

Υποχρεώσεις φόρων εποµένων χρήσεων                                  4                        28            
για τακτοποίηση µετά από 1 έτος και                                                             
περισσότερο (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)                                                            
Απαιτήσεις φόρων εποµένων χρήσεων για τακτοποίηση          4,270                 2,516          
Μετά από 1 έτος και περισσότερο    

 

21. ∆άνεια  

Τα δάνεια του οµίλου έχουν την ακόλουθη χρονική διάρκεια:  

Την 31 η ∆εκεµβρίου      2008             2007     

                                                                     (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Σε λιγότερο από 1 έτος 1- 5 έτη                        39,036               37,595                      

Περισσότερο από 5 έτη         83,681       125,385  

 Σύνολο δανείων                                              122,717          162,980  

Το µέσο σταθµικό επιτόκιο ήταν 4,73% στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, και 5,80% στις 
31 ∆εκεµβρίου 2001. Τα δάνεια του οµίλου έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο, 
αποτελούµενα από ένα εύρος 0,45% ως 0,95%, πάνω σε τρίµηνο ή εξάµηνο επιτόκιο 
Euribor, ανάλογα µε το δάνειο.  
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Οι όροι αποπληρωµής των δανείων είναι οι εξής:  

 

22. Άλλες υποχρεώσεις - µη βραχυπρόθεσµες  

          Την 31 η ∆εκεµβρίου             2008          2007      

                                                                                (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Εγγυητικές  καταθέσεις  από πράκτορες                     4,989   3,582  

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων              4,989   3,582 

 

Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που 
κατατίθενται για να εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων.  

Οι καταθέσεις εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες µόνο όταν αυτοί 
παύουν να ενεργούν ως πράκτορες. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Την 31η ∆εκεµβρίου 

Προµηθευτές  
Κέρδη σε νικητές  
Υποχρεώσεις στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
Μερίσµατα πληρωτέα  
Άλλες υποχρεώσεις  
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 

2008 2007
        (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 13,828                   53,858 
 
  38,063                    35,075

            
 15,9852                     58.904



  140

24. Προγράµµατα Παροχών Προσωπικού  

Με τον τερµατισµό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ 
ποσό που είναι ίσο για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας µε το % της συνολικής αµοιβής του 
εργαζοµένου κατά τ τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και 
επιδόµατος πληρωτέου βασιζόµενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα 
προγράµµατα παροχών δεν χρηµατοδοτούνται εκτός αν η εταιρεία προκαταβάλλει 
παροχές αποχώρησης σε κάθε εργαζόµενο. Βλέπε σηµείωση 16 και παράγραφο Β (α) 
σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές.  

Για υπηρεσίες µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 η παρούσα αξία των 
επιδοµάτων αποχώρησης µε βάση τα υποχρεωτικά επιδόµατα σύµφωνα µε τους όρους 
του σχεδίου και τα προβλεπόµενα επίπεδα µισθών είναι 19,242 και 14,331 χιλιάδες 
ευρώ αντίστοιχα.  

Το τρέχον κόστος παροχών για τα έτη 2008 και 2007  ήταν 4,911 και 5,758 
χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών επιδοµάτων, κατά την ηµεροµηνία της 
συνταξιοδότησης των εργαζοµένων της εταιρείας, ήταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2002 
32,273 χιλιάδες ευρώ και στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 22,321 χιλιάδες ευρώ. Οι βασικές 
αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 είναι: 

Επιτόκιο προεξόφλησης: 4,50%  
Αναµενόµενο ποσοστό αυξήσεων στους µισθούς: 3,5 
 
Το ποσό των € 65,480 χιλιάδων που εµφανίζεται στο κονδύλι «λοιπές 

προβλέψεις» προορίζεται να καλύψει τις συνολικές ζηµιές που µπορεί να προκύψουν 
από τη διοικητική απόφαση εναντίον του ΟΠΑΠ Α.Ε. από την ανάδοχο εταιρεία του 
Στοιχήµατος σχετικά µε την εισαγωγή του Ιπποδροµιακού στοιχήµατος ως επιπλέον 
παιχνιδιού.  
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26. Ταµειακές ροές  
 
α) Η συµφωνία των καθαρών κερδών µε τις ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες:  

1. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
∆. Λοιπές Αποκαλύψεις  

Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα ∆εν υπάρχουν σηµαντικές απαιτήσεις 
από τρίτους έναντι της εταιρείας µε εξαίρεση εκείνες που διατυπώνονται στην 
επιστολή του νοµικού συµβούλου µας κ. Ν. Τοµαρά που αφορά τα ακόλουθα: 
Α)Αγωγές που κατατέθηκαν από τους κ. Γ. Κυµιώνη, Β. Κυµιώνη και Ε. Καραγιάννη 
για ποσά 88.041,00, 88.041,00 και 27.806.309,00 ευρώ αντίστοιχα, το αποτέλεσµα 
των οποίων αναµένεται να είναι σε όφελος της εταιρείας, σύµφωνα µε τον νοµικό 
σύµβουλο. Β) Εργατικές υποθέσεις (τυπογράφοι και λοιπό έκτακτο προσωπικό) που 
αφορούν το ποσό των 170.212,00 ευρώ, το οποίο πρόκειται να τακτοποιηθεί 
οριστικός και, Γ) Την από 07105/2008 προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο της 
INTRALOT S.A έναντι της ΟΠΑΠ ΑΕ. µε αίτηµα τη χορήγηση αποζηµίωσης για 
αποθετική ζηµιά. Σε σχέση µε την προσφυγή προς το τριµελές διαιτητικό δικαστήριο 
δηµοσίευσε την 2/2009 απόφαση του, επιδικάζοντας στον ανάδοχο του παιχνιδιού 
«Πάµε Στοίχηµα» το ποσό των 37.417.000 ευρώ για κάθε έτος καθυστέρησης 
έναρξης του Ιπποδροµιακού Κυνοδροµιακού στοιχήµατος, ερχοµένου από 
29/03/2001. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή ο ΟΠΑΠ ΑΕ. πρέπει να πληρώσει αυτό 
το ποσό µε περίοδο έναρξης από τις 29/03/2001 µέχρι το Ιπποδροµιακό - 
Κυνοδροµιακό στοίχηµα ξεκινήσει ή µέχρι τη λήξη του σχετικού συµβολαίου 
(28/01/2007). Η απόφαση δεν περιλαµβάνει συµφωνία για την καταβολή τόκων σε 
αναβαλλόµενες πληρωµές. Το ποσό που πρέπει να πληρωθεί βασισµένο σε αυτήν την 
απόφαση, από τις 0110112003 ως τις 28/01/2007 είναι 152.786.083,33 ευρώ ενώ 
το ποσό που αφορά την περίοδο από 29/03/2007 ως 31/12/2008 είναι 
65.480.557,59 ευρώ.  

Η ενδεχόµενη υποχρέωση για αποζηµίωση από τις 31/12/2008 και µέχρι τη 
λήξη του συµβολαίου που ανέρχεται στο ποσό των 152.786.083,33 ευρώ, εξαρτάται 
από την έναρξη ή την αποτυχία έναρξης του Ιπποδροµιακού Κυνοδροµιακού 
στοιχήµατος, όπως και από την έκβαση της κατατεθειµένης αγωγής του ΟΠΑΠ ΑΕ. µε 
σκοπό την ακύρωση της απόφασης του δικαστηρίου, η οποία σύµφωνα µε ένα 
γράµµα από το νοµικό τµήµα της εταιρείας, εκτιµάται ότι θα είναι θετική για την 
εταιρεία.  

Η πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας αφορά τη ζηµιά που 
ενδέχεται να προκύψει σαν αποτέλεσµα της τελικής διευθέτησης της διαφοράς.  

Περαιτέρω, για την απόφαση του δικαστηρίου, η εταιρεία να πληρώσει 
αποζηµίωση ύψους 37.417 χιλιάδων ευρώ ετησίως, ξεκινώντας από τις 01/03/2001 ως 

45 
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τις 31/01/2007 στην ανάδοχη εταιρεία του στοιχήµατος, το νοµικό τµήµα της ΟΠΑΠ ΑΕ. 
θα ζητήσει από το Εφετείο της Αθήνας να ακυρώσει την απόφαση. Επίσης, θα ζητηθεί η 
αναβολή της απόφασης µέχρι η υπόθεση να δικαστεί από το Εφετείο.  

Σε ένα γράµµα που στάλθηκε στη διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ. το νοµικό τµήµα της 
εκτιµά ότι η έκβαση της απόφασης είναι πολύ πιθανόν να είναι υπέρ της εταιρείας. Σε 
αυτό το πλαίσιο η διοίκηση αποφάσισε να χρεώσει τα λειτουργικά αποτελέσµατα της 
χρήσης που έληξε στις 31/12/2002 µε το ποσό των 65.482 χιλιάδων ευρώ (βλέπε 
σηµείωση 4), ίσο µε την αποζηµίωση που θα πρέπει να πληρώσει κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού, αν η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να ακολουθηθεί. Η διοίκηση 
της εταιρείας θεωρεί ότι αυτό το ποσό επαρκεί για να καλύψει κάθε κίνδυνο που 
σχετίζεται µε αυτή την προσφυγή στο δικαστήριο.  

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει την εταιρεία για τη χρήση 
2002. Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου οι πρόσθετες υποχρεώσεις που ενδέχεται να 
προκύψουν δε θα επιδράσουν σηµαντικά στις συνολικές υποχρεώσεις σύµφωνα µε την 
άποψη της διοίκησης. Για το λόγω αυτό δε διενεργήθηκε σχετική πρόβλεψη.  

 

2. ∆εσµεύσεις 

Συµβάσεις για τη λειτουργία του στοιχήµατος:  

Η εταιρεία έχει κάνει συµφωνία µε την IntraIot S.A παραχωρώντας της το 
αποκλειστικό δικαίωµα να διαχειρίζεται ορισµένους τοµείς του Στοιχήµατος για 7 χρόνια 
µε αφετηρία το 1999. Σύµφωνα µε τους όρους αυτής της συµφωνίας, ο ανάδοχος 
επιλέγει τα γεγονότα για το στοίχηµα, ορίζει τις πιθανότητες, εκτυπώνει τα λαχεία, 
αναλαµβάνει τη διαφήµιση, παρακολουθεί τη λειτουργία του στοιχήµατος και είναι 
υπεύθυνος για τη διαχείριση του κινδύνου του Στοιχήµατος. Όλα τα µελλοντικά 
στοιχήµατα µε καθορισµένες και µη καθορισµένες πιθανότητες αναµένεται να 
λειτουργήσουν µε τον ίδιο ανάδοχο, όπως ορίζει η συµφωνία συµπεριλαµβανοµένων 
αθλητικών γεγονότων, ιπποδροµιών (όχι εγχώριων) και κυνοδροµιών. Παρά τη 
συµφωνία, η εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διαχείριση των παιχνιδιών και 
συµµετέχει ενεργά σε πολλές εργασίες σχετικά µε τη λειτουργία τους. Επιπλέον, ο 
εργολάβος πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της εταιρείας για όλα τα θέµατα που 
σχετίζονται µε τη διεξαγωγή του Στοιχήµατος όπως ορίζουν οι όροι της συµφωνίας.  

Άλλες δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι οι εξής:  

Α) Υποχρέωση προµήθειας µε εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια  

Ο ΟΠΑΠ έχει υπογράψει συµβόλαια για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των 
κουπονιών για τα παιχνίδια και συµβόλαιο για την αγορά χάρτινων κουπονιών για 
συγκεκριµένα παιχνίδια.  
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Β) Συντήρηση - Λειτουργία πληροφορικών συστηµάτων  

Την συντήρηση του κεντρικού συστήµατος επεξεργασίας στοιχείων της 
εταιρείας έχει αναλάβει η Ιντρακόµ ΑΕ. όπως ορίζεται σε συµφωνία το Φεβρουάριο του 
1997. Σύµφωνα µε αυτήν, η Ιντρακόµ ΑΕ. πρέπει να παρέχει και να συντηρεί 
υπολογιστές, λογισµικό κεντρικού συστήµατος, τα LOTOS (Lottery Operating System) 
πλατφόρµα λογισµικού αριθµολαχείων που δηµιούργησε η Intralot S.A , τερµατικά 
πρακτορείων και να διαµορφώνει λειτουργικές διαδικασίες σχετικά µε το σύστηµα 
επεξεργασίας στοιχείων. Η διάρκεια της συµφωνίας διαφέρει ανάλογα µε την υπηρεσία 
που παρέχεται. Για υπηρεσίες συντήρησης σε υπολογιστές και κεντρικά συστήµατα 
λογισµικού, η διάρκεια είναι µέχρι το 2007. Όσον αφορά την παροχή υφιστάµενου 
συστήµατος λογισµικού, τερµατικών πρακτορείων και συνεχή ανάπτυξη λειτουργικών 
διαδικασιών, η υποχρέωση της Ιντρακόµ ΑΕ. είναι να παρέχει υπηρεσίες µέχρι το 
Φεβρουάριο του 2004.  

Γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη του λογισµικού των παιχνιδιών EXTRA 5 και SUPER 3  

Η Ιντρακόµ ΑΕ. έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του λειτουργικού 
για την λειτουργία των αριθµολαχείων EXTRA 5 και SUPER 3. Οι όροι της σύµβασης 
ποικίλουν ανάλογα µε την υπηρεσία που παρέχεται και η σύµβαση εκτείνεται σε 1 Ο 
χρόνια, ερχόµενα την 25η ∆εκεµβρίου 2002.  

∆) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισµικού ERP  

Η lντρακόµ ΑΕ. έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υποστήριξη του ERP σχετικού 
µε τις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές υπηρεσίες. Η συντήρηση εκτείνεται για µια περίοδο 
πέντε χρόνων ερχοµένης της 25ης ∆εκεµβρίου 2008, και το κόστος της ποικίλει ανάλογα 
µε τις υπηρεσίες που παρέχονται.  

Ε) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, η ΟΠΑΠ ΑΕ. είναι µέρος σε χρηµατοδοτική σύµβαση 
µίσθωσης µεταφορικών µέσων. Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές σύµφωνα µε τους 
όρους της σύµβασης είναι:  

Την 31 η ∆εκεµβρίου,                                                     2009                2008           

                                                                                     (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Λιγότερο από 1 χρόνο 1 - 5 έτη  193,825            193,825 

Άνω των 5 χρόνων                                                         516,866                 -  

 

   



  144

Στ) Στις 31 ∆εκεµβρίου 2002, η ΟΠΑΠ ΑΕ. είναι µέρος σε σύµβαση ενοικίασης σχετική 
µε διοικητικό κτίριο. Οι µελλοντικές ελάχιστες πληρωµές σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης είναι:  

 

 

Την 31 η ∆εκεµβρίου                                                               2009                  2008  

                                                                                          (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

Λιγότερο από 1 χρόνο 1- 5 έτη                                                 2,786         2,786 

Άνω των 5 χρόνων                                                                  6,965                        ‐  
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3. ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2002·3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

2002 • 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ) Ε∆ΡΑ ΑΘΗΝΑ, 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15 

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων σελ. 154- 168 Ελεγκτική 2007 

2) Το µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό στις 31/12/2008 ανέρχεται σε 230 άτοµα  

3) Οι βασικές λογιστικές αρχές, που ακολουθήθηκαν είναι ίδιες µε αυτές των 
οικονοµικών καταστάσεων του 2001, εκτός από την περίπτωση της πρόβλεψης 
αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού.  

4) Έγινε διαχωρισµός των δεδουλευµένων και µη εσόδων και εξόδων  

5) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟ∆ - 91 είναι : «Τυχερά παιχνίδια και 
στοιχήµατα 1.967.695.227,16 ευρώ»  

6) Κατά της εταιρείας υπάρχουν αγωγές από τρίτους ποσού 31,4 εκατοµµύρια ευρώ 
περίπου, οι οποίες εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν (αρνητικά) ουσιωδώς την 
οικονοµική κατάσταση και την περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας.  

7) Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 65.480.557,59 ευρώ µε επιβάρυνση των 
έκτακτων αποτελεσµάτων της χρήσης σύµφωνα µε την 2/21-1-2003 απόφαση του 
Τριµελούς ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. Η πρόβλεψη του πιο πάνω ποσού αφορά την 
περίοδο µέχρι 31/12/2008  

8) Οι επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στο 2008 ανήλθαν στο ποσό των 
3.776.588,73 ευρώ  

9) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2008  

10) Το διοικητικό Συµβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε την υπ' αριθµό 21/07-11-2008 
συνεδρίαση του αποφάσισε την διανοµή προµερίσµατος για τη χρήση 2008 συνολικού 
ποσού ευρώ 86.130.000  

Αθήνα, 20·02·2009  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Κ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ  

Α.∆.Τ. Μ 189774  

 

ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  
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Ο ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

∆. ΡΙΖΟΣ  

Α.∆.Τ. Ε 069455  

Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.∆.Τ. Ν 017069  

134  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΤΕΘΗΚΑΝ 

Από µια απλή εξέταση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα µε αντιπαράθεση των καταστάσεων σύµφωνα µε τα ελληνικά 
πρότυπα, παρατηρήθηκε, ότι ενώ στα τελευταία µια επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να 
εκδίδει τις καταστάσεις του ισολογισµού, του πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και του 
πίνακα αποτελεσµάτων χρήσης, µε µη υποχρεωτική σύνταξη και δηµοσίευση της 
κατάστασης ταµειακών ροών, στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εξαιρείται ο πίνακας 
διάθεσης αποτελεσµάτων και καθιερώνονται η κατάσταση ταµειακών ροών 
υποχρεωτικά και η κατάσταση µεταβολών της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης. 
Σηµαντικό, επίσης, είναι να αναφερθεί ότι το προσάρτηµα των οικονοµικών 
καταστάσεων αντικαθιστούν, στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, στις οποίες αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες για τους 
λογαριασµούς που χρησιµοποιούνται και τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί η 
επιχείρηση, ενώ στην αρχή αναφέρονται κάποιες γενικές πληροφορίες για την 
επιχείρηση. Όσον αφορά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων τα ∆ΛΠ καθιστούν 
υπεύθυνη την διοίκηση της επιχείρησης, σχετικά µε την ορθότητα σύνταξης τους και 
µε την επιλογή των λογιστικών αρχών που θα ακολουθηθούν, ενώ στη µέχρι τώρα 
ισχύουσα νοµοθεσία δεν προσδιορίζεται κάτι τέτοιο. Πέραν αυτών των νέων 
καταστάσεων, η επιχείρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει στις σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων, κατάσταση στοιχείων ανά τοµέα ή ανά κλάδο, κατάσταση 
για το κόστος πωλήσεων, των χρηµατοοικονοµικών εξόδων, των εξόδων προσωπικού, 
για τους αναβαλλόµενους φόρους και τον φόρο εισοδήµατος, για τις συναλλαγµατικές 
διαφορές, τα κέρδη ανά µετοχή, για τις ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και 
γενικώς για όλα τα κονδύλια που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο λόγος 
που πρέπει να αναφέρονται τόσο αναλυτικές πληροφορίες στις σηµειώσεις είναι 
επειδή, βάση των αξιώσεων των ∆ΛΠ, οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν 
περιληπτική µορφή των αντίστοιχων καταστάσεων που ετοιµαζόταν µέχρι σήµερα, 
αφού δεν χρησιµοποιούνται οι ίδιοι λογαριασµοί παρουσιάζοντας µια συνοπτική εικόνα.  

Προχωρώντας στην αναλυτική µελέτη των καταστάσεων, το πρώτο που 
παρατηρείται είναι η διάρθρωση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Σε κάθε 
κατάσταση περιέχεται µια στήλη επιπλέον, η στήλη σηµειώσεων, όπου αναφέρεται ο 
αριθµός της παραγράφου υποδεικνύοντας έτσι τον αναγνώστη σε ποιο σηµείο µέσα 
στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων θα βρει πληροφορίες για το 
συγκεκριµένο κονδύλι. Ξεκινώντας, λοιπόν, από την κατάσταση αποτελεσµάτων 
χρήσης, παρατηρείται ότι σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, περιλαµβάνεται ο φόρος εισοδήµατος, 
οι φόροι εποµένων χρήσεων καταλήγοντας έτσι στα κέρδη µετά φόρων και 
αναφέρονται και τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, ενώ η κατάσταση αποτελεσµάτων που 
ετοιµαζόταν µέχρι σήµερα σταµατάει την ανάλυση στα κέρδη προ φόρων και το 
κονδύλι του φόρου περιέχεται στον πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων. Στην 
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κατάσταση ισολογισµού της επιχείρησης, συνταγµένη σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, εκτός από 
τη συνοπτική του µορφή παρατηρείται και διαφορά στη διάρθρωση.  

 

Ενώ σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο τα στοιχεία του ενεργητικού και 
παθητικού εµφανίζονται µε την ακόλουθη σειρά : Πάγιο ενεργητικό, Κυκλοφορούν 
ενεργητικό και Ίδια Κεφάλαια, Μακροπρόθεσµες και Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
στα ∆ΛΠ η παρουσίαση γίνεται σύµφωνα µε την ταχύτητα ρευστοποίησης των 
στοιχείων Κυκλοφορούν, Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό και Βραχυπρόθεσµες, 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, Ίδια Κεφάλαια.  

Φτάνοντας στο σηµείο Β (ί) στις σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ που αφορά στα έσοδα της επιχείρησης, παρατηρούµε ότι 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία έσοδα προέρχονται και από τις επιχορηγήσεις και 
επιδοτήσεις, εκτός εκείνων που χορηγούνται για την απόκτηση παγίων, αλλά και από 
επενδύσεις των διαθεσίµων κεφαλαίων της επιχείρησης. Ως έσοδο θεωρείται η 
εκφρασµένη σε χρηµατικές µονάδες αγοραστική δύναµη που αποκτάται, ενώ τα ∆ΛΠ 
αποδέχονται ως έσοδο και µια πράξη ανταλλαγής προϊόντων ή υπηρεσιών. Ακόµη µια 
σηµαντική διαφορά έγκειται στο ότι τα ∆ΛΠ στηρίζονται στην αρχή του δεδουλευµένου 
και στην αρχή της αντιστοίχησης εσόδων - εξόδων, ενώ ο ΚΦΕ στηρίζεται στην αρχή 
του ληξιπρόθεσµου και απαιτητού.  

Αµέσως µετά, στη σηµείωση Β (ίί), που αφορά στα δάνεια της επιχείρησης, 
διαπιστώνουµε ότι, κατά το ελληνικό δίκαιο, τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από την 
χρηµατοοικονοµική λειτουργία της επιχείρησης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της, 
εκτός εκείνων που αφορούν τη χρηµατοδότηση παγίων που βρίσκονται στην 
κατασκευαστική περίοδο. Οι τόκοι αυτοί µπορούν να θεωρηθούν έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης και να αποσβένονται είτε ολικά είτε τµηµατικά και ισόποσα εντός 5 ετών 
και τα δάνεια δεν διακρίνονται κατά τη διάρκεια τους, αλλά καταχωρούνται όλα στο 
κονδύλι των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, εκτός από εκείνα που είναι πληρωτέα 
στην επόµενη χρήση και κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µε τον 
λογαριασµό «Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση». 
Αντίθετα σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και µε βάση των σηµειώσεων επί των οικονοµικών 
καταστάσεων της συγκεκριµένης επιχείρησης, «ΟΠΑΠ», τα δάνεια καταχωρούνται ως 
υποχρεώσεις την ηµεροµηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης 
δανείου περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης. Σε ηµεροµηνίες 
µεταγενέστερες του ισολογισµού τα δάνεια εµφανίζονται µε το ονοµαστικό απλήρωτο 
ποσό. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού στο βαθµό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευµένα και δεν 
έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε µακροπρόθεσµα, αν λήγουν σε 
περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσµα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο.  
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Στη σηµείωση Β (ίίί) Κόστος παροχών σε εργαζοµένους και στη σηµείωση (ίκ) 
παροχές αποχώρησης διαπιστώνουµε τις διαφορές που υπάρχουν µε την ελληνική 
νοµοθεσία όσον αφορά τις παροχές και τα ωφελήµατα εργαζοµένων. ∆ηλαδή, στην 
ελληνική νοµοθεσία υπάρχει διάταξη για διενέργεια πρόβλεψης για τις αποζηµιώσεις 
συνταξιοδότησης και απόλυσης προσωπικού, η οποία υπολογίζεται µε βάση πίνακες 
του ν. 2112/20. Ακόµη µε βάση µια ειδική γνωµάτευση του νοµικού συµβουλίου του 
κράτους, το 40% της ανωτέρω συνολικής υποχρέωσης θεωρείται λογιστικά αποδεκτό 
για καταχώρηση. Ο ν. 2190 αναφέρει για τη διενέργεια προβλέψεων για όλους τους 
πιθανούς κινδύνους, όµως στην πράξη δεν γίνεται εγγραφή για σχήµατα υπεσχηµένων 
παροχών. Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ότι τα αποτελέσµατα βαρύνονται κατά το µέρος που 
αναλογεί σε κάθε χρήση µε το προβλεπόµενο κόστος των συνταξιοδοτικών παροχών 
που η επιχείρηση θα καταβάλλει στο µέλλον, όπως αυτό προκύπτει από ένα 
καθορισµένο πρόγραµµα συνταξιοδοτικών παροχών. Στην ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία, ως φορολογικά εκπιπτόµενη δαπάνη αναγνωρίζεται µόνο η πρόβλεψη που 
αντιστοιχεί στην αποζηµίωση του προσωπικού που συνταξιοδοτείτε το επόµενο 
οικονοµικό έτος.  

Στη σηµείωση (ίν) γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός, δηλαδή για τα 
ενσώµατα πάγια, µπορούµε να αναφέρουµε ότι το ΕΓΛΣ και ο Ν. 2190/1920, ορίζουν 
ότι οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις πρέπει να καταχωρούνται στην αξία κτήσης και να 
αποσβένονται σύµφωνα µε τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται από το Π∆ 
100198, που ορίζει τους µέγιστους επιτρεπτούς φορολογικά συντελεστές. Οι 
αναπροσαρµογές αξίας επιτρέπονται µόνο για γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια και µόνο 
βάση νόµου. Σύµφωνα µε τις εσωτερικές διατάξεις του ΚΒΣ, τα πάγια αποτιµώνται 
στην αξία κτήσης, η οποία για τα ακίνητα δεν περιλαµβάνει τα έξοδα απόκτησης τους, 
αλλά ρητά προβλέπει, ότι τα σχετικά έξοδα καταχωρούνται ως έξοδα πρώτης 
εγκατάστασης ή εξοδοποιούνται στη χρήση. Αναπροσαρµογή της αξίας επιτρέπεται 
µόνο στα ακίνητα ως υποχρεωτικά διενεργούµενη κάθε 4 έτη, µε βάση συντελεστές 
που ορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις. Οι δε αποσβέσεις που αναγνωρίζονται από 
την Ελληνική φορολογική νοµοθεσία ως φορολογικά εκπιπτόµενες είναι µόνο οι 
αποσβέσεις εκείνες που συµπίπτουν µε τα συγκεκριµένα ποσοστά που καθορίζει για 
κάθε κατηγορία παγίων το Π∆ 100/1998. Αντίθετα, µε βάση τα ∆ΛΠ, τα ενσώµατα 
πάγια καταχωρούνται αρχικά στην τιµή κτήσης, η οποία για τα ακίνητα περιλαµβάνει 
και τα διάφορα έξοδα απόκτησης τους, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αποτίµησης των 
παγίων στην τρέχουσα αξία τους. Ακόµη, βάση των προτύπων, οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε βάση συντελεστές που διαµορφώνονται από τη προσδοκώµενη κάθε 
φορά από την επιχείρηση ωφέλιµη ζωή του παγίου. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής, 
επιτρέπεται για όλα τα ενσώµατα πάγια, χωρίς να ορίζεται χρονική διάρκεια αλλά 
διενεργείται όταν κρίνει η διοίκηση της επιχείρησης ότι πρέπει να γίνει αναπροσαρµογή 
και οι αποσβέσεις διενεργούνται µε βάση την αναπροσαρµοσµένη αξία.  
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Στη σηµείωση (ν) Ασώµατες ακινητοποιήσεις δίνονται πληροφορίες για το 
λογισµικό που αγοράστηκε, την αποτίµηση του και την καταχώρηση αυτού στον 
ισολογισµό. Τα άϋλα πάγια στοιχεία, σύµφωνα µε τις ελληνικές διατάξεις, 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ισόποσα µε ανώτατο όριο την πενταετία. 
Ορισµένα άϋλα στοιχεία (π.χ. δικαιώµατα εκµετάλλευσης, άδειες λειτουργίας) 
αποσβένονται στο χρόνο της παραγωγικής ζωής τους ή στο χρόνο της νοµικής 
διάρκειας τους. Ακόµη τα άϋλα πάγια αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και 
αποσβένονται είτε ισόποσα µέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας τους είτε, 
στην περίπτωση που το άϋλο πάγιο έχει από τον νόµο προστασία περιορισµένης 
διάρκειας, µέσα στο χρόνο της περιορισµένης αυτής διάρκειας. Σύµφωνα µε τα διεθνή 
λογιστικά πρότυπα, τα άϋλα πάγια στην πλειοψηφία τους πρέπει να εξοδοποιούvται 
στην χρήση στην οποία δηµιουργούνται. Τα άϋλα πάγια στοιχεία κεφαλαιοποιούνται 
µόνο όταν διασφαλίζεται και µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς ότι από αυτά θα υπάρξει 
ένα µελλοντικό οικονοµικό για την επιχείρηση όφελος και όταν το κόστος του άϋλου 
παγίου µπορεί να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται 
συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άϋλου παγίου, η οποία δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη. Όσον αφορά τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει 
να αποτελούν µέρος του κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν και, δεν 
αποτελούν άϋλο πάγιο ξεχωριστό. Τέλος, τα ∆ΛΠ προβλέπουν τη δυνατότητα (έστω 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των αϋλων παγίων στην εύλογη αξία 
τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσης. 
Αντίθετα, ο ΚΒΣ και ο ΚΦΕ δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την αποτίµηση άϋλων 
αγαθών.  

Σηµαντικό επίσης, είναι να αναφερθούν οι διαφορές που παρουσιάζουν τα ∆ΛΠ 
µε την ελληνική νοµοθεσία για τις συναλλαγµατικές διαφορές. Η σηµείωση (νίί) 
αναφέρεται στις συναλλαγµατικές διαφορές και δίνει πληροφορίες για τις συναλλαγές 
της επιχείρησης σε ξένο νόµισµα. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι κύρια διαφορά µεταξύ 
ελληνικού δίκαιου και ∆ΛΠ είναι ότι, κατά το πρώτο, όλα τα στοιχεία µετατρέπονται µε 
την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Όσον αφορά το χειρισµό κέρδους ή ζηµίας 
από συναλλαγµατικές διαφορές, ο ΚΒΣ ορίζει ότι οι χρεωστικές διαφορές, αφού 
συµψηφισθούν µε τυχόν πιστωτικές διαφορές από αντίστοιχα δάνεια, 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ανάλογα µε την αποµένουσα χρονική διάρκεια 
του δανείου. Τα ∆ΛΠ επιτρέπουν ένα τέτοιο χειρισµό, επιτρέπουν όµως και την ολική 
εξοδοποίηση των σχετικών διαφορών στη χρήση. Ακόµη µια διαφορά έγκειται στο ότι 
υπό καθεστώς ∆ΛΠ, οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε 
αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να απεικονίζονται στη καθαρή θέση µέχρι τη 
µεταβίβαση τους, οπότε θα αναγνωριστεί το σχετικό εισόδηµα ή δαπάνη. Τα ίδια 
ισχύουν και για τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από υποχρεώσεις σε 
ξένο νόµισµα που γίνονται για αντιστάθµιση κινδύνου από επένδυση σε αλλοδαπή 
επιχείρηση. Με βάση όµως τον ΚΒΣ, οι παραπάνω συναλλαγµατικές διαφορές 
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καταχωρούνται στα αποτελέσµατα και αναλόγως εκπίπτουν ή συνυπολογίζονται στα 
φορολογικά εισοδήµατα.  

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήµατος, στον οποίο αναφερθήκαµε και στην αρχή 
των παρατηρήσεων µας, θα πρέπει να αναφέρουµε και κάποιες διαφορές που 
σηµειώνονται µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στις βασικές λογιστικές αρχές ο φόρος 
εισοδήµατος αποτελεί «βάρος εταιρικό» και λογίζεται διαµέσου του πίνακα διανοµής 
κερδών, ενώ υπολογίζεται σύµφωνα µε τις κατάλληλες αναµορφώσεις εξόδων / 
εσόδων που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Επίσης, σηµαντική διαφορά είναι ότι στα 
ήδη ισχύοντα, δεν υπάρχει διάταξη που να µιλάει περί λογισµού αναβαλλόµενου 
φόρου κι έτσι δεν τίθεται θέµα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών διαφορών 
ανάλογα µε τη µελλοντική τους εξέλιξη. Με βάση τα άρθρα του ΚΦΕ, ο φόρος δεν 
διαµορφώνει το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα αλλά διατίθεται από τα ήδη 
διαµορφωµένα αποτελέσµατα χρήσης. Προκειµένου δε, να προσδιοριστεί το ποσό 
φορολογικής επιβάρυνσης, λαµβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως, 
πλέον ή µείον τις σχετικές λογιστικές διαφορές. Υπό το πρίσµα του λογισµού και 
απεικόνισης τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος σε προσωρινές και 
µόνιµες, µε βάση τα ∆ΛΠ, τίθενται θέµατα επαναθεώρησης του τρόπου υπολογισµού, 
δήλωσης και απόδοσης του φόρου εισοδήµατος. ∆ηλαδή, προκύπτει ζήτηµα 
επαναριοθέτησης της βάσης υπολογισµού του φόρου, π.χ. στην περίπτωση που θα 
λαµβάνεται υπόψη το ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα πριν από την επιβάρυνση (ή 
επαύξηση) µε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (ή απαίτηση) αντίστοιχα.  

 

Τέλος, η σηµείωση (χί) αναφέρεται στις προβλέψεις της επιχείρησης. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί προβλέψεις για 
πιθανή αποµείωση της τρέχουσας αξίας παγίων και πιθανά µελλοντικά έξοδα. Ο 
Ελληνικός φορολογικός νόµος δεν αναγνωρίζει φορολογικά την έκπτωση των 
ανωτέρω προβλέψεων, παρά µόνο στο βαθµό που υπάρχει ρητή πρόβλεψη (δηλαδή οι 
ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και για συνταξιοδότηση προσωπικού). 
Στο βαθµό αυτό στην πράξη οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν πραγµατοποιούν κατά 
κανόνα προβλέψεις πέραν των φορολογικά αναγνωριζόµενων, παρά το γεγονός ότι 
αυτό επιτάσσεται από το λογιστικό δίκαιο. Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ, βλέπουµε πως 
πραγµατοποιούνται ειδικές προβλέψεις βάσει συγκεκριµένων στοιχείων που 
τεκµηριώνουν την πιθανότητα απώλειας της απαίτησης.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τη µελέτη και σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της επιχείρησης 

«ΟΠΑΠ Α.Ε.» σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και σε αντιπαράθεση µε τις 
καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα, µπορούµε να πούµε ότι εκτός από 
τις διαφορές απεικόνισης των καταστάσεων, αφού στα ∆ΛΠ οι καταστάσεις έχουν 
συνοπτική µορφή και οι πληροφορίες που περιέχονται στις σηµειώσεις επί των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι αυτές που στην ουσία βοηθούν στη µελέτη της 
εικόνας της επιχείρησης από τους µετόχους της, τους αναλυτές και τους 
ενδιαφερόµενους επενδυτές, υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές όσον αφορά τον 
τρόπο που υπολογίζονται και παρουσιάζονται στις καταστάσεις τα διάφορα κονδύλια 
της επιχείρησης. Ακόµη, παρατηρήσαµε ότι στις καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 
κάποια στοιχεία, όπως ο φόρος εισοδήµατος, υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο, ενώ 
κάποια στοιχεία που συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις που συντάσσονται 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία στις νέες καταστάσεις δεν αναφέρονται καθόλου 
ή συνυπολογίζονται µε άλλους λογαριασµούς.  

Έτσι λοιπόν, µε την εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων η 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων είναι πιο εµπεριστατωµένη και αναλυτική, 
συνεπώς διευκολύνει όλους όσους ενδιαφέρονται να διεξάγουν κάποια συµπεράσµατα 
για την εικόνα και την πορεία της επιχείρησης.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 
σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα συντάχθηκαν από την GRANT THORNTON 
S.A. στην αγγλική γλώσσα.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΙ  
Η εφαρµογή των ∆ΛΠ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι µία πρόκληση, αλλά 

και µία ευκαιρία. Αυτό διότι, παρουσιάζοντας τα οικονοµικά δεδοµένα µε έναν τρόπο 
κοινά αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο, ξεφεύγουν από τα στενά όρια της ελληνικής 
αγοράς και καλούνται να µετρήσουν τις πραγµατικές τους δυνάµεις σε µία ευρύτερη 
αγορά. Βέβαια, η δυναµική και οι πραγµατικές δυνατότητες κάθε επιχείρησης δεν 
εξαρτώνται από τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει, όµως η χρήση διεθνώς 
αποδεκτών λογιστικών αρχών παρουσίασης αυτοµάτως την κατατάσσει σε µία κοινή 
βάση σύγκρισης και αξιολόγησης, µε ό,ΤΙ αυτό συνεπάγεται. Οµαδοποιώντας τις 
επιπτώσεις θεωρείται ότι αυτές κατατάσσονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες :  

 

  Ισχύει η άποψη ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ θα οδηγήσει στη διαφάνεια και στην 
αλήθεια των παρουσιαζόµενων οικονοµικών καταστάσεων. Αυτό δεν είναι απόλυτα 
σωστό διότι η διαφάνεια δεν εξασφαλίζεται από τις λογιστικές αρχές, αντίθετα 
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εξασφαλίζεται µέσα από την ύπαρξη ενός ισχυρού και εφαρµόσιµου θεσµικού πλαισίου. 
Θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε ότι η αυστηρή απαίτηση που τίθεται µέσα από τα 
πρότυπα για πλήρη συµµόρφωση µε αυτά, σε συνδυασµό µε τις αναλυτικές 
πληροφορίες που καλούνται να παράσχουν οι επιχειρήσεις, είναι δύο στοιχεία τα οποία 
θα βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της απεικόνισης της πραγµατικής εικόνας.  

Β. Επιδράσεις στα οικονοµικά µεγέθη  

Οι απόψεις ως προς τις επιδράσεις στα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων 
από την εισαγωγή των ∆ΛΠ διίστανται. Υπάρχει η µία άποψη, η οποία κάνει λόγο για 
βελτίωση των µεγεθών, καθώς η αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες 
τιµές θα εµφανίσει τα αφανή αποθεµατικά τους, υπάρχει όµως και η αντίθετη άποψη, 
σύµφωνα µε την οποία θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις, καθώς οι επιχειρήσεις θα 
αναγκαστούν να εµφανίσουν υποχρεώσεις τις οποίες µέχρι τώρα δεν εµφάνιζαν. 
Πιστεύεται ότι το ισοζύγιο των επιδράσεων από την εφαρµογή των ∆ΛΠ δεν µπορεί να 
κριθεί εκ των προτέρων και συνολικά για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα υπάρξουν στα µεγέθη των 
οικονοµικών καταστάσεων θετικές, αλλά και αρνητικές αναµορφώσεις. Τρεις είναι οι 
βασικοί λόγοι που θα οδηγήσουν στην αναµόρφωση των οικονοµικών µεγεθών των 
επιχειρήσεων:  

 

• Η απάλειψη των επιδράσεων που έχουν ορισµένες φορολογικές διατάξεις στις 
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται µε βάση τα ΕΛΠ, Π.χ. τρόπος αποτίµησης 
συµµετοχών, διενέργεια προβλέψεων Κ.Τ.λ.  

• Οι διαφορές που υπάρχουν σε ορισµένες διατάξεις των ∆ΛΠ σε σύγκριση µε τα 
αντίστοιχα Ελληνικά για τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος, Π.χ. τα έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης επιβαρύνουν κατά βάση τα αποτελέσµατα της χρήσης που 
γίνονται σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ όπου µπορούν να αποσβεσθούν έως και πέντε έτη.   

• Η παρουσίαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε τρέχουσες 
τιµές, αλλά και η υποχρέωση για την αποτίµηση ορισµένων κατηγοριών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων µε τη χρήση µεθόδων προεξόφλησης είναι δύο σηµαντικές αλλαγές 
που εισάγουν τα ∆ΛΠ σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα Ελληνικά και οι οποίες αναµένεται 
να έχουν σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων.  
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Γ. Κόστος εφαρµογής  

∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι µαζί µε την πρώτη, κυρίως, εφαρµογή των 
∆ΛΠ οι επιχειρήσεις θα κληθούν να αντιµετωπίσουν και το κόστος που αυτή 
συνεπάγεται. Η προσθήκη ή η τροποποίηση του υπάρχοντος λογισµικού, οι 
οργανωτικές αλλαγές, η χρήση εξειδικευµένων συµβούλων Κ.Τ.λ. είναι αναπόφευκτά 
κόστη τα οποία αναγκαστικά θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό των επιχειρήσεων. Το 
πόσο σηµαντική θα είναι αυτή η επίδραση εξαρτάται από το µέγεθος, την ευρωστία, 
αλλά κυρίως από τον βαθµό της υπάρχουσας οργάνωσης. Ο σωστός σχεδιασµός 
(αναδιοργάνωση οικονοµικής διεύθυνσης, οργάνωση συλλογής και επεξεργασίας 
οικονοµικών στοιχείων κ.τ.λ.), σε συνδυασµό µε τις αναµορφώσεις ή προσθήκες στο 
πληροφοριακό σύστηµα, είναι ο µόνος δρόµος για τη µείωση των κοστολογικών 
επιδράσεων από την εφαρµογή των ∆ΛΠ στο µέλλον.  

Συµπέρασµα  

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι αναµφισβήτητα 
πολλά, κυρίως όµως θα δώσουν διαχρονική συγκριτική δυνατότητα στις οικονοµικές 
µονάδες σε παγκόσµιο επίπεδο, το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη στη διεθνοποιηµένη, 
πλέον, αγορά όπου δρουν οι επιχειρήσεις.  
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