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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο αιώνας που διανύουµε χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των µεταφορών 
κεφαλαίων και των επενδύσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε κράτους. Οι επενδυτές 
πλέον προκειµένου να βρουν την βέλτιστη τοποθέτηση για τα κεφάλαια τους δεν µελετάνε τα 
στοιχεία των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη χώρα τους, αλλά ενδιαφέρονται και για 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε σε κάποιο άλλο κράτος είτε σε πολλά κράτη. Το 
πρόβληµα που αντιµετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκριση των 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των διαφόρων επιχειρήσεων που εδρεύουν και 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη. Εάν οι λογιστικές αρχές και κανόνες σε κάθε 
κράτος διαφέρουν, θα διαφέρουν και οι διάφοροι τρόποι υπολογισµού των αποτελεσµάτων 
που γίνονται από τις εκάστοτε επιχειρήσεις, πράγµα που θα καθιστούσε αδύνατη τη σύγκριση 
των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων επιχειρήσεων που δρουν σε διαφορετικά κράτη. 
Ακριβώς αυτό το πρόβληµα έρχονται να επιλύσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.). 
Με την εφαρµογή τους από τις επιχειρήσεις τοποθετούν µια κοινή βάση σύγκρισης των 
χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών καταστάσεων των διάφορων επιχειρήσεων, 
διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τους επενδυτές να πάρουν τις αποφάσεις τους για την 
τοποθέτηση των επενδυόµενων κεφαλαίων τους στην κατά τη γνώµη τους πιο αποδοτική 
επιχείρηση. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επικεντρωθήκαµε το ρόλο που διαδραµατίζει 
η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, 
σύµφωνα µε το πρόσφατα δηµοσιευµένο ∆.Λ.Π. για ΜΜΕ, στη διαµόρφωση της 
φορολογικής υποχρέωσης, µε έµφαση στο φόρο εισοδήµατος, για τις ελληνικές 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι η υιοθέτηση των ∆ΛΠ από 
τις ΜΜΕ θα τους δώσει µεγαλύτερη ευκαίρια στη διαµόρφωση του λογιστικού και κατ’ 
επέκταση φορολογικού αποτελέσµατος µε αποτέλεσµα να υπάρχουν συχνά συγκρούσεις µε 
την ελληνική φορολογική νοµοθεσία.       
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Σήµερα, όπως είναι γνωστό, µε το Ν. 3229/2004 η υποχρεωτική εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) αφορά αποκλειστικά τις εισηγµένες επιχειρήσεις 
στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις θυγατρικές ή 
συνδεδεµένες αυτών. Η προαιρετική εφαρµογή των ∆.Λ.Π. συναντάται από µικρό αριθµό 
επιχειρήσεων που είτε έχουν τα  µέγεθος για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ∆.Λ.Π., 
είτε είναι συνδεδεµένες µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις και υποχρεούνται εµµέσως στην 
εφαρµογή τους. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής, δεν εφαρµόζει τα ∆.Λ.Π.. Οι 
κυριότερες αιτίες που αποθαρρύνουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από την εφαρµογή των 
∆.Λ.Π. είναι το κόστος εφαρµογής τους, καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται εξειδικευµένο 
προσωπικό και νέα συστήµατα µηχανογράφησης. 

Καθώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και δηµιουργούν οικονοµικές ενώσεις, η 
εφαρµογή κοινών κανόνων καθίσταται αναγκαία. Αυτή ακριβώς η άποψη υπήρξε από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.Α.S.B.) όταν το 2009 εξέδιδε ένα αναλυτικό 
Πρότυπο που απευθύνεται αποκλειστικά στις ΜΜΕ. Ο σκοπός του προτεινόµενου προτύπου 
είναι να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να µειώσει το κόστος λειτουργίας 
τους. Επίσης, προσφέροντας ένα απλοποιηµένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών 
προσπαθεί να θωρακίσεις τις ΜΜΕ από µετόχους και τρίτους οι οποίοι θα µπορούσαν να 
βλάψουν τα συµφέροντα της επιχείρησης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και να επικεντρωθεί στις αλλαγές που 
θα επιφέρει στη φορολόγηση των επιχειρήσεων αυτών. Για την επίτευξη του σκοπού θα 
πραγµατοποιηθεί ανασκόπηση ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους καθώς και στις 
αντίστοιχες διατάξεις των ∆ΛΠ που αναφέρονται στη φορολογία των Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεων. Επίσης, ένας επιµέρους στόχος της εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο 
µπορεί να υπάρξει εναρµόνιση του ∆ΛΠ για ΜΜΕ µε την ελληνική νοµοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (∆ΛΠ) 
 

 

1.1 Ιστορική Εξέλιξη I.A.S. - I.F.R.S. 

Η παγκοσµιοποίηση των χρηµατιστηριακών αγορών και οι υπερατλαντικές 
δραστηριότητες των οικονοµικών µονάδων, δηµιούργησαν την ανάγκη υιοθέτησης ενός 
ενιαίου λογιστικού πλαισίου, προκειµένου να καταστεί εφικτή η συγκρισιµότητα και η 
οµοιοµορφία των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων των χωρών. 

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε υποχρεωτικό, όλες οι κοινοτικές επιχειρήσεις 
που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταρτίζουν 
υποχρεωτικά τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) µε αφετηρία τη χρήση του έτους 20051. Η 
προσπάθεια αυτή έχει ως σκοπό την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων όλων των επιχειρήσεων βάσει κοινών λογιστικών αρχών και κανόνων. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι το κύριο και πλέον αποδεκτό µέσο έκφρασης της 
λογιστικής επιστήµης και αποτελούν µια κωδικοποιηµένη µορφή λογιστικών αρχών και 
κανόνων (παραδοχών, βάσεων αποτίµησης, µεθόδων και τύπων) που θα πρέπει να 
εφαρµόζονται για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων και απευθύνονται κυρίως στους 
εξωτερικούς χρήστες αυτών (επενδυτές, µετόχους, πιστωτές, εργαζόµενους, δηµόσιο τοµέα 
κ.α.). Παρουσιάζουν, επίσης, τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται 
συγκεκριµένες οικονοµικές συναλλαγές και γεγονότα, έτσι ώστε η συµµόρφωση µε αυτούς 
τους κανόνες να θεωρείται αναγκαία για την εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων

2. 

 

1.2 Λόγοι Εισαγωγής των ∆ΛΠ 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον για τα λογιστικά πρότυπα 
εξαιτίας σηµαντικών εξελίξεων στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, που είχαν ως συνέπεια 

                                                      
1 Barth M., Beaver W., Landsman R., (2001), “The Relevance of the Value Relevance Literature for Financial 
Accounting Standard Setting: Another View”, Journal of Accounting and Economics, Vol.31, pp.77-104. 
2 Grand Thornton, (2006), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-IFRS: Αναλυτική 
Παρουσίαση, 2η έκδοση, Τόµος Β’, Αθήνα, σελ. 57. 
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το περιεχόµενο της λογιστικής πληροφορίας να αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος. Μετά το ∆εύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, στις οικονοµίες των χωρών του ∆υτικού Κόσµου, δηµιουργήθηκε η 
σύγχρονη και πολύπλοκη επιχείρηση, που για να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια 
απευθύνθηκε, µέσω της Κεφαλαιαγοράς, στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Εποµένως, σηµαντικός 
παράγοντας για την δηµιουργία των ∆.Λ.Π. & ∆.Π.Χ.Π., υπήρξε η ριζική µεταβολή στη 
µετοχική βάση της σύγχρονης επιχείρησης, που από υπόθεση ενός πολύ περιορισµένου 
αριθµού µετόχων, µετατράπηκε, µέσω του Χρηµατιστηρίου, σε κοινωνικό αγαθό3. 

Η συµµετοχή του κοινού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων δεν έχει πλέον τοπικά 
χαρακτηριστικά οπότε η λογιστική τυποποίηση είναι αναγκαία, καθώς πλέον αποτελεί 
γεγονός η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων στην πλειονότητα των ανεπτυγµένων 
χωρών και η περαιτέρω διεύρυνση της µετοχικής σύνθεσης. Η συµµετοχή του ιδιώτη 
επενδυτή, εγχώριου ή ξένου και η συµµετοχή θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο 
µιας εταιρείας, που είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών, είναι µια πολύ σοβαρή 
επενδυτική απόφαση και απαιτεί να ληφθούν υπόψη πλήθος χρήσιµων, αλλά κυρίως 
συγκρίσιµων, πληροφοριών. Η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση, για την ανάπτυξη και την αποτελεσµατική λειτουργία της 
Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο4. Απόρροια των παραπάνω 
αποτελεί η ανάγκη για ενιαία λογιστική εµφάνιση των οικονοµικών µεγεθών και κατά 
συνέπεια εναρµόνιση και κοινή εφαρµογή των λογιστικών αρχών και κανόνων των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων. 

Η καθιέρωση των ∆ΛΠ σκοπό έχει τη δηµιουργία προϋποθέσεων για την 
αποτελεσµατικότερη οικονοµική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και τη δικαιότερη 
και πιο πιστή απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων αυτής. Ακόµη αποσκοπεί στη 
δηµιουργία προϋποθέσεων για µία ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων και 
χρήµατος µέσω της κοινής εµφάνισης και συγκρισιµότητας των λογιστικών καταστάσεων 
ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των κεφαλαίων και ο ανταγωνισµός. Τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την κωδικοποίηση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών, 
κανόνων, µεθόδων, κανονισµών και διαδικασιών και πολιτικών, η καθιέρωση των οποίων 
οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως των λογιστικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, 
αληθή και οµοιόµορφη πληροφόρηση των χρηστών τους. 

Η διοίκηση της κάθε επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων, οι οποίες ελέγχονται από ελεγκτές. Η διοίκηση µπορεί να καταρτίσει 
οικονοµικές καταστάσεις καθ' οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Όταν όµως 
οι οικονοµικές καταστάσεις απευθύνονται σε τρίτους, για παράδειγµα σε µετόχους, πιστωτές 
και εργαζόµενους, τότε αυτές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στα ∆ΛΠ, κάτι το οποίο 
πρέπει να γνωστοποιείται5. 

                                                      
3 Alexander D., Nobes C., (2001), Financial accounting: an international introduction, Financial Times, London, 
pp. 23-24. 
4 Alexander D., Britton A., (1999), Financial reporting, International Thomson Business, London, pp. 102. 
5 Roberts C., Gordon P., Weetman P., (2002), International financial accounting: a comparative approach, 
Pearson, New York, pp. 77.  
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Τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που υιοθετούνται από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) είναι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ - International 
Accounting Standards), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ - 
International Financial Reporting Standards) και οι ∆ιερµηνείες που δηµιουργούνται από την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΠ) 
και υιοθετούνται από το Σ∆ΛΠ. Μέχρι τον Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία 
δηµιουργούνταν ονοµαζόταν ∆ΛΠ, ενώ στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται 
ονοµάζονται ∆ΠΧΠ. Για να προβεί µία επιχείρηση στην υιοθέτηση των ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ θα 
πρέπει να συντονίσει τις προσπάθειές της ως οµάδα, έτσι ώστε αρχικά να διαγνώσει την 
επίδραση των ∆ΛΠ στην επιχείρηση, να διαγνώσει τις ανάγκες της σε πόρους (ανθρώπους 
και συστήµατα), να εκπαιδεύσει τους εµπλεκόµενους, να δηµιουργήσει το σωστό σύστηµα 
µηχανογράφησης και τέλος να σχεδιάσει και να προγραµµατίσει τον νέο τρόπο 
αντιµετώπισης των λογιστικών προκλήσεων6. 

 

1.3 Ορισµοί, Είδη και Χαρακτηριστικά των ∆ΛΠ 

Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας ξεκίνησαν την 
δεκαετία του 1930 στις ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, που είχαν τότε νωπές της µνήµες, 
απ την µεγάλη χρηµατιστηριακή κρίση του 1929. Η έλλειψη λογιστικών προτύπων ναι µεν 
δεν θεωρήθηκε αιτία της κρίσης είχε όµως ριζώσει σε όλους βαθιά η πεποίθηση πως η 
καθιέρωση αρχών και κανόνων λογιστικής ήταν από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για την 
απόκτηση και αποτελεσµατική λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 

∆ηµιουργήθηκαν γι ‘αυτό το λόγο διάφορα σχήµατα υπεύθυνα για τη λογιστική 
τυποποίηση που ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα που κράτησαν µέχρι το 1973. Αδυναµίες, όσον 
αφορά τη λειτουργία και τους σκοπούς των σχηµάτων αυτών οδήγησαν τελικά στη 
δηµιουργία το 1972 το FASB (Financial Accounting Stantards Board), που παρέµεινε µέχρι 
και σήµερα το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης στις Η.Π.Α.. 

Η προσπάθεια για τη δηµιουργία προτύπων που θα ίσχυαν σε παγκόσµια κλίµακα, 
εκτός Η.Π.Α., άρχισε το 1973, όταν αντιπρόσωποι επαγγελµατικών οργανώσεων από την 
Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο – 
Ιρλανδία και Ηνωµένες Πολιτείες ήρθαν σε συµφωνία και ίδρυσαν την ∆ιεθνή Επιτροπή 
Λογιστικών Προτύπων (Intenational Accounting Standards Committee – IASC). 

Η αρχική αυτή συµφωνία αναθεωρήθηκε τον Νοέµβριο του 1982, οπότε υπεγράφη 
και το αναθεωρηµένο καταστατικό της IASC. Η IASC λειτούργησε από το 1973 µέχρι το 
2001 χωρίς διακοπή και εξέδωσε συνολικά 41 πρότυπα εκ των οποίων ορισµένα έχουν 
καταργηθεί ή αντικατασταθεί από τα άλλα. Τα πρότυπα αυτά που εξέδωσε η IASC λέγονται 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και είναι γνωστά ως IAS (International Accounting Standards). 

                                                      
6 Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., (2006), Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) σε συνδυασµό 
µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.): Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη, σελ. 101. 
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Η IASC, ακολουθώντας το πρότυπο του αµερικάνικου FASB, άλλαξε ριζικά την 
οργανωτική της δοµή και µετονοµάστηκε τον Απρίλιο του έτους 2001 σε ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB), τα πρότυπα δε 
που θα εκδίδονται στο εξής από το IASB, θα φέρουν την ονοµασία ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards – IFRS)7. 

 

1.4 Πλεονεκτήµατα Εισαγωγής 

Οι οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. έχουν 
τέσσερεις βασικές ιδιότητες, που καθιστούν επίσης και τα πλεονεκτήµατα εισαγωγής των 
∆.Λ.Π. Οι βασικές αυτές ιδιότητες είναι8: 

• Κατανοητότητα, που σηµαίνει ότι το περιεχόµενο των καταστάσεων µπορεί να γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες, να είναι δηλαδή κατανοητό. Βεβαίως θεωρείται ότι 
και οι χρήστες διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να µελετήσουν αποτελεσµατικά τις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

• Συνάφεια, δηλαδή ανταπόκριση στις ανάγκες των χρηστών για την λήψη αποφάσεων. 
Στην ουσία, την ιδιότητα αυτή έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις όταν µπορούν να 
επηρεάζουν τους χρήστες κατά την λήψη αποφάσεων. Η συνάφεια επηρεάζεται από την 
σηµαντικότητα των πληροφοριών και από την φύση τους. 

• Αξιοπιστία, η οποία εξασφαλίζεται όταν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από σηµαντικά λάθη και προκαταλήψεις και παρουσιάζουν πιστά αυτό που είναι σκοπός 
τους να παρουσιάσουν. Για τις περισσότερες πληροφορίες ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχει 
κίνδυνος ο οποίος δεν οφείλεται σε προκατάληψη, αλλά σε έµφυτες δυσκολίες κατά την 
αναγνώριση των συναλλαγών και λοιπών γεγονότων που ποσοτικοποιούνται, ή κατά τον 
σχεδιασµό και την εφαρµογή των τεχνικών επιµέτρησης και παρουσίασης («διαβεβαίωση 
µε καλή πίστη»9). 

• Συγκρισιµότητα, που σηµαίνει ότι η αναγνώριση και επιµέτρηση συναλλαγών και λοιπών 
γεγονότων γίνεται µε συστηµατικό τρόπο και ότι οι χρήστες πληροφορούνται για τις 
λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 

1.5 ∆ιαδικασία Καθορισµού Ενός Προτύπου 

Η εκπόνηση των ∆ΠΧΠ γίνεται µέσω µίας διεθνούς διαδικασίας στην οποία 
εµπλέκονται λογιστές, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και άλλοι χρήστες των 
                                                      
7 Σακέλλης Ε., (2002), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Ε. Σακέλλη, Αθήνα, σελ. 38.  
8 Νοµική Βιβλιοθήκη, (2006), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 2005, σελ. 41. 
9 Athianos S., Vazakidis A., Dritsakis N., (2004), “Financial Statement Effects of Adopting International 
Accounting Standards: The Case of Greece”, 4th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting 
Association, University of Piraeus. 
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χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η επιχειρηµατική κοινότητα, χρηµατιστήρια, εποπτικές 
αρχές, ακαδηµαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί και ιδιώτες. Η διαδικασία για την 
εκπόνηση ενός ∆ΠΧΠ είναι συνήθως η εξής10: 

1. Προσδιορισµός από το προσωπικό του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων - 
Σ∆ΛΠ όλων των επιµέρους ζητηµάτων που σχετίζονται µε ένα λογιστικό θέµα και µελέτη 
του θέµατος µε αναφορά στο «Πλαίσιο για την ετοιµασία και παρουσίαση των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» του Σ∆ΛΠ, 

 

2. µελέτη των λογιστικών προτύπων και πρακτικών σε διάφορες χώρες και ανταλλαγή 
απόψεων µε εθνικά λογιστικά σώµατα για το εν λόγω θέµα, 

 

3. συζήτηση µε το Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων για την πιθανότητα να 
συµπεριληφθεί το εν λόγω θέµα στην ηµερήσια διάταξη του ΙASB, 

 

4. δηµιουργία µίας συµβουλευτικής οµάδας (για να συµβουλεύει το ΙΑSB) για το εν λόγω 
θέµα, 

 

5. έκδοση ενός Εγγράφου Συζήτησης (ΕΣ) για δηµόσια σχόλια, 
 

6. έκδοση ενός Προσχεδίου Προτύπου (ΠΠ) µε την έγκριση τουλάχιστον οκτώ µελών του 
Σ∆ΛΠ και τη συµπερίληψη στο ΠΠ των απόψεων των διαφωνούντων µελών, 

 

7. συζήτηση του ΠΠ στο Σ∆ΛΠ λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των 
ενδιαφεροµένων, 

 

8. έγκριση του ∆ΠΧΠ από το Σ∆ΛΠ µε τουλάχιστον οκτώ θετικές ψήφους (και τη 
συµπερίληψη στο ∆ΠΧΠ των απόψεων των διαφωνούντων µελών), 

 

9. έκδοση του ∆ΠΧΠ από το Σ∆ΛΠ µαζί µε τη «βάση των συµπερασµάτων» η οποία 
επεξηγεί την απόφαση για κάθε θέµα που συµπεριλαµβάνεται στο εκδοθέν ∆ΠΧΠ. 

 

 
                                                      
10 Βλάχος Χ., Λουκάς Λ., (2007), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 4η έκδοση, Εκδόσεις Global Training, Αθήνα, 
σελ. 32-34. 



11 
 

1.6 Η Εµπειρία των Ελληνικών Επιχειρήσεων από το 2005 

Οι ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις εφαρµόζοντας υποχρεωτικά τα ∆.Π.Χ.Π. από το 
2005, έχουν δηµοσιεύσει 5 ετήσιες και 15 ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. Η περίοδος 
προσαρµογής έχει, κατά γενική οµολογία, παρέλθει και για τον λόγο αυτό τυχόν αδυναµίες 
και ελλείψεις δικαιολογούνται σε περιορισµένο εύρος και χρήζουν άµεσου εντοπισµού και 
διόρθωσης. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς έχουν, πλέον, συσσωρευµένη εµπειρία από τη θέση 
στην οποία βρίσκονται, για να υπηρετήσουν τον ρόλο τους. Ευθύνη των ∆ιοικήσεων των 
εταιρειών είναι η δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα τους επιτρέπουν να 
δηµοσιεύουν πλήρεις και ποιοτικές καταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η 
ικανοποίηση των χρηστών των Οικονοµικών Καταστάσεων, οι οποίοι στηρίζονται στην 
πληροφόρηση που παρέχεται σε αυτές για τη λήψη των οικονοµικών τους αποφάσεων. 
Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των ρυθµιστικών αρχών, καθώς µε τις προληπτικές 
παρεµβάσεις τους όπου εντοπίζουν παραλείψεις, συντελούν στην εξέλιξη της ποιότητας της 
παρεχόµενης πληροφόρησης από τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες. 

Η Grant Thornton στο πλαίσιο των δράσεων που αναλαµβάνει σε θέµατα ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης έχει καθιερώσει τη διενέργεια έρευνας σε 
ετήσια βάση. Βασική επιδίωξη, µέσω της έρευνας αυτής, είναι η εξέλιξη στην επάρκεια και 
ποιότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης και η παρακολούθηση σε βάθος χρόνου των 
επιδράσεων από την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. στα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των ελληνικών 
εισηγµένων επιχειρήσεων. Η επανάληψη της έρευνας µας δίνει τη δυνατότητα να 
αξιολογήσουµε ανά υπερκλάδο και εταιρεία την πληρότητα και την ποιότητα της 
παρεχόµενης πληροφόρησης. Παράλληλα, διαπιστώνεται έµπρακτα, η προσπάθεια που 
κατέβαλλαν οι εταιρείες προκειµένου να βελτιώσουν τις παρεχόµενες γνωστοποιήσεις στις 
Οικονοµικές τους Καταστάσεις. 

Βασικό συµπέρασµα είναι ότι το επίπεδο πληροφόρησης των δηµοσιευµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων βελτιώνεται συνεχώς χωρίς, ωστόσο, να έχει φτάσει ακόµα στο 
επιθυµητό επίπεδο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τείνει να παγιοποιηθεί από έναν 
περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων, η παράλειψη ή η ελλιπής παράθεση υποχρεωτικών από 
τα ∆.Π.Χ.Π. γνωστοποιήσεων. 

Οι δηµοσιευµένες Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να παρέχουν ουσιαστική 
πληροφόρηση στους χρήστες, προκειµένου αυτοί να µπορούν να εξάγουν αξιόπιστα 
συµπεράσµατα αναφορικά µε την χρηµατοοικονοµική θέση των επιχειρήσεων και τα 
αποτελέσµατά τους. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι οι 
ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους εφαρµόζουν ορθά τα ∆.Π.Χ.Π. και 
προσαρµόζονται επιτυχώς στις αυξηµένες ανάγκες πληροφόρησης. Οι αδυναµίες που 
εντοπίζονται δεν είναι δυνατό να ακυρώσουν την προσπάθεια της πλειονότητας των 
εταιρειών, οι οποίες δηµοσιεύουνε συνέπεια ποιοτικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Βασικά συµπεράσµατα 
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Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν το 2007 
να ενισχύσουν τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη τους και να βελτιώσουν τα αποτελέσµατά τους. 
Μέσα από τις Οικονοµικές Καταστάσεις και τις πληροφορίες οι οποίες εµπεριέχονται σε 
αυτές, οι χρήστες µπορούν να κατανοήσουν τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη βελτίωση 
των οικονοµικών µεγεθών των εταιρειών. Το βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από την 
έρευνα είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειονότητά τους εφαρµόζουν ορθά τα 
∆.Π.Χ.Π. και προσαρµόζονται επιτυχώς στις αυξηµένες ανάγκες πληροφόρησης. Η ποιότητα 
των γνωστοποιούµενων πληροφοριών βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από την επαρκή εφαρµογή ειδικών Προτύπων, όπως είναι οι παροχές σε 
συµµετοχικούς τίτλους και οι διακοπείσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, καθώς και από 
την βελτιούµενη πληροφόρηση σε ζητήµατα που σχετίζονται µε τον υπολογισµό της 
αναβαλλόµενης φορολογίας και τη χρήση των εύλογων αξιών. Επίσης, θετικά συµπεράσµατα 
προκύπτουν από γεγονότα όπως: 

• η αύξηση των προβλέψεων στο σύνολο των εισηγµένων στο Χ.Α. εταιρειών εκτός 
τραπεζών, 

• η βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης στα στοιχεία της Κατάστασης Ταµειακών 
Ροών και η αυξανόµενη σηµασία που δίδουν οι επιχειρήσεις στις πληροφορίες που 
παρέχουν σε αυτή, 

• η αυξανόµενη αναγνώριση άυλων στοιχείων του ενεργητικού κατά τη διαδικασία 
κατανοµής του κόστους εξαγοράς θυγατρικών και συγγενών εταιρειών, 

• η έµφαση που δίνεται σε γνωστοποιήσεις που αφορούν σε αλλαγές λογιστικών πολιτικών 
και εκτιµήσεων, 

• η πληροφόρηση σχετικά µε τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή, 

• η βελτίωση των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 
και συναλλαγές βασικών διοικητικών µελών, 

• η εκτεταµένη χρήση αναλογιστικών µελετών για τη διενέργεια προβλέψεων που 
σχετίζονται µε το προσωπικό, 

• η αυξανόµενη παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους επιχειρηµατικούς και γεωγραφικούς 
τοµείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων και την απόδοσή τους, 

• η βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε τον θεωρητικό συντελεστή φόρου των 
εταιρειών, και 

• η αυξανόµενη πληροφόρηση σχετικά µε τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων υποχρεώσεων. 

Παράλληλα, ωστόσο, δεν θα πρέπει να αγνοούµε τα προβλήµατα που υπάρχουν και 
σχετίζονται µε τη γνωστοποίηση πληροφοριών για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, και την 
αντιστάθµιση κινδύνων, καθώς και µε τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την 
υπεραξία από την ενοποίηση επιχειρήσεων. Προβληµατισµό δηµιουργεί το γεγονός ότι σε 
περίπου µία στις δύο εταιρείες, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές χορηγούν διαφοροποιηµένες 
εκθέσεις ελέγχου, µε την πλειονότητά τους να αφορούν στη µη διενέργεια προβλέψεων για 
ενδεχόµενους φόρους. Είναι εµφανές ότι, πλέον, έχει καθιερωθεί από τις επιχειρήσεις ως 
πρακτική, η µη διενέργεια ή η υποεκτίµηση των προβλέψεων φόρων, στη λογική ότι δεν 



13 
 

µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα τυχόν φόροι που θα προκύψουν από ενδεχόµενους 
φορολογικούς ελέγχους11. 

Η ολοκλήρωση της έρευνας και η αναλυτική της παρουσίαση έγινε µε τη συνδροµή 
της Ernst & Young, εταιρεία ορκωτών ελεγκτών µε σηµαντική παρουσία στην εφαρµογή των 
νέων κανόνων και τα συµπεράσµατα αναλύθηκαν σε ηµερίδα που έγινε πρόσφατα, παρουσία 
του υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γιώργου Αλογοσκούφη, µε θέµα «Τρία χρόνια 
∆ΛΠ Προβλήµατα, αδυναµίες, οφέλη και προοπτικές». 

Σύµφωνα µε το διευθύνοντα σύµβουλο της Ernst & Young Ελλάδας, Θεµιστοκλή 
Λιανόπουλο, «Η σωστή εφαρµογή των ∆ΠΧΠ έχει πολλά να προσφέρει. Παρ' όλες τις 
δυσκολίες, θεωρούµε ότι η διεύρυνσή τους και η αποδοχή από µεγαλύτερο φάσµα ελληνικών 
εταιρειών θα οδηγήσει σε αυξηµένη διαφάνεια και χρήσιµη πληροφόρηση για τη λήψη 
οικονοµικών αποφάσεων για τις επιχειρήσεις». Ο διευθύνων σύµβουλος της Ernst & Young 
Ελλάδας, Θεµιστοκλής Λιανόπουλος. Επίσης σύµφωνα µε τον Peter Pope, καθηγητή του 
Lancaster University, οι δυσκολίες επίτευξης ενός κοινού, υψηλού επιπέδου ποιότητας στη 
λογιστική πληροφόρηση σε όλες τις χώρες, εξαρτάται από τους θεσµούς (νοµικούς, 
οικονοµικούς, κουλτούρα) κάθε χώρας, οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία της αγοράς. 
Αναφερόµενος δε στα αποτελέσµατα της έρευνας σηµείωσε ότι η Ελλάδα κατέχει τις πρώτες 
θέσεις στη διαχείριση κερδών (earnings management), δηλαδή στη δηµιουργική λογιστική, 
αναδεικνύοντας σοβαρό ζήτηµα ποιότητας και αξιοπιστίας των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 

Βασικά συµπεράσµατα 

Η εφαρµογή των ∆ΛΠ, όπως αναφέρουν σε ποσοστό 55% περίπου ελεγκτές και 
λογιστές, ανέδειξε τα αδύνατα σηµεία µιας εταιρείας, ενώ µικρότερη κατά 10 ποσοστιαίες 
µονάδες περίπου είναι η µερίδα που πιστεύει ότι τα ∆ΛΠ ανέδειξαν τα δυνατά σηµεία της. 
Παράλληλα σχεδόν οι µισοί ελεγκτές (46%) αναφέρουν ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ έχει 
αναδείξει επιχειρηµατικούς κινδύνους που δεν είχαν γίνει αντιληπτοί, ενώ το 35-40% των 
ελεγκτών και των λογιστών αναφέρει πως τα ∆ΛΠ διευκολύνουν στη λήψη επιχειρηµατικών 
αποφάσεων, όµως ανάλογο είναι και το ποσοστό που θεωρούν ότι τα ∆ΛΠ είναι αδιάφορα σε 
µια τέτοια διαδικασία. Το 63% των ελεγκτών και το 71% των λογιστών υποστηρίζουν ότι η 
υιοθέτηση των ∆ΛΠ θεωρείται ότι έχει προσδώσει κύρος στην επιχείρηση, ενώ το 73% των 
ελεγκτών τονίζει ότι έχει βελτιώσει την πιστοληπτική ικανότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και 
στο εξωτερικό. 

Με ισχυρή πλειοψηφία ελεγκτές και λογιστές θεωρούν ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ 
διευκολύνει τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων µε την κεφαλαιακή συµµετοχή 
αλλοδαπών θεσµικών επενδυτών ή επιχειρήσεων θέση την οποία υποστηρίζουν σε ποσοστό 
άνω του 80% των ελεγκτών και λογιστών καθώς και τη συνεργασία και τις στρατηγικές 
συµµαχίες µε ξένες επιχειρήσεις. 

                                                      
11 Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.grant-thornton.gr  
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Σηµειώνεται ότι ένα σηµαντικό ποσοστό ερωτώµενων (από 25% έως 35%) συνδέει 
την υιοθέτηση των ∆ΛΠ µε επαναδιαπραγµάτευση συµφωνιών µε τράπεζες και πιστωτές 
καθώς και µε κεφαλαιακή ενίσχυση µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη γνώµη 
των Λογιστών, σε ποσοστό 54% οι επιχειρήσεις είχαν ορθά προϋπολογίσει το κόστος 
εφαρµογής των ∆ΛΠ, ενώ σε ποσοστό 42% είχε γίνει υποεκτίµηση του κόστους. Κατά 
συντριπτική πλειοψηφία ελεγκτές και λογιστές (82% και 93% αντίστοιχα) θεωρούν ότι το 
κόστος εφαρµογής των ∆ΛΠ είτε δεν είναι σηµαντικό είτε µπορεί εύκολα να απορροφηθεί. 
Να σηµειωθεί δε ότι µόνο το 37% των λογιστών υποστήριξαν ότι απαιτήθηκε η προµήθεια 
νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος για την υποστήριξη της εφαρµογής των 
∆ΛΠ. 

Υπάρχει σαφής υποστήριξη για τη διατήρηση βασικών χαρακτηριστικών των ∆ΛΠ 
(εναλλακτικές επιλογές στην επιµέτρηση, χρήση εύλογων αξιών, εφαρµογή επαγγελµατικής 
κρίσης, ενώ µε ποσοστό 42%-45% υποστηρίζεται η σύγκλιση των ∆ΛΠ µε τα αµερικανικά 
λογιστικά πρότυπα. Η συντριπτική πλειονότητα ελεγκτών και λογιστών απορρίπτει τα ΕΛΠ 
στη σηµερινή τους µορφή ως κατάλληλο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, καθώς 
µόλις το 7% των ελεγκτών και το 4% των λογιστών δείχνουν προτίµηση σε αυτά. Αντί 
αυτών, οι ελεγκτές σε ποσοστό 49% φαίνεται να προτιµούν τα ΕΛΠ µε κατάλληλη 
προσαρµογή προς τα ∆ΛΠ, ενώ οι λογιστές µε απόλυτη πλειοψηφία 55% τάσσονται υπέρ των 
∆ΛΠ

12. 

                                                      
12 Αναλυτική παρουσίαση της έρευνας στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.ey.com/GR/en  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) 
 

 

2.1 Ορισµός ΜΜΕ από την Ε.Ε. 

Τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς τον 
ορισµό της µικροµεσαίας επιχείρησης (ΜΜΕ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε 
επιχείρηση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς επίσης και 
στο γεγονός ότι, από χώρα σε χώρα, επικρατούν διαφορετικές οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες που επηρεάζουν το µέγεθος µιας επιχείρησης. Οι διάφοροι οικονοµικοί ορισµοί που 
έχουν προταθεί χρησιµοποιούν κριτήρια τα οποία αναφέρονται στο µερίδιο αγοράς της 
επιχείρησης, στη δοµή της διοίκησης που αυτή έχει, καθώς και στο βαθµό ανεξαρτησίας που 
αυτή απολαµβάνει µε την έννοια ότι δεν αποτελεί µέρος ενός µεγαλύτερου οµίλου 
επιχειρήσεων, έτσι ώστε ο ιδιοκτήτης-µάνατζερ δεν επηρεάζεται από άλλους στη λήψη 
βασικών επιχειρηµατικών αποφάσεων13. Επειδή ο παραπάνω οικονοµικός ορισµός δεν είναι 
λειτουργικός, έγιναν προσπάθειες υιοθέτησης ενός στατιστικού ορισµού, παρά την κοινά 
αποδεκτή θέση ότι είναι δύσκολο να υπάρξει ένας ποσοτικοποιηµένος ορισµός που θα είναι 
ικανοποιητικός. Είναι λογικό λοιπόν ένας ορισµός να µην µπορεί να καλύπτει όλες τις 
επιχειρήσεις που απασχολούνται σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά προτάθηκαν διάφορα κριτήρια ανάλογα µε τον κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας. Το κριτήριο της απασχόλησης χρησιµοποιείται για να 
προσδιοριστεί το µέγεθος µιας επιχείρησης στον τοµέα της µεταποίησης, των κατασκευών 
και των ορυχείων, ο κύκλος εργασιών χρησιµοποιείται στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως 
είναι το παράδειγµα του λιανικού και χονδρικού εµπορίου, και τέλος το ύψος του 
ενεργητικού µιας επιχείρησης στις επιχειρήσεις οδικών µεταφορών. Το κριτήριο της 
απασχόλησης είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο. Υπάρχουν ωστόσο επιφυλάξεις για την 
καταλληλότητα του σε ορισµένες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, για κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας µε σηµαντικά αυτοµατοποιηµένη παραγωγή, οδηγεί σε συνδυασµό µεγάλου 
χρηµατοοικονοµικού µεγέθους µε µικρό εργατικό προσωπικό. Επίσης στην περίπτωση των 
κλάδων που σηµαντικό µέρος της παραγωγής τους πραγµατοποιείται µε το σύστηµα της 
υπεργολαβίας, τότε το κριτήριο αυτό είναι ανεπαρκές. Προκειµένου να ξεπεραστούν τα 

                                                      
13 European Commission, (2009), “on the implementation of Commission Recommendation of 6 May 2003 
concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises”, Working document, πρόσβαση στις 
30/6/2011 από http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_report_2009_en.pdf  
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παραπάνω προβλήµατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε την έννοια της µικρής 
επιχείρησης µε βάσει τα παρακάτω κριτήρια: 

• τον αριθµό των εργαζοµένων 
• το σύνολο του ενεργητικού 

• τον κύκλο εργασιών και 

Προκειµένου να κάνει πιο λειτουργική την έννοια της µικρής επιχείρησης η ΕΕ 
προχώρησε και διέκρινε αυτή σε υποκατηγορίες. Έτσι, η έννοια της Μικροµεσαίας 
επιχείρησης περιλαµβάνει: τις πολύ µικρές επιχειρήσεις (micro), τις µικρές (small) και τις 
µεσαίες (medium) επιχειρήσεις: 

Πίνακας 1: Κριτήρια Κατάταξης Επιχειρήσεων 

 

(Πηγή: European Commission) 

Είναι φανερό από τον Πίνακα 1 ότι µια επιχείρηση θεωρείται πολύ µικρή εάν ο 
αριθµός των εργαζοµένων είναι µικρότερος του 10 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνουν τα 2 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, µικρή θεωρείται η 
επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή 
το σύνολο του ενεργητικού δεν υπερβαίνουν τα 10 εκ. ευρώ. Τέλος, η µεγαλύτερη κατηγορία 
των ΜΜΕ, οι µεσαίες επιχειρήσεις, απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού δεν 
υπερβαίνει τα 43 εκ. ευρώ. 

Ο αριθµός των απασχολουµένων αποτελεί σηµαντικό πρωταρχικό κριτήριο για τον 
καθορισµό της κατηγορίας στην οποία ανήκει µια ΜΜΕ. Καλύπτει το προσωπικό πλήρους, 
µερικής και εποχικής απασχόλησης και περιλαµβάνει14: 

                                                      
14 European Commission, (2009), “on the implementation of Commission Recommendation of 6 May 2003 
concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises”, Working document, πρόσβαση στις 
30/6/2011 από http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_report_2009_en.pdf 
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• τους µισθωτούς, 
• τα άτοµα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και 

εξοµοιούνται µε µισθωτούς µε βάση το εθνικό δίκαιο, 
• τους ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, 
• τους εταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και 

προσπορίζονται οικονοµικά πλεονεκτήµατα από την επιχείρηση. 

Σηµειώνεται ότι οι µαθητευόµενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελµατική 
εκπαίδευση στο πλαίσιο σύµβασης µαθητείας ή επαγγελµατικής κατάρτισης δεν 
συνυπολογίζονται στον αριθµό απασχολουµένων. Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται στον 
υπολογισµό οι άδειες µητρότητας ή οι γονικές άδειες. Ο αριθµός των απασχολουµένων 
εκφράζεται σε ετήσιες µονάδες εργασίας (ΕΜΕ). Οποιοσδήποτε εργάστηκε µε πλήρες ωράριο 
µέσα στην επιχείρησή σας, ή για λογαριασµό της, κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς 
υπολογίζεται ως µία µονάδα. Τα άτοµα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι 
εργαζόµενοι µερικής απασχόλησης και οι εργαζόµενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε 
κλάσµατα µιας ΕΜΕ. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι το εισόδηµα που εισέπραξε η επιχείρηση κατά τη 
διάρκεια του εν λόγω έτους από την πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών µετά την 
αφαίρεση των εκπτώσεων επί των πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών δεν πρέπει να 
περιλαµβάνει το φόρο προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) ή άλλους έµµεσους φόρους. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι εάν η επιχείρηση υπερβαίνει τα όρια του 
αριθµού των απασχολουµένων ή των χρηµατοοικονοµικών ποσών κατά τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς, δεν επηρεάζεται η κατάστασή της. ∆ιατηρεί, δηλαδή, την ιδιότητα της ΜΜΕ 
µε την οποία ξεκίνησε το έτος αυτό. Ωστόσο, θα χάσει την ιδιότητα αυτή εάν υπερβεί τα 
προαναφερόµενα του Πίνακα 1 όρια επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη. Αντίστοιχα, η 
επιχείρηση αποκτά την ιδιότητα της ΜΜΕ εάν ήταν προηγουµένως µεγάλη επιχείρηση αλλά 
επί δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη βρίσκεται κάτω από τα ανώτατα όρια. 

 

2.2 Η σηµασία των ΜΜΕ στην Ε.Ε. και την Ελλάδα 

Ο τοµέας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχει αποκληθεί ως η «ραχοκοκαλιά» κάθε 
οικονοµίας, εξαιτίας της συνεισφοράς τους στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, την απασχόληση 
και την εξαγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον, στις αναπτυγµένες οικονοµίες, οι ΜΜΕ έχουν 
έντονη παρουσία σε νέες παραγωγικές διαδικασίες και υπηρεσίες, όπου συχνά εµπλέκονται οι 
νέες τεχνολογίες. Ωστόσο η σηµασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων µεταξύ των διαφόρων 
οικονοµιών µπορεί να διαφέρει εξαιτίας του δυναµικού ρόλου που διαδραµατίζουν σε κάθε 
χώρα. Με άλλα λόγια, σε µια χώρα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αντλούν τη σηµασία τους 
από τη συνεισφορά τους στην απασχόληση στην εν λόγω χώρα, ενώ σε µια άλλη συµβάλλουν 
σηµαντικά στην εισαγωγή σε ευέλικτες και εξειδικευµένες διαδικασίες παραγωγής. Η θέση 
ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συµβάλλουν σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων 
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απασχόλησης πηγάζει από την αντίληψη ότι αυτές είναι εντάσεως εργασίας. Επιπλέον, 
µελέτες κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η συνεισφορά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην 
απασχόληση είναι ανεξάρτητη του οικονοµικού κύκλου, ενώ αντίθετα, η συνεισφορά των 
µεγάλων επιχειρήσεων στην απασχόληση κυµαίνεται από µικρή έως µηδενική σε περιόδους 
ύφεσης. 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα 
των επιχειρήσεων που λειτουργούν . Συνολικά αριθµούν περίπου τις 770.000 µε κατά µέσο 
όρο 2 απασχολούµενους ανά επιχείρησης. Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT, η Ελλάδα 
είναι η χώρα µε την µεγαλύτερη αναλογία επιχειρήσεων σε σχέση µε τον πληθυσµό στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

15 . Από αυτές οι περισσότερες κατατάσσονται στην κατηγορία πολύ 
µικρές επιχειρήσεις (δηλαδή έως 10 εργαζόµενους) και έχουν έντονα οικογενειακό 
χαρακτήρα. Ταυτόχρονα η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό ποσοστό 
αυτοαπασχολούµενων. Αναφορικά µε την απασχόληση , για το έτος 2003 οι επιχειρήσεις που 
απασχολούν µέχρι 10 άτοµα αποτελούν το 74% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. 

Στην Ελλάδα, βασικός φορέας άσκησης της πολιτικής που αναφέρεται στις ΜΜΕ 
είναι ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας)16. Με την είσοδο της χώρας µας στην Ε.Ε. η πολιτική για τις ΜΜΕ κινείται 
µέσα στα πλαίσια που έχει διαµορφώσει αυτή. Η βασική πολιτική που εφαρµόστηκε στη 
χώρα µας  σχετικά µε τις ΜΜΕ εκφράστηκε µε την πολιτική των επενδυτικών κινήτρων µέσω 
των αναπτυξιακών νόµων, µε τη χορήγηση επιδοτούµενων δανείων µε την απόφαση της 
Νοµισµατικής Επιτροπής 197/1978 και την αρχή χρηµατικών ενισχύσεων προς τις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις µε βάση την απόφαση της Νοµισµατικής Επιτροπής 1574/1970. 
Μέσα στα πλαίσια για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτών των 
ΜΜΕ, η ελληνική πολιτεία έχει πάρει µια σειρά µέτρων: 

• Χρηµατοδότηση: Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης αποτελούν µια σηµαντική πηγή 
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων στη χώρα µας. ∆ιάφορα προγράµµατα κάθε ένα µε 
διαφορετικό στόχο προβλέπει τη στήριξη των επιχειρήσεων για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους (βλέπε Αναπτυξιακούς Νόµους 3299/04 και 3908/11, ΕΣΠΑ 
2007-2013).  

• Φορολογική Πολιτική: Με τη φορολογική µεταρρύθµιση που ξεκίνησε και συνεχίζεται, 
πραγµατοποιείται σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών για τα επιχειρηµατικά 
κέρδη των ΑΕ και ΕΠΕ από 35% που βρίσκονταν το 2004 µειώθηκαν στο 25% το 2007 
και 20% από τη φετινή οικονοµική χρήση (2011). 

• Θεσµικό Πλαίσιο: Το νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο δηµιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 
περιλαµβάνει την απλοποίηση και συντόµευση των διαδικασιών που προβλέπονται για 
την σύσταση και χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 
καθώς και άλλα κίνητρα που ευνοούν την επιχειρηµατικότητα. 

 
                                                      
15 www.bep.gr  
16 www.eommex.gr  
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2.3 Η ανάγκη δηµιουργίας ∆.Λ.Π. για ΜΜΕ 

Αποτιµώντας τη θετική συµβολή από την εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ ως πλήρους 
συνόλου στις επιχειρήσεις των οποίων κινητές αξίες διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες 
αγορές, το IASB εκτιµά ότι οι θετικές συνέργειες µπορούν να επεκταθούν και στις ΜΜΕ, από 
το προτεινόµενο σύνολο λογιστικών προτύπων. Για παράδειγµα στη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση των ΜΜΕ βασίζονται: 

• Οι τράπεζες προκειµένου να λάβουν αποφάσεις για την παροχή δανείων στις ΜΜΕ, 
καθώς και στον καθορισµό των όρων και των επιτοκίων εξυπηρέτησης των δανείων, 

• οι προµηθευτές για να γνωρίζουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των αγοραστών, πριν 
προβούν στη πώληση αγαθών ή υπηρεσιών µε παροχή πίστωση προς αυτούς, 

• οι αναλυτές που κατατάσσουν και βαθµολογούν επιχειρήσεις, προκειµένου να 
αναπτύξουν µοντέλα αποτίµησης και πιστωτικής αξιολόγησης, 

• οι µεγάλες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν διεθνείς συνεργασίες για να προκρίνουν την 
επιλογή µιας επιχείρησης ως προµηθευτή, 

• οι εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) για να λάβουν τις επενδυτικές 
τους αποφάσεις προκειµένου να συµµετέχουν σε ΜΜΕ, 

• διεθνείς, περιφερειακοί και εθνικοί οίκοι και ιδρύµατα τόσο του δηµοσίου όσο και του 
ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σε επιχειρηµατικές 
οντότητες σε αναπτυσσόµενες χώρες ανά τον κόσµο µε σκοπό να λάβουν 
χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις και να εκτιµήσουν τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 

Πέραν των ανωτέρω, πολλές ΜΜΕ έχουν εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν 
αναµειγνύονται στη καθηµερινή διοίκηση της επιχείρησης. Η χρήση οµοιόµορφων και γενικά 
αποδεκτών λογιστικών προτύπων προάγει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και τη 
συνεπαγόµενη συγκρισιµότητα ειδικά δε όταν οι εξωτερικοί επενδυτές είναι εγκατεστηµένοι 
σε χώρες µε διαφορετικές νοµοθεσίες, ή και όταν έχουν ενδιαφέροντα και σε άλλες ΜΜΕ. 

Ωστόσο αναγνωρίζεται, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια για βελτίωση της 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης των ΜΜΕ είναι αναγκαίο να µην διαφεύγει από τη 
τήρηση της βασικής αρχής κόστους/οφέλους. Η αναγκαιότητα αυτή είναι υψίστης σηµασίας 
καθώς οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν τους απαραίτητους χρηµατοοικονοµικούς και ανθρώπινους 
πόρους προκειµένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η εφαρµογή του συνόλου των 
∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω ιδιαιτερότητες το IASB υιοθέτησε την άποψη για 
το σχεδιασµό ενός ανεξάρτητου και ενιαίου συνόλου λογιστικών αρχών προσαρµοσµένων 
ειδικά για τις ΜΜΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

3.1 Σκοπός του Προτύπου 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δηµοσίευσε τον Ιούλιο του 
2009 το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ή ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις - ∆ΛΠ για ΜΜΕ (IFRS for SMEs) το οποίο 
είναι διαθέσιµο δωρεάν από την ιστοσελίδα του IASB17. Το πρότυπο δεν έχει νοµοθετηθεί 
ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε έχει περιληφθεί σαν θέµα στις διαδικασίες κύρωσης 
των προτύπων της EFRAG, παρότι η Ε.Ε. συµµετείχε ενεργά στη διαδικασία εκπόνησής του. 
Το πρότυπο βρίσκεται στη διαδικασία των διαβουλεύσεων στην Ε.Ε., κυρίως για τον 
προσδιορισµό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε κάθε χώρα και για το πότε θα ξεκινήσει η 
εφαρµογή του. Σε κάθε περίπτωση οι διαβουλεύσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν σχετικά 
σύντοµα και η νοµοθέτηση του ∆ΠΧΑ των ΜΜΕ είναι αναπόφευκτη. 

Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι η δηµιουργία απλοποιηµένων, αυτοτελών 
λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για µικρότερες, µη εισηγµένες εταιρίες, και 
βασίζονται στα πλήρη ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα οποία 
αναπτύχθηκαν πρωταρχικά για εισηγµένες εταιρίες. Καταργώντας επιλογές λογιστικής 
µεταχείρισης, απαλείφοντας θέµατα που γενικά δεν σχετίζονται µε τις ΜΜΕ και 
απλοποιώντας µεθόδους αναγνώρισης και επιµέτρησης, το πρότυπο που προέκυψε µειώνει 
τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρµόζεται στις ΜΜΕ περισσότερο από 85 τοις 
εκατό σε σχέση µε το πλήρες σύνολο των ∆ΛΠ

18. 

Για να βοηθηθούν οι εταιρίες στην προετοιµασία λογαριασµών βασισµένων στο 
προτεινόµενο ∆ΛΠ για ΜΜΕ, οι απαιτήσεις των ∆ΛΠ έχουν απλοποιηθεί και 
ξανασχεδιαστεί. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ που αποφασίζουν να αναβαθµιστούν ώστε να 
χρησιµοποιούν τα πλήρη ∆ΛΠ θα βρουν την µετάβαση εξοµαλυµένη αφού και τα δύο σύνολα 
προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές. Η υιοθέτηση των ∆ΛΠ για ΜΜΕ θα είναι 
απόφαση κάθε χώρας ή δικαιοδοσίας που τα υιοθετεί. Για παράδειγµα, η Ε.Ε. απαιτεί οι 

                                                      
17 www.iasb.org  
18 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
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εισηγµένες εταιρίες να συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, θα αφήσει όµως κάθε Κράτος-Μέλος να αποφασίσει ποια πρότυπα θα πρέπει 
να ακολουθήσουν οι ΜΜΕ. Το IASB προτείνει οι εισηγµένες εταιρίες, ανεξάρτητα από το 
πόσο µικρές είναι, να µην δικαιούνται να χρησιµοποιήσουν τα ∆ΛΠ για ΜΜΕ

19. 

 

3.2 Κριτήρια χαρακτηρισµού ως ΜΜΕ 

Η εφαρµογή ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ, θεσµοθετείται από τα αρµόδια όργανα κάθε χώρας. 
Πρέπει όµως να ορίζεται καθαρά για ποιες εταιρίες ισχύει το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ. Οι 
«µεγάλες» εταιρείες δεν έχουν δικαίωµα να εφαρµόζουν το πρότυπο. Το ΙΑSB ορίζει το 
περιεχόµενο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων ως εξής: 

Σύµφωνα µε την Παράγραφο 1 του προτύπου, Μικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές 
που

20: 

a) δεν έχουν δηµόσια ευθύνη, και 
b) δεν εκδίδουν γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις για εξωτερικούς χρήστες. 

Πιο συγκεκριµένα το πρότυπο διευκρινίζει ότι υπάρχει δηµόσια ευθύνη αν: 

a) Μετοχές ή δάνεια της εταιρείας διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο ή ανάλογη 
αγορά, ή 

b) αν αποτελεί βασική εκµετάλλευση της εταιρείας η θεµατοφυλακή περιουσιακών 
στοιχείων ενός ευρέως φάσµατος τρίτων (π.χ. τράπεζες, ασφάλειες, Αµοιβαία 
Κεφάλαια, ΑΧΕΠΕΥ κ.λπ.) 

Αντιθέτως, δηµόσια ευθύνη δεν υπάρχει όταν µία οντότητα µπορεί να διαχειρίζεται 
πόρους ευρέως φάσµατος τρίτων, αλλά αυτή να µην είναι η κύρια δραστηριότητά της. 
Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. µεσίτες ακινήτων, πρακτορεία ταξιδιών, σχολεία, 
φιλανθρωπικοί οργανισµοί, συνεταιρισµοί και πωλητές που παίρνουν προκαταβολές για 
παράδοση αγαθών. Επίσης, αν µία εταιρία µε δηµόσια ευθύνη, εφαρµόζει το ∆ΛΠ για τις 
ΜΜΕ, έστω και αν η εσωτερική νοµοθεσία το επιτρέπει, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν θα 
αναφέρεται ότι είναι σύµφωνες µε αυτό. Τώρα όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, µια 
θυγατρική της οποίας η µητρική ή ο όµιλος εφαρµόζουν τα πλήρη ∆ΛΠ, µπορεί για τις 
ατοµικές της καταστάσεις να εφαρµόσει το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ αν πληροί τα κριτήρια, µε την 
προϋπόθεση να το εφαρµόζει πλήρως21. 
 

                                                      
19 Σακέλλης Ε. (2009), Ο “Πανδέκτης” του Λογιστή: λογιστικό και φορολογικό δίκαιον και λογιστική, τ.5, 
Εκδόσεις Βρυκούς, Πειραιάς. 
20 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
21 www.iasb.org  
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3.3 ∆ιαχωρισµός µεταξύ εταιριών δηµόσιας ευθύνης και µη 

Το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ ορίζει ως µικροµεσαίες επιχειρήσεις µεταξύ των άλλων αυτές 
που δεν έχουν δηµόσιο χαρακτήρα. Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναλύσουµε σε 
βάθος τον διαχωρισµό των εταιριών σε δηµόσιας ευθύνης και µη. Το 95% του αριθµού των 
εταιριών στον ιδιωτικό τοµέα, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο, ανήκουν στην κατηγορία 
των µη δηµόσιων εταιριών. Αν και χρησιµοποιείται ο όρος µικροµεσαία επιχείρηση, η βασική 
διάκριση είναι ανάµεσα στο δηµόσιο ή µη χαρακτήρα µίας εταιρίας. 

Σαν δηµόσιες θεωρούνται καταρχήν οι εταιρίες που τίτλοι τους διαπραγµατεύονται 
στο χρηµατιστήριο. Είναι δηµόσιες επειδή δεν ανήκουν καθόλου ή ανήκουν µόνο κατά ένα 
ποσοστό σε αυτούς που τις διοικούν. Ένα τµήµα της περιουσίας, ίσως και το µέγιστο, αυτών 
των εταιριών, ανήκει σε επενδυτές, δηλαδή πρόσωπα που δεν σχετίζονται µε την καθηµερινή 
τους διοίκηση. ∆εν θεωρούνται όµως µόνο οι εισηγµένες εταιρείες δηµόσιες. Μία µη 
εισηγµένη τράπεζα, µια ασφαλιστική εταιρία, ένα αµοιβαίο κεφάλαιο, ένα ιδιωτικό 
ασφαλιστικό ταµείο, ακόµη και ένα ΚΤΕΛ ή µία Ένωση Συνεταιρισµών, είναι δηµόσιες λόγω 
του αντικειµένου τους. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων δεν ανήκουν στη 
διοίκησή τους, αλλά σε ένα ευρύ φάσµα τρίτων, που κατά κανόνα δεν έχουν άµεση 
πρόσβαση στην καθηµερινή διοίκησή τους22. 

Επιπλέον, όλοι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι 
δηµόσιοι. Η περιουσία αυτών των φορέων δεν ανήκει σε αυτούς που τους διοικούν. Ανήκει 
σε ένα ευρύτερο σύνολο, που δεν έχει καθηµερινή πρόσβαση στη διοίκησή τους. Κάποιοι από 
αυτούς τους φορείς έχουν νοµικές µορφές του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. Α.Ε.) αλλά ανήκουν στο 
δηµόσιο. Κάποιες άλλες έχουν νοµικές µορφές του δηµοσίου (ΝΠ∆∆). Για τις δηµόσιες 
εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα λοιπόν, έχουν εκδοθεί τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), 
που είναι πολύ σύνθετα, µεγάλα σε όγκο και απαιτούν µεγάλο πλήθος γνωστοποιήσεων. Για 
τις δηµόσιες επιχειρήσεις, του δηµόσιου τοµέα, αν αυτές δεν έχουν τη µορφή ιδιωτικών 
εταιριών, αλλά είναι ΝΠ∆∆ ή άλλα σχήµατα του δηµόσιου λογιστικού, υπάρχουν ειδικά 
λογιστικά πρότυπα. Αυτά δεν έχουν ακόµη νοµοθετηθεί στην ΕΕ ή την Ελλάδα, αλλά είναι 
κάτι που αναµένεται να γίνει σύντοµα. Σε κάθε περίπτωση η γενική προσέγγιση των 
λογιστικών προτύπων για το δηµόσιο τοµέα, είναι παρόµοια µε αυτήν των προτύπων για τις 
δηµόσιες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα. Έτσι τα πρότυπα για τις εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, 
µπορεί καταρχήν µε προσαρµογές, να εφαρµόζονται και στο δηµόσιο τοµέα, όπως έχει γίνει 
στην Ελλάδα για τα κρατικά νοσοκοµεία23. 

 

                                                      
22 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
23 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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3.4 ∆οµή του Προτύπου 

Το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ είναι δοµηµένο κατά θέµα. Κάθε θέµα έχει ειδικό αριθµό και 
κάθε παράγραφος στο θέµα επίσης ενώ όλα τα θέµατα έχουν την ίδια βαρύτητα. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις εµφανίζονται παραδείγµατα που δεν είναι τµήµατα του ∆ΛΠ, αλλά οδηγίες για 
την εφαρµογή του, τα ποσά στα παραδείγµατα εκφράζονται σε νοµισµατικές µονάδες (ΝΜ). 
Το ∆ΛΠ για ΜΜΕ είναι οργανωµένο θεµατικά, αντί για έναν αύξοντα αριθµό των ∆ΛΠ/ 
∆ΛΠ και περιέχει 35 παραγράφους - σε αντίθεση µε το δηµοσιευµένο Ε∆ (draft) του 2007 
που περιείχε 38 παραγράφους - καθώς και γλωσσάριο. Οι παράγραφοι αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα24: 

 
Πίνακας 2: Περιεχόµενα του Προτύπου για ΜΜΕ 

Παράγραφος Τίτλος 
1 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
2 Αφετηρία και Βασικές Αρχές 
3 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
4 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
5 Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων 
6 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 
7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
8 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
9 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 
10 Λογιστικές Πολιτικές, Εκτιµήσεις, Λάθη 
11 Βασικά Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
12 Άλλα Ζητήµατα για τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
13 Αποθέµατα 
14 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 
15 Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 
16 Επενδύσεις σε Ακίνητα 
17 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 
18 Άυλα Στοιχεία 
19 Επιχειρηµατικές Συνενώσεις και Υπεραξία 
20 Μισθώσεις 
21 Επιχειρηµατικές Συνενώσεις και Υπεραξία 
22 Υποχρεώσεις και Καθαρή Θέση 
23 Έσοδα 
24 Κρατικές Επιχορηγήσεις 
25 Κόστη ∆ανεισµού 

                                                      
24 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
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26 Πληρωµές µε βάση την Αξία των Μετοχών 
27 Αποµείωση Στοιχείων του Ενεργητικού 
28 Αµοιβές Προσωπικού  
29 Φόρος Εισοδήµατος 
30 Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
31 Υπερπληθωρισµός 
32 Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία Αναφοράς 
33 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 
34 Εξειδικευµένες ∆ραστηριότητες 
35 Μετάβαση στο ∆ΛΠ για ΜΜΕ 

 

Το IASB σκοπεύει να εξετάσει την εφαρµογή του προτύπου, δυο χρόνια µετά από την 
ευρεία εφαρµογή του και να προτείνει τροποποιήσεις για τα ζητήµατα που προέκυψαν από 
την εξέταση και για τυχόν επιδράσεις από νέα ∆ΛΠ (πλήρη) ή από τις τροποποιήσεις των ήδη 
υπαρχόντων. Μετά την πιο πάνω µεταβολή, το IASB σκοπεύει να αναθεωρεί το ∆ΛΠ για τις 
ΜΜΕ κάθε τριετία, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα πλήρη ∆ΛΠ, οι µεταβολές των οποίων 
στο ενδιάµεσο δεν θα επιδρούν σε αυτό. Σε έκτακτες περιπτώσεις µπορεί να γίνεται 
τροποποίηση πριν την τριετία. Οι τροποποιήσεις που θα γίνονται στο ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ θα 
ισχύουν ένα χρόνο µετά την έκδοσή τους. 

 

3.5 Λειτουργία του Προτύπου 

3.5.1 Αφετηρία και Βασικές Αρχές 

Η Παράγραφος 2 του παρόντος εντύπου (σελ. 12-21) είναι αρκετά εκτεταµένη και 
αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται και τα υπόλοιπα τµήµατα του 
εντύπου. Στην πραγµατικότητα αποτελεί το αντίστοιχο Πλαίσιο του πλήρους ∆ΠΧΠ. 
Περιγράφεται το αντικείµενο των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ, τα στοιχεία της 
πληροφόρησης που τις κάνουν χρήσιµες και τις βασικές λογιστικές αρχές στις οποίες 
στηρίζεται το περιεχόµενό τους. Η κατανόηση του περιεχοµένου του είναι απαραίτητη για 
την εφαρµογή του προτύπου. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ προβλέπονται τα 
παρακάτω: «Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφόρηση για την 
οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της εταιρίας σε ένα ευρύ φάσµα 
χρηστών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν άµεση ειδική για αυτούς πληροφόρηση. Οι 
καταστάσεις επίσης δείχνουν τα αποτελέσµατα της υπευθυνότητας της διοίκησης στη διαχείριση 
των πόρων που διαθέτει η εταιρία»25. 
 

                                                      
25 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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3.5.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Σε αυτό το τµήµα του Προτύπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διέπουν τις οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η ΜΜΕ επιχείρηση. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να είναι26: 

• Κατανοητές από όλους τους χρήστες (Understandability): Οι πληροφορίες στις 
οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να παρουσιάζονται µε ένα τρόπο κατανοητό, σε χρήστες 
που έχουν αφενός µέτρια γνώση πάνω σε θέµατα επιχειρηµατικής και οικονοµικής 
δραστηριότητας και λογιστικής, και αφετέρου τη θέληση να µελετήσουν αυτές τις 
πληροφορίες µε µια σχετική συνέπεια. Ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει πως πρέπει να 
παραλείπονται κάποιες από τις προβλεπόµενες πληροφορίες, µε τη δικαιολογία ότι δεν θα 
είναι κατανοητές σε κάποιους από τους χρήστες. 

 

• Συνάφεια (Relevance): Οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
πρέπει να βοηθούν τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες είναι κατάλληλες 
και σχετικές όταν µπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες για την αξιολόγηση γεγονότων 
του παρελθόντος, του παρόντος ή του µέλλοντος, καθώς και για την επιβεβαίωση ή τη 
διόρθωση προηγούµενων αξιολογήσεών τους. 

 

• Σηµαντικότητα (Materiality): Μία πληροφορία είναι σηµαντική, αν η παράλειψή της ή 
το λάθος σε αυτήν, έχει επίδραση στις αποφάσεις που θα λάβουν οι χρήστες µε βάση τις 
καταστάσεις. Η σηµαντικότητα σχετίζεται µε το µέγεθος της παράλειψης ή του λάθους, 
σε συνάρτηση µε τις υπάρχουσες συνθήκες. Πάραυτα είναι λάθος να µην διορθώνονται 
έστω και µη σηµαντικά λάθη που εντοπίζονται και αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

• Αξιοπιστία (Reliability): Οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να είναι 
αξιόπιστες. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχουν σηµαντικά λάθη ή προκαταλήψεις και 
απεικονίζουν πιστά αυτό που δηλώνουν ότι απεικονίζουν ή αυτό που λογικά αναµένεται 
ότι απεικονίζουν. Ο συγγραφέας του προτύπου πάει ένα βήµα παραπέρα και εξηγεί πως 
διαφαίνεται η προκατάληψη στα στοιχεία που περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις λοιπόν δεν είναι απαλλαγµένες από προκαταλήψεις, αν µε 
τον τρόπο που γίνεται η παρουσίαση ή µε την επιλογή των πληροφοριών που παρέχονται, 
ανεξάρτητα αν αυτές δεν έχουν λάθη, στοχεύουν να επηρεάσουν την κρίση ή την 
απόφαση του χρήστη, για την επίτευξη ενός προαποφασισµένου αποτελέσµατος. 

 

                                                      
26 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
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• Η ουσία πάνω από τον τύπο (Substance over form): Οι συναλλαγές και τα άλλα 
λογιστικά γεγονότα, πρέπει να λογίζονται στα βιβλία και να εµφανίζονται στις 
καταστάσεις µε βάση την ουσία που µπορεί να µην συµβαδίζει πάντα µε το νοµικό τους 
τύπο. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία των καταστάσεων. 

 

• Σύνεση (Prudence): Οι αβεβαιότητες που είναι σύµφυτες µε ορισµένα γεγονότα ή 
καταστάσεις, αντιµετωπίζονται αφενός µε την αποκάλυψη στις γνωστοποιήσεις της 
φύσης και της έκτασης τους, και αφετέρου µε την επίδειξη σύνεσης για αυτά τα 
ζητήµατα, αναφορικά µε τα ποσά που θα λογιστούν και θα εµφανιστούν στις 
καταστάσεις. Σύνεση σηµαίνει ότι στις εκτιµήσεις που θα γίνουν για αυτά τα ζητήµατα, 
εκφράζεται µία σχετική επιφύλαξη, ώστε τελικά να µην εµφανιστούν υπερεκτιµηµένα τα 
ενεργητικά στοιχεία ή υποτιµηµένες οι υποχρεώσεις. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι 
εσκεµµένα πρέπει να υποτιµούνται τα ενεργητικά στοιχεία ή να υπερτιµούνται οι 
υποχρεώσεις ή τα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση ενεργούµε µε προκατάληψη, µε σκοπό 
να δηµιουργηθούν προαποφασισµένες εντυπώσεις. 

 

• Πληρότητα (Completeness): Για να είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση στις οικονοµικές 
καταστάσεις, πρέπει να είναι πλήρης, στα πλαίσια που ορίζονται από την αρχή της 
σηµαντικότητας και του κόστους παροχής της πληροφόρησης. Μία παράλειψη µπορεί να 
έχει σαν αποτέλεσµα λαθεµένη ή παραπλανητική πληροφόρηση και εποµένως ανεπαρκή 
σε ότι αφορά την καταλληλότητά της. 

 

• Συγκρισιµότητα (Comparability): Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν 
διαχρονικά την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις ροές µίας εταιρίας. Επίσης θα 
πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν αυτά τα στοιχεία µεταξύ διαφορετικών εταιριών. Κατά 
συνέπεια οι υπολογισµός και οι αποτιµήσεις όµοιων συναλλαγών και γεγονότων, καθώς 
και η εµφάνιση των καταστάσεων, πρέπει διαχρονικά να γίνονται µε τον ίδιο τρόπο τόσο 
σε µία εταιρία, όσο και σε όλες τις εταιρίες. Επιπλέον οι χρήστες των καταστάσεων, 
πρέπει να ενηµερώνονται για τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη 
των καταστάσεων, καθώς και για κάθε αλλαγή στις πολιτικές που εφαρµόζονται, µαζί µε 
την εµφάνιση της επίδρασης αυτών των αλλαγών. 

 

• Επικαιρότητα (Τimeliness): Για να είναι κατάλληλη η οικονοµική πληροφόρηση, πρέπει 
να µπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να πάρουν ανάλογες αποφάσεις µε βάση τις 
καταστάσεις αυτές. Επικαιρότητα σηµαίνει ότι η πληροφόρηση παρέχεται στα χρονικά 
πλαίσια που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, τότε χάνει την 
καταλληλότητά της. Η διοίκηση για να προσδιορίσει το χρόνο που θα παρέχεται κάθε 
φορά η πληροφόρηση, πρέπει να ισορροπήσει ανάµεσα στην καταλληλότητα και την 
αξιοπιστία, αφού δεν είναι δυνατό να παρέχεται αξιόπιστη πληροφόρηση παρά σε τακτά 
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διαστήµατα. Το κριτήριο επιλογής τελικά, είναι η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των 
αναγκών των χρηστών, για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων από αυτούς. 

 

• Ισορροπία µεταξύ κόστους και οφέλους (Balance between benefit and cost): Τα 
οφέλη από την παροχή της οικονοµικής πληροφόρησης, πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 
το κόστος για τη δηµιουργία τους. Η αξιολόγηση φυσικά είναι θέµα κρίσης. Θα πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος δεν το βαρύνεται κατ' ανάγκη ο κάθε χρήστης που 
µπορεί να αντλεί οφέλη, αφού τα οφέλη τα απολαµβάνει και ένας µεγάλος αριθµός 
εξωτερικών χρηστών. 

 

 

3.5.3 Οικονοµική θέση της επιχείρησης 

Η οικονοµική θέση µιας επιχείρησης προκύπτει από την σχέση ανάµεσα στα 
ενεργητικά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαιά της, σε µία συγκεκριµένη 
ηµεροµηνία, όπως αυτά τα ποσά εµφανίζονται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
(Ισολογισµός). Οι σχετικοί όροι έχουν ως εξής27: 

(α) Στοιχεία ενεργητικού: Πόροι που ελέγχονται από την εταιρία, σαν αποτέλεσµα 
προηγούµενων γεγονότων και από τους οποίους αναµένονται έσοδα στον µέλλον. 

(β) Υποχρέωση: Μια παρούσα υποχρέωση, που πηγάζει από προηγούµενα γεγονότα, που σαν 
αποτέλεσµα θα έχει την εκροή πόρων από την εταιρία. 

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

Μερικά στοιχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά του ενεργητικού ή της υποχρέωσης 
µπορεί να µη εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, επειδή δεν πληρούν τα 
κριτήρια του λογισµού (recognition) τους, όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.27-2.32. 
Ειδικότερα, η προσδοκία ότι θα εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν στο µέλλον οφέλη για την 
εταιρία, δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια το λογισµό ενός ενεργητικού στοιχείου ή µίας 
υποχρέωσης. Πρέπει επιπλέον να εκπληρώνεται και το κριτήριο της πιθανότητας. Στην 
συνέχεια το έντυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που µόλις αναφέρθηκαν: 

Ενεργητικά Στοιχεία: 

Το µελλοντικό οικονοµικό όφελος ενός ενεργητικού στοιχείου, είναι η συµβολή του 
άµεσα ή έµµεσα στις εισροές ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων στην εταιρεία. Αυτές οι 
εισροές µπορεί να προκύψουν από τη διάθεση ή τη χρήση του στοιχείου. Πολλά ενεργητικά 
                                                      
27 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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στοιχεία, όπως για παράδειγµα οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις, έχουν µία υλική µορφή. 
Παρόλα αυτά η υλική µορφή δεν είναι απαραίτητη για το χαρακτηρισµό ενός στοιχείου σαν 
ενεργητικού. Υπάρχουν και άυλα ενεργητικά στοιχεία. Για τον καθορισµό ενός στοιχείου σαν 
ενεργητικού, το δικαίωµα ιδιοκτησίας δεν είναι απαραίτητο. Έτσι πάγια τα οποία έχουν 
αποκτηθεί µε µίσθωση είναι ενεργητικά στοιχεία, εφόσον η εταιρία ελέγχει τα οφέλη που 
πρόκειται να προκύψουν από αυτά28. 

Υποχρεώσεις: 

Ένα ζωτικό χαρακτηριστικό µιας λογιστικής υποχρέωσης, είναι ότι η εταιρία πρέπει 
να δράσει µε συγκεκριµένο τρόπο. Η υποχρέωση µπορεί να είναι νοµική ή έµµεση. Μια 
νοµική υποχρέωση επιβάλλεται από δεσµευτικά συµβόλαια ή νοµικές διατάξεις. Μία έµµεση 
υποχρέωση πηγάζει από ενέργειες της εταιρίας, όταν29: 

(α) Από πάγιες πρακτικές, δηµοσιοποιηµένες πολιτικές ή πρόσφατες ανακοινώσεις, είναι 
γνωστό στους τρίτους ότι αυτή αναλαµβάνει συγκεκριµένες ευθύνες, και 

(β) Σαν αποτέλεσµα αυτών των γεγονότων, έχει δηµιουργήσει δικαιολογηµένες προσδοκίες 
σε τρίτους, ότι θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

Ο διακανονισµός µιας υποχρέωσης συνήθως γίνεται µε πληρωµή σε µετρητά, 
µεταβίβαση άλλων ενεργητικών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών, δηµιουργία νέας υποχρέωσης 
σε αντικατάσταση της παλιάς ή µετατροπή της υποχρέωσης σε καθαρή θέση. Μία υποχρέωση 
µπορεί επίσης να διαγραφεί από άλλες αιτίες, όπως όταν ο πιστωτής εκπίπτει ή παραιτείται 
από τα δικαιώµατα του. 
 

3.5.4 Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα (απόδοση) µιας εταιρίας είναι η σχέση ανάµεσα στα έσοδα και τα 
έξοδά της σε µία περίοδο αναφοράς. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει τα συνολικά αποτελέσµατα 
της εταιρίας να εµφανίζονται εναλλακτικά σε µε µία οικονοµική κατάσταση (Κατάσταση 
Συνολικών Αποτελεσµάτων) ή σε δύο διαφορετικές καταστάσεις (Κατάσταση Κερδών ή 
Ζηµιών και Κατάσταση Λοιπών Αποτελεσµάτων). Τα κέρδη ή ζηµίες και τα συνολικά 
αποτελέσµατα, χρησιµοποιούνται σαν βάση για άλλους υπολογισµούς όπως τα κέρδη ανά 

                                                      
28 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
29 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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µετοχή και την απόδοση της επένδυσης. Οι όροι των εσόδων και εξόδων, σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ορίζονται ως εξής30: 

� Έσοδο, είναι η αύξηση των οικονοµικών ωφελειών της εταιρίας, µε ταµειακές εισροές, 
αύξηση των ενεργητικών στοιχείων ή µείωση των υποχρεώσεων, που έχουν σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προέρχονται από συνεισφορές 
των µετόχων. 

� Έξοδο, είναι η µείωση των οικονοµικών ωφελειών της εταιρίας, µε ταµειακές εκροές, 
µείωση των ενεργητικών στοιχείων ή αύξηση των υποχρεώσεων, που έχουν σαν 
αποτέλεσµα µείωση των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προέρχεται από διανοµές σε µετόχους. 

Ο λογισµός των εσόδων και των εξόδων, εξαρτάται άµεσα από το λογισµό και την 
αποτίµηση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα κριτήρια λογισµού των 
εσόδων και εξόδων αναφέρονται στις παραγράφους 2.27-2.32. Στην συνέχεια το έντυπο 
καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που µόλις αναφέρθηκαν. 

Τα έσοδα µε την ευρεία έννοια του εισοδήµατος περιλαµβάνουν και τα απλά έσοδα 
και τα κέρδη. Έσοδα, προέρχονται από τις κανονικές δραστηριότητες της εταιρίας και µπορεί 
να αναφέρονται ως πωλήσεις, αµοιβές, τόκοι, µερίσµατα, αµοιβές πνευµατικών δικαιωµάτων 
(royalties) ή ενοίκια. Κέρδη, είναι άλλα στοιχεία που αποτελούν εισόδηµα, αλλά δεν είναι 
έσοδα. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων, συνήθως εµφανίζονται διακριτά, γιατί η γνώση για 
αυτά είναι σηµαντική για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 

Τα έξοδα στην ευρεία έννοιά τους, περιλαµβάνουν εκείνα που προέρχονται από την 
κανονική λειτουργία της εταιρίας αλλά και από τις ζηµιές. Έξοδα, µε τη στενή έννοια του 
όρου, είναι αυτά που πηγάζουν από τη συνήθη δραστηριότητα και µπορούν να έχουν τη 
µορφή του κόστους πωλήσεων, των αµοιβών προσωπικού, των αποσβέσεων κ.λ.π.31 Συνήθως 
σχετίζονται µε την εκροή ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων ή τη µείωση στοιχείων του 
ενεργητικού όπως αποθέµατα, ή πάγια στοιχεία. Ζηµιές, είναι άλλα στοιχεία που πληρούν τα 
κριτήρια του ορισµού του εξόδου και µπορεί και αυτές να προέρχονται από τη συνήθη 
λειτουργία της εταιρίας. Στην κατάσταση αποτελεσµάτων συνήθως εµφανίζονται 
διακεκριµένα, επειδή η γνώση για αυτά είναι σηµαντική για τη λήψη οικονοµικών 
αποφάσεων. 

 

                                                      
30 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
31 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
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3.5.5 Αποτίµηση Ενεργητικών Στοιχείων, Υποχρεώσεων, Εσόδων και 
Εξόδων 

Η αποτίµηση είναι η διαδικασία προσδιορισµού του ποσού µε το οποίο ένα στοιχείο 
θα εµφανιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Για να γίνει απαιτείται καταρχάς να επιλεγεί 
µία βάση αποτίµησης. Το πρότυπο σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αναφέρεται στη βάση που 
πρέπει να επιλέγεται για την αποτίµηση επιµέρους στοιχείων. Υπάρχουν δύο συνήθεις βάσεις 
αποτίµησης

32: 

1. Το ιστορικό κόστος: Το ιστορικό κόστος για ενεργητικά στοιχεία είναι το ποσό των 
ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων ή η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που 
δόθηκε, για την απόκτηση του στοιχείου. Για τις υποχρεώσεις, το ιστορικό κόστος 
αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό των ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων ή στην αξία µη 
ταµειακών ενεργητικών στοιχείων, που λήφθηκαν όταν δηµιουργήθηκε η υποχρέωση. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. φόροι εισοδήµατος) είναι το ποσό των ταµειακών διαθεσίµων 
ή ισοδυνάµων που αναµένεται να δοθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, στα πλαίσια 
της συνήθους λειτουργίας της εταιρίας. Το αποσβεσµένο ιστορικό κόστος είναι το κόστος 
ενός ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης, µείον ή πλέον, τα ποσά από αυτό το κόστος, που 
έχουν ήδη µεταφερθεί στα έξοδα ή τα έσοδα. 

 

2. Εύλογη αξία: Είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να µεταβιβαστεί ένα στοιχείο του 
Ενεργητικού ή να διακανονιστεί µία υποχρέωση, ανάµεσα σε συναλλασσόµενους που 
γνωρίζουν τι κάνουν, θέλουν να το κάνουν και έχουν ισότιµη διαπραγµατευτική δύναµη 
για την προστασία των συµφερόντων. 

 

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου για το λογισµό και την αποτίµηση στοιχείων, 
πηγάζουν από τις αναλυτικές αρχές του Πλαισίου δηµιουργίας των οικονοµικών 
καταστάσεων (IASB Framework for the Preparation and Presentation of Financial 
Statements) των πλήρων ∆ΠΧΠ. Αν υπάρξει µία συναλλαγή, γεγονός ή συνθήκη, που δεν 
καλύπτεται από τις απαιτήσεις λογισµού και αποτίµησης αυτού του προτύπου, θα πρέπει να 
γίνει κρίση όπως ορίζεται στην παράγραφο 10.4 και να ακολουθηθεί µία διαδικασία επιλογής 
λογιστικής πολιτικής, όπως ορίζεται από την παράγραφο 10.5. Το δεύτερο βήµα αυτής της 
διαδικασίας, ορίζει ότι πρέπει να εξεταστούν οι ορισµοί και τα κριτήρια λογισµού και 
αποτίµησης, αλλά και οι ειδικές λογιστικές αρχές που περιλαµβάνονται σε αυτό το τµήµα του 
προτύπου. 

 

                                                      
32 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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3.5.6 Αρχή του δεδουλευµένου 

Εκτός από τις ταµειακές ροές, ο λογισµός για τις οικονοµικές καταστάσεις, γίνεται µε 
βάση την αρχή του δεδουλευµένου. Αυτό σηµαίνει ότι τα ενεργητικά στοιχεία, οι 
υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα, λογίζονται όταν πληρούν τα κριτήρια λογισµού τους33. 

Λογισµός στοιχείων για τις οικονοµικές καταστάσεις: 

Στο τµήµα αυτό ο συγγραφέας του προτύπου ορίζει πότε λογίζονται τα στοιχεία που 
περιγράφουν την οικονοµική θέση µιας εταιρείας και αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω: 

• Ένα στοιχείο του Ενεργητικού λογίζεται, στην περίπτωση που είναι πιθανό ότι τα 
οικονοµικά ωφελήµατα που σχετίζονται µε αυτό θα εισρεύσουν στην εταιρία και στην 
περίπτωση που µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Αν δεν αναµένεται να εισρεύσουν 
οικονοµικά ωφελήµατα, δεν λογίζεται σαν στοιχείο του Ενεργητικού, αλλά σαν έξοδο 
στην κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων ή στην κατάσταση κερδών ή ζηµιών αν 
εµφανίζεται χωριστά. 

• Ένα ενδεχόµενο στοιχείο του Ενεργητικού δεν λογίζεται. Ωστόσο αν είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι τα µελλοντικά ωφελήµατα του θα εισρεύσουν στην εταιρία, τότε παύει να 
είναι ενδεχόµενο και λογίζεται. 

• Μια υποχρέωση λογίζεται αν: 
o Υπάρχει στο τέλος της περιόδου σαν αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων, 
o είναι πιθανό ότι η εταιρία θα µεταβιβάσει πόρους της που ενσωµατώνουν 

οικονοµικά ωφελήµατα για να αποπληρώσει την υπάρχουσα υποχρέωση και 
o µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

• Μία ενδεχόµενη υποχρέωση είναι είτε µια πιθανή αλλά αβέβαιη υποχρέωση που µπορεί 
να προκύψει στο µέλλον είτε µία παρούσα υποχρέωση η οποία όµως δεν πληροί τα 
κριτήρια λογισµού της. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν λογίζονται, µε την εξαίρεση των 
περιπτώσεων συνένωσης, από την πλευρά του αποκτώντα (πιο αναλυτικά περιγράφεται 
στην παράγραφο 19 του προτύπου). 

• Ο λογισµός των εσόδων πηγάζει άµεσα από το λογισµό και την αποτίµηση των 
ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Λογίζεται ως έσοδο όταν υπάρχει αύξηση 
στα οικονοµικά ωφελήµατα, γεγονός που συνδέεται µε την αύξηση των ενεργητικών 
στοιχείων ή την µείωση των υποχρεώσεων. 

• Ο λογισµός των εξόδων πηγάζει άµεσα από το λογισµό και την αποτίµηση των 
ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Λογίζεται ως έξοδο όταν υπάρχει µείωση 
στα οικονοµικά ωφελήµατα, γεγονός που συνδέεται µε µείωση των ενεργητικών 
στοιχείων ή αύξηση των υποχρεώσεων. 

Τα συνολικά αποτελέσµατα και τα κέρδη ή οι ζηµιές 

                                                      
33 Ernst & Young, (2009), “Tax alert: Tax accounting implications of the new IFRS standard for small and 
medium-sized entities (SME’s), πρόσβαση στις 22/6/2011 από 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Tax_alert_-_IFRS_for_SMEs/$FILE/IFRS_for_SMEs.pdf 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Προτύπου, το συνολικό αποτέλεσµα είναι η διαφορά 
ανάµεσα στα έσοδα µείον τα έξοδα. ∆εν αποτελεί ένα ειδικό στοιχείο που να απαιτεί αρχές 
για το λογισµό του. Τα κέρδη ή οι ζηµιές, είναι η αριθµητική διαφορά των εσόδων µείον τα 
έξοδα, µε την εξαίρεση εκείνων που σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, περιλαµβάνονται στα 
"λοιπά συνολικά αποτελέσµατα" και δεν απαιτούνται ειδικές αρχές για το λογισµός τους. Το 
παρόν πρότυπο δεν επιτρέπει να λογίζεται κανένα στοιχείο του Ενεργητικού ή υποχρέωση 
που δεν πληροί τα κριτήρια λογισµού που ορίζονται από αυτό. Ακόµη και αν ένα τέτοιο 
στοιχείο προκύψει από τη λογιστική αρχή της «συγκέντρωσης όλων των στοιχείων µίας 
συναλλαγής» (Matching Concept), αν δεν πληροί τα κριτήρια λογισµού δεν λογίζεται34. 

 

3.6 Εφαρµογή Προτύπου στις ΜΜΕ 

Στην παράγραφο 35 του παρόντος προτύπου (σελ.204-207), περιγράφεται η 
διαδικασία της µετάβασης στο εν λόγω πρότυπο και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις για να επιτευχθεί η οµαλή µετάβασή τους στο 
πρότυπο

35. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ∆ΛΠ για ΜΜΕ προβλέπονται τα παρακάτω. 

Η παράγραφος αυτή αφορά αυτούς που εφαρµόζουν για πρώτη φορά το ∆ΛΠ για τις 
ΜΜΕ, ανεξάρτητα αν το προηγούµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ήταν τα 
πλήρη ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα ή άλλες Γενικώς Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές 
(GAAP). Μία εταιρία µπορεί να κάνει πρώτη εφαρµογή του ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ µόνο µία 
φορά. Αν το εφαρµόσει, κατόπιν σταµατήσει για ένα διάστηµα και στη συνέχεια από 
υποχρέωση ή επιλογή το ξαναεφαρµόσει, οι ειδικές εξαιρέσεις, οι απλουστεύσεις και οι άλλες 
ρυθµίσεις αυτού του προτύπου δεν ισχύουν για αυτήν. 

Πρώτη εφαρµογή 

Όποια εταιρεία υιοθετήσει για πρώτη φορά το ∆ΛΠ για ΜΜΕ, εφαρµόζει την 
Παράγραφο 35 στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει µε βάση ότι ορίζει το 
Πρότυπο. Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ, είναι οι πρώτες 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η εταιρεία και στις οποίες δηλώνεται 
ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι εφαρµόζεται το ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ. Οι πρώτες καταστάσεις που 
συντάσσονται µε το ∆ΛΠ, είναι πρώτες αν παραδείγµατος χάρη: 

• είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρία, 
• οι αµέσως προηγούµενες είχαν συνταχθεί µε βάση τα εθνικά πρότυπα, 
• οι αµέσως προηγούµενες είχαν συνταχθεί µε βάση τα πλήρη ∆ΛΠ. 

                                                      
34 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
35 www.iasb.org  
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Η παράγραφος 3.14 αυτού του προτύπου, ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται συγκριτική 
πληροφόρηση για όλα τα οικονοµικά µεγέθη, αλλά και περιφραστική συγκριτική 
πληροφόρηση όπου απαιτείται. Μία εταιρία έχει την δυνατότητα να παρέχει συγκριτική 
πληροφόρηση για περισσότερες από µία περιόδους. Κατά συνέπεια η ηµεροµηνία µετάβασης 
της εταιρίας στο ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ είναι η ηµεροµηνία έναρξης της παλαιότερης 
συγκρίσιµης περιόδου για την οποία η εταιρεία παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις οι 
οποίες είναι σύµφωνες µε το πρότυπο. 

Με την εξαίρεση των παραγράφων 35.9 - 35.11, η εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης, διαµορφώνει τον «ισολογισµό ανοίγµατος»: 

(α) µε λογισµό όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, που προβλέπονται από το 
∆ΛΠ για τις ΜΜΕ, 

(β) µε µη λογισµό στοιχείων, σαν ενεργητικών ή υποχρεώσεων, τα οποία δεν επιτρέπεται να 
λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ των ΜΜΕ, 

(γ) µε αναδιάταξη σε λογαριασµούς στοιχείων του Ενεργητικού, Υποχρεώσεων ή στοιχείων 
της Καθαρής Θέσης, που µε τα προηγούµενα πρότυπα εµφανίζονταν σε λογαριασµούς 
διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται από το ∆ΛΠ των ΜΜΕ, 

(δ) µε αποτίµηση όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, µε βάση τις ρυθµίσεις 
του ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ. 

Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιούν οι επιχειρήσεις στον πρώτο Ισολογισµό, 
που καταρτίζουν βάσει του παρόντος Προτύπου, µπορεί να διαφέρουν από αυτές που 
χρησιµοποιούσαν κατά την ίδια ηµεροµηνία βάσει του προηγούµενου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι αναπροσαρµογές, ως αποτέλεσµα αυτού του 
γεγονότος, προκύπτουν από συναλλαγές, άλλα γεγονότα ή συνθήκες που επικρατούσαν πριν 
από την ηµεροµηνία µετάβασης στο παρόν πρότυπο. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να αναγνωρίζουν αυτές τις αναπροσαρµογές καταλογίζοντας τις απευθείας στα 
παρακρατηθέντα κέρδη (ή, αν είναι απαραίτητο, σε άλλη κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων) 
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στο παρόν πρότυπο. 

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος προτύπου, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να 
αλλάζουν τη λογιστική που εφάρµοζαν βάσει του προηγούµενου πλαισίου 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για καµία από τις παρακάτω συναλλαγές: 

o ∆ιαγραφή (derecognition) των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 

o Λογιστική αντιστάθµιση κινδύνου (hedge accounting), 
o Λογιστικές εκτιµήσεις, 
o ∆ιακοπτόµενες λειτουργίες, 
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o Αποτίµηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας36. 

Μία εταιρία µπορεί να κάνει µία η περισσότερες από τις παρακάτω εξαιρέσεις, 
κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΛΠ για τις ΜΜΕ: 

o Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο µπορεί να επιλέξει να 
µην εφαρµόσει την παράγραφο 18 «Επιχειρηµατικές συνενώσεις και υπεραξία» στις 
ενοποιήσεις επιχειρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία της 
µετάβασης στο νέο πρότυπο. Παρόλα αυτά, αν η επιχείρηση αυτή δηλώσει ξανά 
οποιαδήποτε ενοποίηση επιχείρησης σε συµµόρφωση µε την παράγραφο 18, οφείλει να 
δηλώσει όλες τις µεταγενέστερες ενοποιήσεις. 

o Συναλλαγές µε βάση την αξία των µετοχών: Η εταιρία δεν απαιτείται να εφαρµόσει την 
παράγραφο 26 «Πληρωµές µε βάση την αξία των µετοχών», για στοιχεία της καθαρής 
θέσης που έχουν παραχωρηθεί ή για πληρωµές που έχουν διακανονιστεί πριν από την 
ηµεροµηνία µετάβασης. 

o Εύλογη αξία σαν τεκµαρτό κόστος: Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά το 
παρόν πρότυπο µπορεί να αποτιµήσει κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις, επενδυτικά ακίνητα ή άυλα στοιχεία σε εύλογη αξία και να θεωρήσει 
την εύλογη αξία ως τεκµαρτό κόστος αυτών των στοιχείων. 

o Αξία αναπροσαρµογής σαν τεκµαρτό κόστος: Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη 
φορά το παρόν πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιήσει την αναπροσαρµογή βάσει µιας 
προηγούµενης Γενικώς Παραδεκτής Λογιστικής Αρχής ενός στοιχείου ιδιοκτησίας, µιας 
εγκατάστασης ή εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης ή προγενέστερα, ως 
τεκµαρτό κόστος κτήσης από αυτήν την ηµεροµηνία και µετά. 

o Σωρευτικές διαφορές µετατροπών: Βάσει της παραγράφου 30 «Συναλλαγµατικές 
Μετατροπές», οι επιχειρήσεις οφείλουν να ταξινοµούν κάποιες διαφορές µετατροπών ως 
ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και να αναγνωρίζουν αυτές τις διαφορές 
καταλογίζοντας τις στα κέρδη ή στις ζηµίες προς διάθεση. Μια επιχείρηση που εφαρµόζει 
για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο µπορεί να επιλέξει να µην αναγνωρίσει τις σωρευτικές 
διαφορές µετατροπών στα ίδια κεφάλαια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 

o Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις: Σύµφωνα µε την παράγραφο 9.26 στις ατοµικές 
καταστάσεις οι συµµετοχές εµφανίζονται στο κόστος µείον τις προβλέψεις ή στην εύλογη 
αξία µέσω αποτελεσµάτων. Κατά τη µετάβαση οι συµµετοχές που παρακολουθούνται στο 
κόστος µπορούν να αποτιµηθούν στο κόστος όπως προσδιορίζεται από την Παράγραφο 9 
ή στο τεκµαρτό κόστος που µπορεί να είναι η εύλογη αξία στην ηµεροµηνία µετάβασης ή 
το λογιστικό υπόλοιπο µε τα προηγούµενα πρότυπα. 

                                                      
36 Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 5.6 για κατανοµή των αποτελεσµάτων ανάµεσα σε µειοψηφία και 
ιδιοκτήτες, στις ενοποιηµένες καταστάσεις, εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία µετάβασης και µετά. Αν όµως µε 
βάση αυτό το πρότυπο (παράγραφος 35.10) έγινε προσαρµογή προηγούµενων συνενώσεων, εφαρµόζονται από 
την ηµεροµηνία της προσαρµογής. 
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o Σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι: Βάσει της παραγράφου 22.13, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να διαχωρίζουν ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό τίτλο στην υποχρέωση του και 
στην καθαρή αξία κατά την έκδοση του. Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά 
το παρόν πρότυπο, δεν χρειάζεται να διαχωρίσει τα δύο αυτά στοιχεία αν το στοιχείο της 
υποχρέωσης δεν είναι σε εκκρεµότητα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 

o Αναβαλλόµενοι φόροι: Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά το παρόν πρότυπο 
µπορεί κατά την ηµεροµηνία µετάβασης να µην λογίζει αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, στις περιπτώσεις που ο υπολογισµός τους απαιτεί υπερβολικό 
κόστος ή προσπάθεια. 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλύουν πώς η µετάβαση από το προηγούµενο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στο παρόν πρότυπο επηρέασε την χρηµατοοικονοµική 
τους θέση, την χρηµατοοικονοµική τους απόδοση και τις ταµειακές τους ροές. Προκειµένου 
να συµµορφώνονται µε την παράγραφο 35.12, οι πρώτες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
µιας επιχείρησης βάσει του παρόντος προτύπου πρέπει να περιλαµβάνουν: 

1. Περιγραφή των αλλαγών που έγιναν στις λογιστικές πολιτικές. 

2. Συµφωνία των ιδίων κεφαλαίων τους όπως αυτά είχαν καταγραφεί σύµφωνα µε το 
προηγούµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των ιδίων κεφαλαίων τους 
βάσει του παρόντος προτύπου και για τις δύο από τις παρακάτω ηµεροµηνίες: 

a. την ηµεροµηνία µετάβασης στο παρόν πρότυπο, και 

b. το τέλος της τελευταίας χρήσης που παρουσιάζεται στις πιο πρόσφατες ετήσιες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης που καταρτίστηκαν βάσει του 
προηγούµενου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

3. Συµφωνία των λογαριασµών των κερδών ή ζηµιών που έχουν αποτυπωθεί, σύµφωνα µε 
το προηγούµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, στην τελευταία χρήση που 
παρουσιάζεται στις πιο πρόσφατες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σε σχέση 
µε τα κέρδη ή ζηµίες βάσει του παρόντος προτύπου για την ίδια χρήση. 

Αν κατά τη µετάβαση, διαπιστωθούν λάθη που έλαβαν χώρα βάσει του προηγούµενου 
πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και διορθωθούν, οι γνωστοποιήσεις της 
παραγράφου 35.13 (β) και (γ), στο βαθµό που είναι δυνατό διαχωρίζουν τις µεταβολές που 
προήλθαν από την αλλαγή λογιστικών πολιτικών, από τις µεταβολές που αφορούν διόρθωση 
λαθών. Αν µια επιχείρηση δεν παρουσίασε χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για 
προηγούµενες χρήσεις, θα πρέπει να συµπεριλάβει αυτό το γεγονός στις πρώτες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει του παρόντος Προτύπου

37. 

 
                                                      
37 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆.Λ.Π. 12 - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

∆εδοµένου ότι το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
υιοθετεί πλήρως τις φορολογικές ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 1238, κρίνεται απαραίτητο να γίνει 
σύγκριση ανάµεσα στην τρέχουσα ελληνική φορολογική νοµοθεσία και στο ∆.Λ.Π. 12 
«Φόροι Εισοδήµατος». 

 

4.1 Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία 

Το ελληνικό φορολογικό-νοµοθετικό σύστηµα έχει περάσει από πολλές αλλαγές 
νοµοθετηµάτων, µέχρι και τις σηµερινές, για τις οποίες µνεία γίνεται στη συνέχεια. Άλλωστε 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η φορολογία είναι το κυριότερο εργαλείο είσπραξης εσόδων και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής, ως εκ τούτου ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος είναι 
αναµενόµενο να υποβάλλεται σε αλλαγές και τροποποιήσεις. 

Τα δύο πρώτα νοµοθετικά διατάγµατα που ίσχυαν στη χώρα µας ήταν ο Ν. 3325/1955 
που προέβλεπε την επιβολή φόρου στο καθαρό εισόδηµα των φυσικών προσώπων και στη 
συνέχεια το νοµοθετικό διάταγµα 3843/1958, το οποίο αφορούσε τη ρύθµιση της φορολογίας 
εισοδήµατος των νοµικών προσώπων. Το 1989, τα δύο αυτά νοµοσχέδια κωδικοποιήθηκαν σε 
ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε το προεδρικό 
διάταγµα 129/89. Τα πρώτα 85 άρθρα του αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος των 
φυσικών προσώπων και τα υπόλοιπα αφορούσαν τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων

39. 

Το 1994 έγινε µια νέα κωδικοποίηση και προέκυψε ο Ν. 2238/1994. Στη συνέχεια, 
µέσα από πολλές φορολογικές αλλαγές και τροποποιήσεις, το 2002 κυρώθηκε ο νέος 
φορολογικός νόµος 2238/94 ως “Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος” φυσικών και νοµικών 

                                                      
38 Ντζανάτος ∆. (2010), “∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για Μικροµεσαίες επιχειρήσεις”, 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/MME/PDFLOIPA/1part.pdf  
39 Σακέλλης Ε. (2009), Ο “Πανδέκτης” του Λογιστή: λογιστικό και φορολογικό δίκαιον και λογιστική, τ.5, 
Εκδόσεις Βρυκούς, Πειραιάς. 
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προσώπων
40. Σε πλήθος τροποποιήσεων υποβλήθηκε και ο συγκεκριµένος νόµος και 

σηµαντικές αλλαγές επέφερε η εφαρµογή του Ν. 3697/2008. Και καταλήγουµε στο σηµερινό 
Ν. 3842/2010, ο οποίος εισάγει σηµαντικές αλλαγές κυρίως στη φορολογία εισοδήµατος, στο 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά και στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµάνουµε τόσο στη χώρα µας όσο και σε άλλες 
χώρες της Ε.Ε. οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις της φορολογίας είναι οι περισσότερες σε 
σχέση µε άλλους κλάδους. Αλλά στη χώρα µας ο αριθµός αυτών των αλλαγών είναι πάρα 
πολύ µεγάλος, ώστε να καταλήγουµε σε περιπλοκή του φορολογικού συστήµατος παρά σε 
απλούστευσή του. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούµε στον Ν. 2238/94 καθώς αποτελεί το βασικό 
νοµοθέτηµα που ρυθµίζει τη φορολογία τόσο φυσικών όσο και νοµικών προσώπων, όπως 
επίσης θα επισηµάνουµε κάποιες σηµαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν. 3697/08 και θα 
ολοκληρώσουµε την ενότητά µας µε το σηµερινό ισχύοντα Ν. 3842/10. 

 

4.1.1 Φόρος εισοδήµατος 

Στους νόµους στους οποίους στηρίζεται η ελληνική επιχείρηση προκειµένου να 
καταλήξει τόσο στα λογιστικά όσο και στα φορολογικά της αποτελέσµατα είναι ο 
Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος), ο Ν.2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιριών 
και επίσης στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία που τηρεί µία εταιρία προκειµένου να καταλήξει 
στα αποτελέσµατά της, λογιστικά και φορολογικά. Ο σκελετός αυτής της διαδικασίας είναι 
βασισµένος στο Ν.2238/1994, αλλά στην εποχή µας έχουν προκύψει κάποιες αλλαγές µέσα 
από τους Ν.3697/2008 και Ν.3842/2010, όπως θα αναφερθούν παρακάτω. 

Αρχικά, η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει το λογιστικό αποτέλεσµα (κέρδος ή 
ζηµιά) στο λογαριασµό 86 «αποτελέσµατα χρήσεως», όπου είναι η διαφορά λογιστικών 
εσόδων και εξόδων. Στη συνέχεια, όταν υπολογιστεί αυτό το ποσό, η επιχείρηση καλείται να 
υπολογίσει το φορολογητέο αποτέλεσµα, ώστε να µπορέσουµε να καταλήξουµε στο φόρο 
εισοδήµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 105 § 7 του Ν.2238/1994, προκειµένου να προσδιοριστεί 
το φορολογητέο εισόδηµα της χρήσεως θα πρέπει να υπολογιστούν οι «λογιστικές διαφορές» 
που έχουν δηµιουργηθεί, οι οποίες προστίθενται ή αφαιρούνται από τα λογιστικά έσοδα και 
έξοδα, προκειµένου τα προαναφερόµενα λογιστικά µεγέθη να µετατραπούν σε φορολογικά 
αναγνωριζόµενα µεγέθη. Αυτές οι διαφορές προκύπτουν είτε από τυχόν εκπιπτόµενες 
δαπάνες είτε από ακαθάριστα έσοδα41. 

                                                      
40 Καραγιώργος Θ., Πετρίδης Α., (2006), Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.) σε 
συνδυασµό µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.): Θεωρία και Πράξη, Εκδόσεις Γερµανός, Θεσσαλονίκη. 
41 Βλέπε ΠΟΛ 1005/2005 
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Στην περίπτωση της Ανώνυµης Εταιρίας (Α.Ε.) ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται42: 

1. Τα έσοδα από τις κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή είτε το τίµηµα των 
οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί είτε οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών, 
όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 28, 30, 37 του Ν.2238/1994. 

2. Τα λοιπά εισοδήµατα από ακίνητα, γεωργικές επιχειρήσεις, αλλοδαπές επιχειρήσεις, 
κινητές αξίες, συµµετοχές σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις και γενικά από οποιαδήποτε 
άλλη πηγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 § 3, του Ν.2238/1994. 

Ως εκπιπτόµενες δαπάνες της Α.Ε., δηλαδή δαπάνες που µειώνουν το φορολογητέο 
εισόδηµα, λογίζονται οι εξής43: 

1. Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν.2238/1994. 
2. Τα έξοδα µισθοδοσίας εργαζοµένου στην Α.Ε. ο οποίος συνδέεται µε το διοικητικό 

συµβούλιο της εταιρίας µε συγγένεια εξ’ αίµατος µέχρι και 4ου βαθµού, µε την 
προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. 

3. Τα ποσά που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, όπως και οι 
τόκοι που καταβάλλονται στους κατόχους αυτών των τίτλων, εφόσον αυτοί οι τόκοι δεν 
προέρχονται από τα κέρδη της Α.Ε. 

4. Οι τόκοι που καταβάλλει η ηµεδαπή Α.Ε. στους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών 
αυτής, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

5. Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) που βαρύνουν 
την ίδια την Α.Ε., όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 του Ν.2190/1920. 

Το ποσό που αποµένει, όταν αφαιρούνται οι εκπιπτόµενες δαπάνες από τα 
ακαθάριστα έσοδα, είναι το καθαρό εισόδηµα της Α.Ε., το οποίο απεικονίζεται στον 
Ισολογισµό (Αποτελέσµατα εις νέο) και στους λογαριασµούς Γενικής Εκµετάλλευσης, 
Αποτελεσµάτων Χρήσης και ∆ιάθεσης Κερδών. Όµως, για να υπολογίσουµε το φόρο 
εισοδήµατος θα πρέπει να γίνουν φορολογικές αναµορφώσεις αυτού του ποσού. Κάποιες 
από αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Με βάση το άρθρο 106 του Ν.2238/1994, σε περίπτωση που στα καθαρά κέρδη της Α.Ε. 
συµπεριλαµβάνονται αφορολόγητα έσοδα (π.χ. µερίσµατα) ή έσοδα φορολογηθέντα κατά 
ειδικό τρόπο(π.χ. έσοδα από την εκχώρηση δικαιωµάτων παραγωγής, τα οποία 
φορολογούνται αυτοτελώς κατά την είσπραξή τους), τότε για να υπολογίσουµε τα 
φορολογητέα κέρδη προστίθενται σε αυτά το µέρος των παραπάνω ποσών που αναλογεί 
στα διανεµόµενα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή µετά την αναγωγή του εξευρισκοµένου 
αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. 

2. Επίσης, αν µεταξύ των εισοδηµάτων της Α.Ε. συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα ή κέρδη 
από συµµετοχή σε άλλες εταιρείες των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί νόµιµα, τότε 

                                                      
42 Σακέλλης Ε. (2009), Ο “Πανδέκτης” του Λογιστή: λογιστικό και φορολογικό δίκαιον και λογιστική, τ.5, 
Εκδόσεις Βρυκούς, Πειραιάς. 
43 Σακέλλης Ε. (2009), Ο “Πανδέκτης” του Λογιστή: λογιστικό και φορολογικό δίκαιον και λογιστική, τ.5, 
Εκδόσεις Βρυκούς, Πειραιάς. 
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τα εισοδήµατα αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου να 
προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδηµα της Α.Ε.44. 

Εφόσον η επιχείρηση καταλήξει στον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος 
υπολογίζεται ο φόρος εισοδήµατος εφαρµόζοντας τους ανάλογους φορολογικούς συντελεστές 
για κάθε εταιρικό τύπο. Όσον αφορά τις Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 24% 
για τη διαχειριστική περίοδο του 2010 και από την επόµενη διαχειριστική περίοδο (2011) θα 
ανέλθει στο 20%. Επιπλέον των παραπάνω ποσοστών φόρου, επιβάλλεται και 
συµπληρωµατικός φόρος στο εισόδηµα από ακίνητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα. Ο 
φόρος αυτός υπολογίζεται µε συντελεστή 3% στο συνολικό ακαθάριστο εισόδηµα από 
ακίνητα και δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του κύριου φόρου που προσδιορίζεται µε τα 
παραπάνω ποσοστά, µε βάση το άρθρο 109 § 3 του Ν.2238/1994. Στη συνέχει από το τελικό 
ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούµενο εισόδηµα και τον συµπληρωµατικό φόρο 
εκπίπτουν, σύµφωνα µε το άρθρο 109 § 4 του Ν.2238/1994: 

1. το ποσό του φόρου που τυχόν έχει προκαταβληθεί, 
2. ο φόρος που αναλογεί στο µέρος των φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο, µε εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης εισοδηµάτων, που διανέµονται και µε τα οποία έχουν 
προσαυξηθεί τα υποκείµενα σε φορολογία κέρδη, 

3. ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτή 
και υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
φόρο που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα. 

4. ο φόρος που παρακρατήθηκε από τα εισοδήµατα της Α.Ε.. 

 

4.1.2 Ν. 3697/2008 

Κάποιες σηµαντικές φορολογικές αλλαγές που επέφερε ο Ν.3697/2008 στο 
Ν.2238/1994, ως αναφορά την φορολογία των Α.Ε. είναι οι εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 § 1 του Ν.3697/2008 µε βάση το οποίο προστέθηκε η 
παράγραφος § 4 στο άρθρο 38 του Ν.2238/1994, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση µε 
συντελεστή 10% στα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις, που τηρούν υποχρεωτικά ή 
προαιρετικά βιβλία Γ’ Κατηγορίας, από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α., σε τιµή 
ανώτερη της τιµής κτήσης τους. Με την προϋπόθεση ότι οι πωλούµενες µετοχές έχουν 
αποκτηθεί από 01 Απριλίου 2009 και µετά, αλλιώς κατά την πώλησή τους δεν επιβάλλεται ο 
πιο πάνω φόρος. Για παράδειγµα, αν έχουν αποκτηθεί µετοχές της ίδιας εταιρίας πριν και 
µετά την 01/04/2009, τότε θεωρείται ότι η πώλησή τους γίνεται µε τη χρονολογική σειρά που 
αποκτήθηκαν. ∆ηλαδή, για τις µετοχές που αποκτήθηκαν πριν την 01/04/200917 οφείλεται 
φόρος 1,5‰18 και για τις υπόλοιπες που αποκτώνται µετά την 01/04/2009 επιβάλλεται ο 
φόρος υπεραξίας 10%. 

                                                      
44 Λεοντάρη Κ., (2009), Ανώνυµες Εταιρίες, Εκδόσεις Πάµισος, Αθήνα. 
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Περαιτέρω µε το άρθρο 17 § 1 του Ν.3697/2008 σύµφωνα µε το οποίο προστέθηκε η 
παράγραφος § 1 στο άρθρου 45 του Ν.2238/1994, επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση 10% 
στην ωφέλεια που αποκτούν τα µέλη του ∆.Σ. ηµεδαπής Α.Ε. ή το προσωπικό καθώς και το 
προσωπικό ή στελέχη του υποκαταστήµατος της αλλοδαπής εταιρίας που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, από την άσκηση του δικαιώµατος προαίρεσης απόκτησης µετοχών Α.Ε. Αυτή η 
ωφέλεια θεωρείται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, φορολογούµενο µε τις γενικές 
διατάξεις και είναι σε τιµή κατώτερη από τη χρηµατιστηριακή τιµή κλεισίµατος των µετοχών 
της συγκεκριµένης εταιρίας. 

 

4.1.3 Ν. 3842/2010 

Ο Ν.3842/2010, που ψηφίστηκε από τη Βουλή 20.04.2010, Φ.Ε.Κ. Α’ 58/23.04.2010, 
εισάγει σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος τόσο νοµικών όσο και φυσικών 
προσώπων, αλλά και στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στον Κώδικα Φόρου 
Προστιθέµενης Αξίας κ.α. Ο νόµος αυτός, ο οποίος αποτελείται από 92 άρθρα, αφήνει σε 
πολλά σηµεία απορίες, δηµιουργεί σύγχυση και προβληµατισµό, καθώς πολλές διατάξεις 
ισχύουν ήδη ή θα ισχύουν σύντοµα, αλλά ακόµα αναµένονται οι κυριότερες ερµηνευτικές 
εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονοµικών. Παρακάτω θα αναφερθούν κάποια αξιοσηµείωτες 
αλλαγές όσον αναφορά τη φορολογία εισοδήµατος των Α.Ε. 

Σύµφωνα µε την § 1 του άρθρου 14 του Ν. 3842/2010 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο 
στην § 2 του άρθρου 110 του Ν. 2238/1994. Με το νέο αυτό εδάφιο παρέχεται δικαίωµα 
έκπτωσης ποσοστού 1,5%, σε περίπτωση καταβολής µέσα στην προθεσµία της πρώτης 
δόσης, του συνολικού ποσού της οφειλής που προκύπτει µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση 
φορολογίας εισοδήµατος της Α.Ε. και γενικά οποιοδήποτε νοµικού προσώπου. Και η ισχύς 
αυτής της αλλαγής ξεκινάει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού 
έτους 2010 και εποµένων. Όπως αναφέραµε προηγουµένως, σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 1 του 
Ν. 3697/2008, η διενέργεια παρακράτησης φόρου 10% έχει εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη 
που εγκρίνονται από τις Γ.Σ., από την 01/01/2009 και µετά. Όµως, αυτή η διάταξη 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 § 1 του Ν. 3842/2010, όπου έχει εφαρµογή µόνο για κέρδη 
που προκύπτουν από ισολογισµούς που συντάσσονται από 31/12/2010 και µετά. 

Μια κύρια µεταβολή αφορά στο διαχωρισµό των φορολογηθέντων κερδών σε µη 
διανεµόµενα και διανεµόµενα κέρδη. Η φορολογία των µη διανεµόµενων κερδών µειώνεται 
από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου µειώνεται, όπως αναφέραµε, στο 24%. Η 
παρακράτηση φόρου στα διανεµόµενα κέρδη (µερίσµατα) γίνεται σε επίπεδο νοµικού 
προσώπου µε συντελεστή 40% και στη συνέχεια, τα διανεµόµενα κέρδη εντάσσονται στη 
φορολογική δήλωση του µετόχου και ο φόρος υπολογίζεται µε την ενιαία κλίµακα 
φορολογίας εισοδήµατος. 

Μια αλλαγή που αναµένεται να ισχύσει είναι ότι στις εκπιπτόµενες δαπάνες της Α.Ε. 
δεν θα συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα µισθοδοσίας. Με αυτές τις αλλαγές που επέφερε ο 
παρών νόµος και µε άλλες ανατρεπτικές και δυσβάσταχτες για κάποιους τοµείς µεταβολές 
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που αναµένονται στο προσεχές διάστηµα, ολοκληρώνεται η ανάλυση του ισχύοντος 
φορολογικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα, σε σχέση µε τον υπολογισµό του τρέχοντος 
φόρου από τα νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν θα εφαρµόσουν ή όχι τα ∆.Λ.Π. αφού 
η εφαρµογή τους δεν επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των εταιριών. 

4.2 ∆.Λ.Π. 12: Φόροι Εισοδήµατος 

Με την ανάλυση της φορολογικής διαδικασίας, που διεξάχθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο, παρατηρούµε ότι στο ελληνικό φορολογικό καθεστώς υπάρχει διαφορά ανάµεσα 
στα λογιστικά κέρδη που προκύπτουν µε βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και µε 
τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν µε βάση την φορολογική νοµοθεσία, που θέλει να 
εισπράξει φόρους µέσω των φορολογικών ρυθµίσεων. Όµως αυτό δηµιουργεί προβλήµατα σε 
όλους τους ενδιαφερόµενους που διαβάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις, γιατί δεν 
παρουσιάζεται η πραγµατική εικόνα της επιχείρησης αλλά η φορολογική. Η πραγµατική 
οικονοµική θέση της επιχείρησης φαίνεται µέσω της λογιστικής προσέγγισης. 

Λόγω αυτή της διαφοράς, οι επιχειρήσεις καταρτίζουν µία κατάσταση αναµόρφωσης 
των λογιστικών κερδών στα φορολογητέα κέρδη, στην οποία αναφέρονται όλες αυτές οι 
διαφορές µεταξύ αυτών των δύο κερδών. Για παράδειγµα, τα µη εκπιπτόµενα έξοδα, τα 
αφορολόγητα έσοδα, οι αφορολόγητες εκπτώσεις, τα έξοδα που εκπίπτουν µε διαφορετικά 
κριτήρια (π.χ. ταµειακή βάση) από αυτά µε τα οποία αναγνωρίζονται (π.χ. αρχή του 
δεδουλευµένου), όπως επίσης και τα έξοδα που υπολογίζονται µε διαφορετικό τρόπο για 
φορολογικούς σκοπούς από ότι για λογιστικούς (π.χ. αποσβέσεις). Οι διαφορές µεταξύ 
φορολογητέου εισοδήµατος και λογιστικού αποτελέσµατος µπορούν να διακριθούν σε δύο 
κατηγορίες

45: 

• Μόνιµες διαφορές, π.χ. ένα αφορολόγητο έσοδο που έχει αναγνωριστεί στα λογιστικά 
αποτελέσµατα αλλά δεν πρόκειται ποτέ να φορολογηθεί ή ένα έξοδο το οποίο έχει 
αναγνωριστεί στα λογιστικά αποτελέσµατα αλλά δεν εκπίπτει των φορολογητέων κερδών 

• Προσωρινές διαφορές, δηλαδή διαφορές που πρόκειται να αναστραφούν. Αυτές οι 
διαφορές αφορούν σε κονδύλια που ενώ επηρεάζουν το λογιστικό αποτέλεσµα της 
τρέχουσας χρήσης, θα διαµορφώσουν το φορολογικό αποτέλεσµα µίας επόµενης χρήσης. 

Υπάρχει ένα πλήθος φορολογικών ρυθµίσεων που µας δείχνει την επίδραση της 
φορολογικής νοµοθεσίας στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ώστε να καταλήγουµε σε 
οικονοµικές καταστάσεις που δεν είναι αµιγώς ούτε φορολογικές αλλά ούτε προκύπτουν µε 
βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Κάποια τέτοια παραδείγµατα παρουσιάζονται 
παρακάτω

46. 

                                                      
45 Grand Thornton, (2006), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-IFRS: Αναλυτική 
Παρουσίαση, 2η έκδοση, Τόµος A’, Αθήνα. 
46 Τζανάτος ∆., (2008), Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές τους από τα Ελληνικά, 
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 
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Με βάση τα ΕΛΠ, µέσω του Ν.2190/1920 επιβάλλεται να δηµιουργούνται 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µέσα σε κάθε χρήση. Όµως φορολογικά 
αναγνωρίζονται τέτοιες προβλέψεις µόνο όταν πραγµατοποιηθούν οι απώλειες. Σαν 
αποτέλεσµα, οι εταιρείες δεν διενεργούν, αυτές τις προβλέψεις. Για παράδειγµα, εταιρία 
µπορεί να καταχωρίσει πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες 5% πάνω σε χρεώστες €10 εκατ., 
αλλά ο φορολογικός νόµος να επιτρέπει για σκοπούς υπολογισµού του φορολογητέου 
κέρδους, καταχώριση πρόβλεψης µόνο στο 1%. 

Με βάση το Ν.2190/1920, κάθε χρόνο πρέπει να δηµιουργούνται προβλέψεις 
αποζηµίωσης του προσωπικού λόγω «εξόδου από την υπηρεσία». Αυτές όµως οι προβλέψεις 
δεν αναγνωρίζονται φορολογικά και θα αναγνωριστούν µόνο όταν θα πληρωθούν 
αποζηµιώσεις στο προσωπικό ή το νωρίτερο µια χρήση πιο πριν. Έτσι οι περισσότερες 
εταιρείες δεν δηµιουργούν τέτοιου είδους προβλέψεις, παρότι προβλέπεται από το 
Ν.2190/1920. 

Η φορολογική νοµοθεσία καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται συνολικά οι 
αποσβέσεις των παγίων. ∆ηλαδή, καθορίζει αυθαίρετα την ωφέλιµη ζωή ενός παγίου. Αυτό 
σηµαίνει ότι πάγια µπορεί να αποσβένονται πολύ νωρίτερα από την ωφέλιµη διάρκεια ζωής 
τους και άρα τα αποτελέσµατα των χρήσεων στην αρχή να εµφανίζονται επιβαρυµένα, το 
οποίο είναι µια συµφέρουσα ρύθµιση για την εταιρεία. Όµως για αυτήν την φορολογική 
παρέµβαση στις οικονοµικές καταστάσεις, δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

 

4.2.1 Εισαγωγή νέων εννοιών 

Το ενδιαφέρον ενασχόλησης µε το ∆.Λ.Π. 12 και ιδιαίτερα µε την αναβαλλόµενη 
φορολογία προέρχεται από το γεγονός ότι µέσω αυτής αναπαριστώνται οι βασικές διαφορές 
που δηµιουργούν οι µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, λόγω της 
απόκλισης που υπάρχει ανάµεσα στη λογιστική προσέγγιση που επιβάλλουν τα ∆.Λ.Π. και 
της αντίστοιχης φορολογικής, για τα διάφορα γεγονότα. Πριν προχωρήσουµε στην αναλυτική 
παρουσίαση των καινοτοµιών που εισάγει το ∆.Λ.Π. 12, είναι χρήσιµο να δοθεί η ερµηνεία 
κάποιων νεοεισερχόµενων εννοιών ώστε να γίνουν κατανοητά όσα θα παραθέσουµε στη 
συνέχεια. 

Μία από τις σηµαντικότερες έννοιες που εισήλθε µε το ∆.Λ.Π. 12 είναι της 
αναβαλλόµενης φορολογίας. Μέχρι τώρα γνωρίζαµε την τρέχουσα φορολογία πως είναι το 
ποσό των φόρων εισοδήµατος που καλείται να πληρώσει (ή να ανακτήσει) η επιχείρηση στις 
φορολογικές αρχές, σε σχέση µε το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) της λογιστικής της 
χρήσης. Όµως, οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 12 σχετικά µε την τρέχουσα φορολογία ορίζουν ότι47: 

                                                      
47 Grand Thornton, (2006), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-IFRS: Αναλυτική 
Παρουσίαση, 2η έκδοση, Τόµος A’, Αθήνα. 



43 
 

a. Ο φόρος εισοδήµατος για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, στο βαθµό που δεν έχει καταβληθεί. Αν το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε για την τρέχουσα και τις προηγούµενες χρήσεις υπερβαίνει το οφειλόµενο 
ποσό για τις χρήσεις αυτές, τότε το επιπλέον ποσό πρέπει να αναγνωρίζεται ως απαίτηση. 

b. Το όφελος που σχετίζεται µε µία φορολογική ζηµιά, η οποία µπορεί να µεταφερθεί 
αναδροµικά για την ανάκτηση του φόρου προηγούµενης χρήσης, πρέπει να αναγνωρίζεται 
ως απαίτηση (φορολογική δυνατότητα που δεν παρέχεται από την ελληνική φορολογική 
νοµοθεσία). 

c. Οι διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ της εκτίµησης του φόρου εισοδήµατος 
προγενέστερων περιόδων και του οριστικού φόρου που συµφωνείται µε τις φορολογικές 
αρχές, θεωρούνται αλλαγές λογιστικών εκτιµήσεων και αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης της τρέχουσας περιόδου. 

Ενώ η αναβαλλόµενη φορολογία διακρίνεται σε δύο είδη48: 

• Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις, είναι οι φόροι εισοδήµατος που καλείται να 
πληρώσει µελλοντικά η επιχείρηση στις φορολογικές αρχές, οι οποίες αφορούν 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

• Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις, είναι τα ποσά από φόρους εισοδήµατος που είναι 
επιστρεπτέα σε µελλοντικές περιόδους και οι οποίες αφορούν σε: 

o Εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
o Μεταφερόµενες στο µέλλον αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές 
o Μεταφερόµενους στο µέλλον πιστωτικούς φόρους 

Επίσης, κάτι που αφορά τον τρέχοντα και τον αναβαλλόµενο φόρο είναι το έξοδο 
φόρου (έσοδο φόρου), όπου είναι το συγκεντρωτικό ποσό που περιλαµβάνεται στον 
προσδιορισµό του καθαρού κέρδους ή ζηµίας της χρήσεως. ∆ηλαδή, ο φόρος εισοδήµατος 
που αναλογεί στο λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως και  περιλαµβάνεται στα κονδύλια 
εξόδων και εσόδων που διαµορφώνουν το, µετά την αφαίρεση του φόρου, τελικό καθαρό 
αποτέλεσµα αυτής της χρήσης. 

Πριν αναφέραµε την έννοια προσωρινές διαφορές, όπου είναι οι διαφορές µεταξύ της 
εµφανιζόµενης στους οικείους λογαριασµούς του Ισολογισµού λογιστικής αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως και της φορολογικής αξίας αυτού (φορολογική 
βάση), δηλαδή του ποσού που αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς. Καλούνται δε 
προσωρινές διαφορές επειδή στις επόµενες χρήσεις, µε τη ρευστοποίηση των οικείων 
στοιχείων (είσπραξη απαιτήσεων, εξόφληση υποχρεώσεων, απόσβεση ή πώληση παγίων), οι 
διαφορές αυτές τακτοποιούνται. Οι προαναφερθείσες αυτές διαφορές µπορεί να είναι είτε 
φορολογητέες είτε εκπεστέες. 

Οι φορολογητέες προσωρινές διαφορές, είναι προσωρινές διαφορές που θα 
καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους 

                                                      
48 Grand Thornton, (2006), ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-IFRS: Αναλυτική 
Παρουσίαση, 2η έκδοση, Τόµος A’, Αθήνα. 
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(φορολογικής ζηµίας) των µελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του 
ενεργητικού ή της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Για παράδειγµα49: α) Όταν η 
ετήσια φορολογική απόσβεση ενός παγίου στοιχείου είναι µεγαλύτερη από τη λογιστική 
απόσβεσή του, τότε προκύπτει φορολογητέα προσωρινή διαφορά και ο αναλογών επί αυτής 
φόρος αντιπροσωπεύει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση που καταχωρείται στις 
υποχρεώσεις. β) Οι τόκοι που αναλογούν στη χρήση και περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα 
αυτής, θα φορολογηθούν στην επόµενη χρήση, όπου θα εισπραχθούν και για το λόγο αυτό ο 
αναλογών στην παρούσα χρήση τόκος αντιπροσωπεύει φορολογητέα προσωρινή διαφορά που 
καταλήγει σε αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση και καταχωρείται στις υποχρεώσεις. 
Ενώ οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές, είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε 
ποσά που είναι εισπρακτέα κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής 
ζηµίας) των µελλοντικών χρήσεων, καθώς η λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού ή 
της υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται. Για παράδειγµα: α) Όταν η ετήσια φορολογική 
απόσβεση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι µικρότερη από τη λογιστική απόσβεσή 
του, τότε προκύπτει εκπεστέα προσωρινή διαφορά και ο αναλογών επί αυτής φόρος 
αντιπροσωπεύει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση που καταχωρείται στις απαιτήσεις. β) 
Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις (για αποζηµίωση αποχωρούντος προσωπικού, για έκτατες 
ζηµίες και έξοδα κ.λπ.) δεν αναγνωρίζονται φορολογικά κατά τη χρήση που σχηµατίζονται 
αλλά εκπίπτουν από τα φορολογητέα έσοδα της χρήσεως που καταβάλλονται τα σχετικά 
ποσά. Στη χρήση του σχηµατισµού των προβλέψεων αυτών τα σχετικά ποσά τους 
δηµιουργούν εκπεστέα προσωρινή διαφορά που ο αναλογών επί των ποσών αυτών φόρος 
αντιπροσωπεύει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, καταχωρούµενη στις απαιτήσεις. 

Επιπλέον, σε µία έννοια που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση είναι αυτής της 
φορολογικής βάσης50. Φορολογική βάση ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι το ποσό που 
θα είναι εκπεστέο φορολογικά, από µελλοντικά φορολογητέα οικονοµικά οφέλη τα οποία θα 
εισρεύσουν, όταν η επιχείρηση ανακτήσει ή ρευστοποιήσει τη λογιστική αξία του στοιχείου 
του ενεργητικού. Στην περίπτωση που τα οικονοµικά οφέλη, όπως εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό, είναι εκπεστέα αλλά δεν είναι φορολογητέα, τότε η φορολογική βάση του 
στοιχείου είναι ίση µε τη λογιστική του αξία. 

 

4.3 Σύνοψη των βασικών διαφορών 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούν, οι βασικότερες διαφορές και καινοτοµίες που 
επήλθαν στην ελληνική φορολογική νοµοθεσία, µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12. 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία είναι ότι υπάρχει µια διαφορετική λογική στον τρόπο 
υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος. Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π., µέσα από τις οικονοµικές 
καταστάσεις βρίσκουµε ένα αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία), όµως δεν είναι αυτό επί του 

                                                      
49 Γρηγοράκος Γ. (2008), Ανάλυση - Ερµηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα. 
50 Γεωργίου Α. (2003), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα IAS, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη. 
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οποίου υπολογίζεται ο φόρος. Θα πρέπει αυτό το αποτέλεσµα να αναµορφωθεί µέσα από ένα 
πλήθος «λογιστικών διαφορών», δηλαδή ποσών που το αυξάνουν ή το µειώνουν. Στη 
συνέχεια µετά από όλες αυτές τις προσαυξήσεις και τις ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις 
υπολογίζεται ο φόρος, ο οποίος προκύπτει πολλαπλασιάζοντας το τελικό φορολογητέο 
αποτέλεσµα µε τον φορολογικό συντελεστή. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 
12, αλλάζει όλη αυτή η φιλοσοφία. Τώρα οι οικονοµικές καταστάσεις δεν είναι 
«φορολογικές» καταστάσεις, αλλά καταρτίζονται µε βάση τη λογιστική επιστήµη. Κατά τη 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων δεν παρουσιάζονται οι λογιστικές διαφορές, αλλά 
αυτές οι διαφορές διακρίνονται σε προσωρινές και µόνιµες διαφορές. Οι προσωρινές 
διαφορές, είναι οι διαφορές ανάµεσα στη λογιστική και φορολογική βάση όλων των 
στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, που αναµένεται να αναστραφούν στο µέλλον. 
Ενώ, οι µόνιµες διαφορές δεν αναµένεται να αναστραφούν στο µέλλον, γιατί επηρεάζουν είτε 
το λογιστικό είτε το φορολογητέο αποτέλεσµα. Έτσι γίνεται η εισαγωγή της αναβαλλόµενης 
φορολογίας, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην αποσύνδεση των οικονοµικών καταστάσεων 
από τη φορολογική νοµοθεσία. Εποµένως, έχουµε την εµφάνιση των εννοιών αναβαλλόµενης 
φορολογικής απαίτησης και υποχρέωσης προς τις φορολογικές αρχές. 

Με το ∆.Λ.Π. 12 έχουµε τη διάκριση τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου, ενώ µε 
βάση τα Ε.Λ.Π. υπάρχει η διάκριση σε αναλογούν και οφειλόµενο φόρο. Ο τρέχων φόρος, 
που είναι ο πληρωτέος φόρος, µαζί µε την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση 
µας δίνει το σύνολο των «φόρων εξόδων». Αυτός ο «φόρος εξόδων» εµφανίζεται ως 
αφαιρετικό στοιχείο του λογαριασµού κέρδη προ φόρων, στην κατάσταση Αποτελεσµάτων 
Χρήσης. Ο παραπάνω κανόνας δεν ισχύει στην περίπτωση που ο φόρος εισοδήµατος αφορά 
στοιχεία, τα οποία µεταφέρονται απευθείας στην Καθαρή Θέση. Ενώ σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 
το αντίστοιχο ποσό εµφανίζεται στον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και συγκεκριµένα ως 
αφαιρετικό στοιχείο της Καθαρής Θέσης. 

Στην περίπτωση της αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων και ιδιαίτερα της 
αναπροσαρµογής της αξίας παγίων στοιχείων του Ενεργητικού, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16, η 
αναπροσαρµογή εµφανίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια µε σχηµατισµό αποθεµατικών 
αναπροσαρµογής, εκτός αν αντιστραφούν παλιότερες ζηµιές αναπροσαρµογής που τότε 
βαρύνουν τα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Ενώ µε τα Ε.Λ.Π. η αναπροσαρµογή εµφανίζεται 
στην Καθαρή Θέση. Επίσης, βάσει του ∆.Λ.Π. 16, η αποτίµηση των στοιχείων γίνεται σε 
εύλογη αξία, οπότε δηµιουργούνται προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και 
της φορολογικής βάσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, άρα το θέµα αντιµετωπίζεται 
από το ∆.Λ.Π. 12 µε αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας για αυτό το υπερβάλλον ποσό. 
Ενώ µε τα Ε.Λ.Π., η αναπροσαρµοσµένη αξία είναι αυτή που αναγνωρίζεται και φορολογικά. 
Επίσης, η περίπτωση της υπεραξίας κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων επηρεάζεται από την 
αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων και έτσι οδηγούµαστε στην ύπαρξη 
αναβαλλόµενης φορολογίας. Με βάση το ∆.Λ.Π. 12, για να υπολογιστεί η υπεραξία 
χρειάζεται η αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας λόγω του ότι η αποτίµηση των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων γίνεται στην εύλογη αξία, όπως αναφέραµε και προηγουµένως. Ενώ, 
στα Ε.Λ.Π. η υπεραξία κατά την ενοποίηση δύο επιχειρήσεων υπολογίζεται ως το επιπλέον 
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ποσό που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων µιας 
επιχείρησης και των υποχρεώσεών της. 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 12, απαιτούνται εκτεταµένες γνωστοποιήσεις που πρέπει να 
γίνονται σε σχέση µε τη φορολογία εισοδήµατος, σε σχέση µε αυτές που προβλέπονται από 
τα Ε.Λ.Π. Έχουµε την εισαγωγή τήρησης νέων λογιστικών βιβλίων, µε βασικότερο τον 
Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
εξωλογιστική αναµόρφωση, της διαφοράς ανάµεσα σε λογιστική και φορολογική βάση. Με 
το ∆.Λ.Π. 12 δίνει τη δυνατότητα της αξιοποίησης του φορολογικού πλεονεκτήµατος των 
ζηµιών χρήσης. ∆ηλαδή, η ζηµιά χρήσεως που µεταφέρεται σε επόµενη χρήση για 
συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη µιας επόµενης χρήσεως, εγκλείει µια φορολογική 
απαίτηση ίση µε το φόρο του εισοδήµατος που θα καρπωθεί η επιχείρηση στην επόµενη 
χρήση που θα γίνει ο συµψηφισµός αυτός. Η απαίτηση αυτή καταχωρείται όταν είναι βέβαιο 
και εκτός πάσης αµφιβολίας ότι η επιχείρηση θα πραγµατοποιήσει στο µέλλον κέρδη που θα 
γίνει εφικτός ο συµψηφισµός της απαίτησης. Ενώ µε τα Ε.Λ.Π. δεν εξετάζεται, αλλά ούτε 
λογιστικά καταγράφεται το φορολογικό πλεονέκτηµα που εγκλείουν οι µεταφερόµενες εις 
νέον ζηµιές. 

Με τον κανονισµό 1274/08, που θεσµοθετήθηκε το αναθεωρηµένο ∆.Λ.Π. 1, έγιναν 
αρκετές αλλαγές σε παραγράφους του ∆.Λ.Π. 12, οι οποίες όµως έχουν έναν κοινό άξονα. 
Αναφέρονται σε χειρισµούς φόρων που σχετίζονταν στο παρελθόν άµεσα µε την Καθαρή 
Θέση, δηλαδή φόρους που δεν εµφανίζονταν στα αποτελέσµατα και οι οποίοι στο εξής 
εµφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, είτε κατά τον αρχικό λογισµό τους ή 
αργότερα σαν προσαρµογή στην ίδια κατάσταση. Με τον κανονισµό 495/2009, έγιναν πολλές 
τροποποιήσεις στο ∆.Λ.Π. 12. Αφορούν χειρισµούς που σχετίζονται µε τις συνενώσεις και 
βασικά τροποποιούν προηγούµενες ρυθµίσεις που υπήρχαν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις 
προσθήκης νέων παραγράφων. Κάποιες από αυτές τις τροποποιήσεις παρουσιάζονται 
παρακάτω

51: 

• Σε µία συνένωση, ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων της αποκτώµενης 
επιχείρησης, επιδρά άµεσα στην υπεραξία ή στο κέρδος (αρνητική υπεραξία) από τη 
συνένωση. 

• Όταν γίνεται µία συνένωση, υπολογίζονται όλοι οι αναβαλλόµενοι φόροι που αφορούν τα 
επιµέρους στοιχεία της αποκτώµενης επιχείρησης και αυτό επιδρά στον υπολογισµό της 
υπεραξίας, για την οποία όµως δεν λογίζεται αναβαλλόµενος φόρος. 

• Από τις συνενώσεις µπορεί να υπάρξουν και άλλες επιδράσεις στους φόρους. Αν π.χ. ο 
αποκτών είχε ζηµιές και δεν είχε λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, επειδή δεν 
θα έκανε κέρδη, αλλά τώρα (π.χ. είναι συγχώνευση) θα συµψηφίσει τις ζηµιές του µε τα 
κέρδη της απορροφώµενης, πρέπει να λογίσει αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, 
χωρίς να πειράξει την υπεραξία. Θα µπορούσε να συµβεί και το αντίθετο. Αυτές οι 

                                                      
51 Ντζανάτος ∆. (2010), “Φόροι εισοδήµατος – Τροποποιήσεις και προσθήκες σε επιµέρους παραγράφους του 
∆.Λ.Π. 12”, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, πρόσβαση στις 25/7/2011 από 
http://www.dntzanatos.gr/members/Book1/pdf/112.pdf  
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διαφορές όµως λογίζονται µετά τη συνένωση, θεωρείται ότι δεν την αφορούν και δεν 
επιδρούν στον υπολογισµό της υπεραξίας. 

• Έτσι υπάρχουν πιθανά εγγραφές αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που πρέπει να 
γίνουν µετά τη συνένωση και σχετίζονται µε αυτήν. Αν αφορούν γεγονότα που ήταν 
γνωστά την ηµεροµηνία της συνένωσης, οι φόροι µειώνουν την υπεραξία, ενώ 
διαφορετικά µεταφέρονται στα συνολικά έσοδα (αποτελέσµατα). 

• Προσωρινές διαφορές και αναβαλλόµενοι φόροι, µπορεί να προκύπτουν επίσης: α) στις 
συνενώσεις όταν το κόστος απόκτησης κατανέµεται σε στοιχεία αποτιµηµένα σε εύλογες 
αξίες β) όταν γίνεται επανεκτίµηση (αναπροσαρµογή) περιουσιακών στοιχείων γ) στην 
υπεραξία που προκύπτει από συνενώσεις δ) ο αρχικός λογισµός ενός στοιχείου, διαφέρει 
από το άµεσα φορολογητέο ποσό (π.χ. αν υπάρχουν επιχορηγήσεις) ε) όταν µεταβάλλεται 
η λογιστική αξία συµµετοχών και χρεογράφων λόγω αποτίµησης. 

• Μια προσωρινή διαφορά, µπορεί να καταχωρείται µε την αρχική καταχώριση ενός 
στοιχείου, αν δεν αναγνωρίζεται φορολογικά (π.χ. πήρα ένα ΕΙΧ που δεν θα 
αναγνωριστούν καθόλου τα έξοδά του, έκανα ένα ταξίδι που δεν θα εκπεστεί το έξοδο, 
έκανα ένα έσοδο που είναι αφορολόγητο µε µετρητά, έκανα ένα έσοδο που είναι 
αφορολόγητο µε χρέωση παγίου κ.λ.π. σ.σ.). Η αντιµετώπιση για αναβαλλόµενους 
φόρους είναι κατά περίπτωση. 

• Πρέπει να γνωστοποιείται: το σύνολο του τρέχοντος φόρου και το σύνολο του 
αναβαλλόµενου φόρου που µεταφέρθηκαν κατευθείαν στην Καθαρή Θέση. 

• Πρέπει να γνωστοποιείται: η συµφωνία αποτελέσµατος προ φόρων και φόρου, µε το φόρο 
που θα προέκυπτε αν εφαρµόζονταν στα προ φόρων, ο ισχύον ή οι ισχύοντες 
συντελεστές. 

 

4.4 Επίδραση της εφαρµογής στις ΜΜΕ 

Με όσα έχουµε αναφέρει στην προηγούµενη ενότητα, είναι εµφανές το ενδιαφέρον 
της διεθνούς αρθρογραφίας για την αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Το 
ενδιαφέρον όµως είναι ακόµη µεγαλύτερο λόγω της στενής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα 
στην παραποίηση των οικονοµικών καταστάσεων και της φοροδιαφυγής. Υπάρχει µια 
πληθώρα από παραδείγµατα λογιστικών σκανδάλων που σηµειώθηκαν στις Η.Π.Α. στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της τρέχουσας χιλιετίας, που υποδεικνύουν αυτή τη 
σχέση. Πιο τρανταχτό παράδειγµα είναι η περίπτωση της Enron, της οποίας τα κέρδη της πριν 
από την πτώχευσή της το 2001 ανέρχονταν σε δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ο φόρος 
εισοδήµατος που κατέβαλλε ήταν αµελητέος52. ∆ηλαδή, οι εταιρίες προσπαθούν να βρουν 
τρόπους να µειώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για να αυξήσουν τα λογιστικά τους 
κέρδη. 

                                                      
52 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%B1%CE%BB%CE%BF
_Enron  
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Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι µέσω του ∆.Λ.Π. 12, δηλαδή της αναβαλλόµενης 
φορολογίας. Σύµφωνα µε την έρευνα των Badertscher, Phillips, Pincus and Rego (2009), οι 
εταιρίες χρησιµοποιούν τους αναβαλλόµενους φόρους για να παραποιούν τις 
χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. ∆ιαπίστωσαν ότι οι εταιρίες παρουσιάζουν υψηλή 
αναβαλλόµενη φορολογία, η οποία συνδέεται µε αύξηση των λογιστικών κερδών και µείωση 
του φόρου εισοδήµατος. Με αποτέλεσµα το επενδυτικό κοινό να µην εµπιστεύεται τα µεγέθη 
των λογιστικών κερδών που ανακοινώνονται από επιχειρήσεις µε υψηλή αναβαλλόµενη 
φορολογία εκτιµώντας ότι είναι αποτέλεσµα παραποίησης53. 

Επίσης, δυνατότητες για παραποίηση αποτελεσµάτων µπορεί να προκύψει από τη 
σχέση της αναβαλλόµενης φορολογίας σε σχέση µε τις αποσβέσεις. Βάσει του ∆.Λ.Π. 12, 
γνωρίζουµε ότι ανάγκη για αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης έχουµε 
όταν υπάρχει διαφορά µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος. Στην περίπτωση 
µας, η διαφορά αυτή µπορεί να προκύπτει από τη διαφορετική αντιµετώπιση των 
αποσβέσεων για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση 
επιλέγει να αποσβέσει το µηχανολογικό εξοπλισµό της µε τη σταθερά µέθοδο απόσβεσης ενώ 
για φορολογικούς σκοπούς απαιτείται η απόσβεσή του µε τη φθίνουσα µέθοδο. Αυτό το ποσό 
της διαφοράς µεταξύ φορολογικών και λογιστικών αποσβέσεων επί το φορολογικό 
συντελεστή µεταφέρεται στην αναβαλλόµενη φορολογία, που επηρεάζει την Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης. Έτσι βλέπουµε πως µια επιχείρηση µπορεί να επιλέξει να 
µεταβάλλει το ύψος των αποσβέσεών της, ώστε να επηρεάσει τα αποτελέσµατά της µέσω της 
αναβαλλόµενης φορολογίας. Όµως, οι εταιρίες µπορούν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσµατά 
τους, χωρίς να δηµιουργήσουν προσωρινές διαφορές, αλλά µε τη χρήση µόνιµων διαφορών54. 

Επιπλέον έχει ερευνηθεί ότι υπάρχει τρόπος παραποίησης των οικονοµικών 
καταστάσεων µέσω της αποµείωσης της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης55. Όπως 
έχουµε αναφέρει για να µπορέσει µια επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα ποσό ως αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις ή να είναι πιθανόν ότι θα εισρεύσουν µελλοντικά οφέλη στην εταιρία, τέτοια 
ώστε να δηµιουργήσουν υποχρεώσεις οι οποίες θα συµψηφίσουν τις απαιτήσεις (big bath and 
deferred taxes). Το αν θα είναι ικανή η επιχείρηση να έχει µελλοντικά οφέλη είναι ένα 
υποκειµενικό γεγονός, από το οποίο εξαρτάται το ποσό που θα αναγνωριστεί ως 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Για να µπορέσει να καλύψει αυτό το πιθανό 
ενδεχόµενο, η εταιρία προβαίνει στη µέθοδο χειραγώγησης “big bath”, σύµφωνα µε την 
οποία αναγνωρίζει ένα µεγαλύτερο ποσό εσόδων από ότι αναµένεται να εισρεύσει 
µελλοντικά στην επιχείρηση, έτσι ώστε να έχει το περιθώριο να καλύψει ίσως και µεγαλύτερο 
ποσό αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης από όσο µπορεί να καλυφθεί. Έτσι ο 
                                                      
53 Badertscher, B., Phillips J., Pincus M. and Rego S. (2009), “Earnings Management Strategies and the Trade 
Off between Tax Benefits and Detection Risk: To Conform or Not to Conform?” Accounting Review, Vol. 84 
Issue 1, pp. 63-97. 
54 Dunbar A., Phillips J. and Rego S. (2004), “The impact of the bonus depreciation rules on the ability of 
deferred tax expense and accrual-based measures to detect earnings management activities”, Proceedings of the 
Annual Conference on Taxation, pp. 358-365. 
55 Christensen E., Paik H. and Stice K. (2008), “Creating a Bigger Bath Using the Deferred Tax Valuation 
Allowance”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 35, pp. 601-625. 
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συνδυασµός αυτής της µεθόδου µε τη µέθοδο της αποµείωσης των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων κατά τον έλεγχο πιθανής πραγµατοποίησης τους στο τέλος κάθε 
χρήσης, κάνουν φανερή την ύπαρξη χειραγώγησης των αποτελεσµάτων. ∆ηλαδή, υπάρχουν 
αρκετές ενδείξεις παραποίησης των καταστάσεων, όταν υπάρχει ο συνδυασµός από αυξηµένα 
κέρδη και µικρά ποσά αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που αποµειώνονται, στη 
περίπτωση που δεν θα καλυφθούν από µελλοντικά κέρδη ή από αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις. Άρα αυτό που κάνει η επιχείρηση είναι να εµφανίσει µειωµένα τα 
αποτελέσµατά της για την παρούσα χρήση, η οποία έχει ήδη µειωµένα κέρδη. Έτσι, στην ήδη 
επιβαρηµένη χρήση καταλογίζονται και οι αποµειώσεις αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων, ώστε στην επόµενη χρονιά τα αποτελέσµατα να εµφανιστούν αυξηµένα. 

Όµως, έρευνες έχουν δείξει ότι η αναβαλλόµενη φορολογία έχει διττό ρόλο. Από τη 
µία αποτελεί έναν τρόπο παραποίησης των αποτελεσµάτων και από την άλλη ένα εργαλείο 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναγνώριση τυχόν ενδείξεων χειραγώγησης. Μία από 
αυτές τις έρευνες είναι των Noor et al. (2007), αναφέρει ότι µελέτησαν εταιρίες για τη 
χρονική περίοδο 1990-2004 και παρατήρησαν ότι εµφάνιζαν όλο και µεγαλύτερες διαφορές 
µεταξύ λογιστικού και φορολογητέου εισοδήµατος, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζουν όλο και µεγαλύτερα ποσά αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων56. 

Τέλος, σε εγχώριο επίπεδο συναντάµε την έρευνα της Grant Thornton57, που αφορά 
τις επιπτώσεις από την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 12 από τις εισηγµένες εταιρίες στο Χ.Α.Α. πλην 
των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιριών. Οι εταιρείες στο σύνολό τους παρουσιάζουν 
υψηλότερες αναβαλλόµενες υποχρεώσεις (€ 3.250 εκατ.) σε σχέση µε τις απαιτήσεις (€ 
1.465), µε τις υποχρεώσεις να αυξάνονται κατά € 325 εκατ. και τις απαιτήσεις να µειώνονται 
κατά € 150 εκατ. Η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων αυξήθηκε σηµαντικά κατά € 
881 εκατ. και ανήλθε σε € 1.948 εκατ. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται αυξηµένος 
κατά30%, κυρίως λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στα κέρδη των επιχειρήσεων. 
Ο αριθµός των εταιρειών που σχηµατίζουν πρόβλεψη για φόρους µειώθηκε από 115 το 2008 
σε 111 το 2009 µε τη σχετική πρόβλεψη να είναι € 115 εκατ. (- € 13 εκατ.). 
 

 

                                                      
56 Noor R., Mastuki N. and Aziz Z. (2007), “Earnings management and deferred tax”, Malaysian Accounting 
Review, Vol. 6, pp. 1-17. 
57 Grant Thornton (2006-2009), “Επιπτώσεις εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. στις εισηγµένες εταιρίες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών”.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Γενικά συµπεράσµατα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η παρουσίαση των διατάξεων του ∆.Λ.Π. για τις 
Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στη φορολόγηση των επιχειρήσεων αυτών, 
σε σύγκριση µε όσα προβλέπει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) καθώς και οι 
ισχύοντες νόµοι φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

Όπως έχουµε αναφέρει τα ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. εφαρµόζονται υποχρεωτικά από τις 
εισηγµένες επιχειρήσεις στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
προαιρετικά από µικρό αριθµό επιχειρήσεων που δεν έχουν το απαιτούµενο µέγεθος ώστε να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. Σήµερα, η µεγαλύτερη πλειοψηφία 
των εταιριών σε κάθε χώρα εφαρµόζουν τις φορολογικές αρχές και τους κανόνες που ισχύουν 
σε αυτή και απέχουν από τις αρχές των ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. Ο βασικότερος λόγος αποχής είναι 
το κόστος εφαρµογής τους µια και απαιτεί περισσότερο εξειδικευµένο προσωπικό και 
καλύτερα συστήµατα µηχανογράφησης. Έτσι το IASB έχει αντιληφθεί ότι όσο µεγαλύτερος 
είναι ο αριθµός των Μ.Μ.Ε.12 που δεν εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π/∆.Π.Χ.Α. τόσο υποµονεύεται η 
εφαρµογή τους και από τις µεγαλύτερες εταιρίες. Για αυτό το λόγο και για να µειώσει το 
κόστος εφαρµογής τους αποφάσισε τη δηµιουργία ενός ∆.Π.Χ.Α. για Μ.Μ.Ε. Στις 
15/02/2007 δηµοσίευσε ένα προσχέδιο προτύπου, το οποίο είναι ένα απλοποιηµένο και 
αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών που είναι κατάλληλο για µικρότερες επιχειρήσεις και 
βασίζεται στα πλήρη ∆.Λ.Π. Στόχος του IASB είναι να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο που να 
χρησιµοποιείται από µικρότερες και µη εισηγµένες εταιρίες το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα 
για συγκρισιµότητα των ολοκληρωµένων ∆.Λ.Π. 

Το πρότυπο εκδόθηκε από το IASB τον Ιούλιο του 2009, µετά από µακρά περίοδο 
διαβουλεύσεων. Στις διαδικασίες συµµετείχε ενεργά η Ε.Ε., όµως δεν το έχει εγκρίνει ακόµη 
και εποµένως δεν αποτελεί µέρος της κοινοτικής νοµοθεσίας. Είναι κάτι που θα γίνει στο 
εγγύς µέλλον και πιθανό να δίνει η Ε.Ε. ένα σηµαντικό χρονικό περιθώριο πριν την 
υποχρεωτική εφαρµογή του. Εποµένως, τα ∆.Λ.Π. για Μ.Μ.Ε. θα εφαρµοστούν, στο όχι πολύ 
µακρύ µέλλον, από το µεγάλο πλήθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Για αυτό θα πρέπει να 
αρχίσουν σε σταδιακή και προαιρετική βάση λογιστές, ελεγκτές, χρηµατοοικονοµικά 
στελέχη, δηµόσιοι υπάλληλοι που σχετίζονται µε τις οικονοµικές καταστάσεις των ιδιωτικών 
εταιριών, εταιρίες, πανεπιστήµια και όλοι οι φορείς που εµπλέκονται µε τη λογιστική να τα 
εφαρµόζουν. 

Το γενικό συµπέρασµα της εργασίας είναι ότι θα υπάρξουν προβλήµατα στην 
εναρµόνιση του ∆ΛΠ για ΜΜΕ µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, µε αποτέλεσµα να 
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δηµιουργηθεί άµεσα η ανάγκη για αναµόρφωση του Ν. 3842/2010. Επιπλέον, αναµένουµε ότι 
οι ελληνικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µετά την εφαρµογή των ∆ΛΠ θα προσπαθήσουν να 
επωφεληθούν από τις λογιστικές τεχνικές και τις ικανότητες των διοικητικών στελεχών 
προκειµένου να προσαρµόσουν τους Ισολογισµούς τους ή τα Αποτελέσµατα Χρήσης στα 
επιθυµητά επίπεδα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθούµε στην εξαιρετική σηµασία της 
αναβαλλόµενης φορολογίας, η οποία από τη µέχρι σήµερα χρήση στις εισηγµένες εταιρίες, 
φαίνεται να επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη χρηµατοοικονοµική εικόνα της επιχείρησης.   
Συγχρόνως µε τις ενέργειες που ευνοούν την επιχειρηµατική απόδοση, αναµένουµε να 
παρέχουν και αξιόπιστη πληροφόρηση προς τους εξωτερικούς χρήστες των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων.  

 

5.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Στο σηµείο αυτό είναι απαραίτητο να τονίσουµε την ανάγκη για εκπόνηση 
µελλοντικής πρωτογενούς έρευνας αφού θα έχουν υιοθετηθεί τα ∆ΛΠ από ένα σεβαστό 
αριθµό ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. Βέβαια, τα αποτελέσµατα των ερευνών 
αυτών θα αποκτήσουν ακόµη µεγαλύτερη βαρύτητα όταν εφαρµοστεί η καθολική χρήση των 
∆.Λ.Π. στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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