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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

   Ζ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη νη ηαρύηαηεο εμειίμεηο ζε απηή , θαζηζηνύλ 

αλαγθαηόηεηα , ηελ ελεκέξσζε όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε απηό ην δπλακηθό 

πεξηβάιινλ , ώζηε λα αληηιακβάλνληαη ηηο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα 

αληηδξνύλ. Ζ παξνύζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία , παξνπζηάδεη ελ ζπληνκία δηαθνξέο 

ινγηζηηθήο αληηκεηώπηζεο κεηαμύ ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο θαη ησλ Ακεξηθαληθώλ Γεληθά Παξαδεθηώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ. Ζ 

ελεκέξσζε , πεξί ησλ δπν βαζηθώλ ινγηζηηθώλ πιαηζίσλ , πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ηεο επνρή καο , απνηειεί βαζηθή πξνϋπόζεζε , γηα ηελ 

θαηαλόεζε βαζηθώλ πξνβιεκάησλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαη 

παξνπζίαζε, θαη λα νδεγήζεη ζε έλα θνηλό πιαίζην ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθόξεζεο παγθνζκίσο . 

 

 

ABSTRACT  

   Global economy and rapid changes which happen in it , make supply of  

information necessary , to anybody who acts in this dynamic environment , in a way 

to understand financial information and react properly . This dissertation , describes in 

summary , the differences in accounting treatment of International Financial 

Reporting Standards and United States Generally Accepted Accounting Policies.  

Awareness about these two basic accounting frameworks ,  which are applied on 

nowadays global economic environment , consists an important condition for the 

understanding of serious issues in financial reporting and disclosure , and also lead to 

a common financial reporting framework  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

    ηε παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία , γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ δπν 

βαζηθψλ θαη επξχηαηα δηαδεδνκέλσλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ , απηφ ησλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη ησλ Ακεξηθάληθσλ Γεληθά 

Παξαδεθηψλ Αξρψλ . θνπφ απνηειεί ε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ  

δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Σν απνηέιεζκα πνπ 

επηζπκείηαη είλαη , ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  πνπ πεξηεθηηθά λα πεξηγξάθνπλ  ηελ 

ζχγθιηζε θαη ηελ απφθιηζε ησλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ. Απηφ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ , 

επεηδή κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζπγθεληξψλεηαη πιεξνθφξεζε γηα ζέκαηα αλαθνξάο θαη 

γλσζηνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ,  ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία φζσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ . Έηζη, ν 

αλαγλψζηεο ζα είλαη ζε ζέζε , λα ιάβεη πεξηιεπηηθή θαη ζπγθεληξσκέλε 

πιεξνθφξεζε γηα ηα πιαίζηα ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο θαη αλαθνξάο θαη λα είλαη 

ελεκεξσκέλνο ζην ζχγρξνλν παγθφζκην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ . 

   Πξφθεηηαη γηα κηα βηβιηνγξαθηθή εξγαζία πνπ βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

κειέηε θπξίσο ηεο μέλεο θαη αιιά θαη ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο . Οη πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη βηβιία , επηζηεκνληθέο εξγαζίεο θαη άξζξα ηνπ έληππνπ θαη 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. Οη πιεξνθνξίεο αληινχληαη ηφζν απφ αθαδεκατθέο φζν θαη απφ 

επαγγεικαηηθέο δνπιεηέο πνπ έρνπλ ζπγγξαθεί ζε δηεζλέο επίπεδν. Έηζη 

επηηπγράλεηαη λα πεξηέρεηαη κηα πνηθηιφκνξθε αληηκεηψπηζε θαη πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεχεηαη ε δηπισκαηηθή εξγαζία. Αξρηθά , πεξηγξάθεηαη ην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη νη ηάζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζε απηφ . ηε ζπλέρεηα , γίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ 

δηαθνξψλ ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ κε βάζε ηελ ζεηξά αξίζκεζεο 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ζην  ηέινο εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

κειέηεο.    

   Έηζη ινηπφλ ην πξψην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ηελ εηζαγσγή 

φπνπ πεξηγξάθνληαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ινγηζηηθή ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ . Σν δεχηεξν θεθάιαην πνπ απνηειεί ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε , πεξηγξάθεη πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί γηα παξφκνηα ζέκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

δπν απηψλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην, 

δίλνληαη πεξηζζφηεξεο θαη αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη ησλ νξγάλσλ πνπ ηα δηέπνπλ , θαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη νη βαζηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηεζλψλ θαη ησλ ακεξηθάληθσλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Κιείλνληαο, ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

   ρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο ζηνλ νξηζκφ ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο ινγηζηηθή θαη ηηο δηαθνξέο πνπ πξνθείπηνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο απφ ηνλ ηξφπν θαη ην πιαίζην κε βάζε ην νπνίν θαηαξηίδνληαη θαη 

δεκνζηεχνληαη , έρνπλ εθπνλεζεί αξθεηέο επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη άξζξα . ε απηέο 
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ηηο κειέηεο πεξηγξάθνληαη δηαθξηηέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ 

ησλ IFRS θαη US GAAP θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα γηα χγθιηζε κεηαμχ απηψλ .  

    Πξηλ απφ αξθεηέο δεθαεηίεο μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα , θαζηέξσζεο ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ , απφ ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο , ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

ηηο αλαπηπζζφκελεο θαη κηθξέο ρψξεο , νη νπνίεο δελ είραλ απφ κφλεο ηνπο απηή ηελ 

δπλαηφηεηα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ φκσο , ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο έγηλε 

παγθφζκηνο. Καηά ζπλαίπεηα , νη ξπζκηζηηθέο αξρέο , νη επελδπηέο , νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο , νη ειεγθηηθέο εηαηξίεο , ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε γηα έλα εληαίν 

πιαίζην ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ,ζε φια ηα επηπεδα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη αλαθνξάο.  

    H παγθφζκηα ηάζε πξνο ηελ αλάπηπμε εθηφο ζπλφξσλ , αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα απηή , ελζάξπλαλ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

απινχ πιαηζίνπ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ . Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο , ηνπ Internet , ηα 

κηθξφηεξα εκπφδηα ζην εκπφξην, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξψλ , 

βνήζεζαλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο . 

Πνιιέο είλαη νη πνιπεζληθέο εηαηξίεο , ησλ νπνίσλ ηα θέξδε , ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

ηνπ 50% πξνέξρνληαη απφ εμσρψξηεο δξαζηεξηφηεηεο .
1
  ρεδφλ 500 μέλεο εηαηξίεο 

είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηελ Νέαο Τφξθεο θαη 400 ζην Υξεκαηεζηήξην 

ηνπ Λνλδίλνπ κε βάζε ην Spiceland 2007.  

   ε έξεπλα ηεο IFAC (International Federation of Accountants) πνπ δηεμήρζεη ην 

2007 , ην 90% ησλ εγεηψλ ηεο ινγηζηηθήο , ζε ζχλνιν 143 εγεηψλ απφ 91 ρψξεο πνπ 

ιάβαλ κέξνο , απήληεζε φηη έλα πιαίζην δηεζλψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνηχπσλ , ζα 

ήηαλ ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ρψξεο ηνπο.
2
 

Απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν θαη ζηελ Παγθφζκηα Οηθνλνκία , Βαζηθά πιαίζηα 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη , αλάινγα θαη κε ην νηθνλνκηθφ , πνιηηηθφ , 

δεκνγξαθηθφ θαη γεσγξαθηθφ κέγεζνο ησλ ρσξψλ-θξαηψλ , είλαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη νη Ακεξηθάληθεο Γεληθά Παξαδεθηέο Αξρέο (νπζηαηηθά 

Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα ). Πνιιά βέβαηα είλαη ηα θξάηε, ζηα νπνία 

παξαδνζηαθά ρξεζηκνπννηνπληαη γηα ιφγνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο , ηνπηθά 

θαη εζληθά ινγηζηηθά πξφηππα . Ζ βαζηθή ηάζε θαη νη θαηεπζχλζεηο ησλ θξαηψλ γηα 

πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ δηεπζλνπο πιαηζίνπ , δίλεη ηελ δπλαηφηεηα , θαη ελπζρχεη ηνλ 

ηζρπξηζκφ καο πεξί χπαξμεο ησλ παξαπάλσ δπν βαζηθψλ πιαηζίσλ . Έηζη ελψ ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα US GAAP , ζηνλ ππφινηπν 

θφζκν , ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο αιιά θαη ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία , 

ν Καλαδάο , ην Υνλθ Κνλγθ , ε Ηλδία , ε Σαηβάλ , ε Ηαπσλία , ην Παθηζηάλ , ε Ρσζία , 

ε ηλγθαπνχξε , ε Νφηηνο Αθξηθή , ε Σνπξθία θαη ην Μεμηθφ ρξεζηκνπνηνχληε ή 

πξφθεηηαη άκεζα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη λα εθαξκφζηνπλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηα IFRS . Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ ηζρπξή 

νηθνλνκία ηεο Κίλαο , εθαξκφδνληαη Κηλέδηθα Λνγηζηηθά Πξφηππα , ηα νπνία δελ 

παξέρνπλ ηνζν επαξθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ζέζε θαη ηηο επηδφζεηο ησλ εηαηξηψλ , 

φζν ρξεζηκεχνπλ ζηελ απφδνζε θφξσλ ζην Κξάηνο. Κάηη ηέηνην νδεγεί ζηαδηαθά ηηο 

                                                      
1 Fosbre (2009) 

2 American Institute of CPA’s    
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εηαηξίεο ζζηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ IFRS. Σν 2008 εθδφζεθαλ λέα Κηλέδηθα 

Λνγηζηεθά πξφηππα ηα νπνία ζπγθιίλνπλ θαηά 90-95% κε ηα IFRS.
3
    

   Σίζεληαη ηειηθά ηα εξσηήκαηα θαηά πφζν ηα δπν βαζηθά πιαίζηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο , IFRS θαη US GAAP , είλαη φκνηα ή 

δηαθνξεηηθά , αλ θαη πφζν ε επηζηήκε ηεο ινγηζηηθήο δηαθέξεη αλάινγα κε ην πιαίζην 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη , θαη ηειηθά πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο ελδνηαθεξφκελνπο γηα νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε αλάινγα κε 

ην πνην απφ ηα δπν πιαίζηα πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Reference on www.wikipedia.com 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

    Ζ Tarca(2004) ζηε κειέηε, International Convergence of Accounting Practices: 

Choosing between IAS and US GAAP, εμέηαζε ηηο πξαθηηθέο αλαθνξάο ελφο 

δείγκαηνο μέλσλ θαη εγρψξησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ θαη ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη 

εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ εζεινληηθά ηα ΓΠΥΑ. Ζ κειέηε ππνδεηθλχεη ζηα ζηειέρε θαη 

ζηνπο ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο φηη ππάξρεη ππνζηήξημε γηα έλα δηεζλέο ινγηζηηθφ 

πιαίζην θαη φηη ε πηνζέηεζε ησλ IFRS ή US GAAP ζρεηίδεηαη κε εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε εηαηξίαο . Ζ πεξηζζφηεξε ρξήζε εληαίσλ δηεζλψλ πξνηχπσλ 

επηδξά ζηα ηνπηθά ινγζηηθά πιαίζηα θάζε ρψξαο θαη πηέδεη ηνπο ξπζκηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα βνεζνχλ ηηο εηαηξίεο ζην λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο ζπγθξηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ.  

    Ο Ball(2005) ζηε κειέηε ηνπ International Financial Reporting Standards 

(IFRS):Pros and Cons for Investors , ζπκπέξαλε σο πιενλέθηεκα ησλ ΓΠΥΑ ηελ 

ηδηαίηεξε επηηπρία ηνπο, σο έλα ζπλνιηθφ θαη πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθφ πιαίζην , 

θαζψο θαη ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

ζχγθιηζεο κε ην πιαίζην απφ ρψξεο πνπ δελ ην πηνζέηεζαλ, φπσο ε ΖΠΑ. ηα 

αξλεηηθά πεξηιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εχινγεο αμίαο , 

θαη ηελ χπαξμε νπζηαζηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ηα IFRS 

απφ ηηο ρψξεο.  

    Ζ Barth(2007) ζηε κειέηε ηεο Accounting Quality: International Accounting 

Standards and US GAAP, ζχγθξηλε ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε ΓΛΠ θαη απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ακεξηθάληθεο 

ινγηζηηθέο αξρέο . Ζ κειέηε είρε σο απνηέιεζκα φηη , παξά ηνπ φηη ηα ΓΛΠ είλαη 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ησλ ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ , είλαη ζπγθξίζηκε ε πνηφηεηά 

ηνπο ψζηε λα ζπκθσλεζνχλ κε ηα US GAAP , γηα ηηο μέλεο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα ηεο Ακεξηθήο.  

    O Luthardt et.al (2008) ζηε κειέηε Global Accounting Standards - A Success 

Story? An Empirical Investigation of the First FASB & IASB Convergence Project , 

ζπκπέξαλε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεζέλησλ φηη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εθαξκνγή δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε απηά απφ πηζαλά 

ηνπηθά πξφηππα.  

    Δπίζεο, ν Bulla et.al(2008) έγξαςε ην άξζξν Global Accounting Standards : a 

success story ? an empirical investigation of the first  IASB convergence project ζην 

νπνίν αλαιχεη ηηο ζρνιηαζηηθέο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ πάλσ ζην ED3 θαη 

SAFS 141 θαη εμεηάδεη αλ ε έγθξηζε ή απφξξηςε ησλ απαληνχλησλ πάλσ ζηε θξηηηθή 

ηνπ θνηλνχ έξγνπ ηεο ζχγθιηζεο γηα ηηο ζπλελψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ , ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηξφπν νκαδνπνίεζεο,  δειαδή θαηά IASB έλαληη ηνπ FASB, θαη παξαζθεπαζηή 

ελαληίνλ ρξήζηε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα απνηειέζκαηα δεκηνπξγνχλ 

αλεζπρίεο γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ παγθφζκησλ πξνηχπσλ θαη ηηο επηπηψζεηο  ζρεηηθά 

κε ηε ζπκκφξθσζε .  
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    Ο Fosbre et.al (2009) δεκνζίεπζε ην άξζξν The globalization of accounting 

standards : IFRS versus US GAAP ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη επηπηψζεηο ζηνπο 

ρξήζηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ,  ηεο απφθαζεο ηεο SEC λα επηηξαπεί ζε μέλεο 

εηαηξίεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα IFRS γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ρσξίο λα 

γίλνπλ ζπκθσλίεο κε ηα US GAAP , θαζψο επίζεο επηζθνπείηαη θαη ε απφθαζε ηεο 

SEC λα ελψζεη ηνπο ξπζκηζηέο ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζηε χγθιηζε 

ησλ ΓΠΥΑ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ θαηαιήγεη είλαη φηη ε ζχγθιηζε ησλ US GAAP θαη 

IFRS θαη ε ελαξκφληζή ηνπο ζε έλα θνηλφ θαη εληαίν ινγηζηηθφ πιαίζην ζα νδεγήζεη 

ζε κηα ζηαζεξφηεξε παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζα ιχζεη ζεκαληηθά ζέκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.  

    Ζ Hail et al.(2009) κε ην άξζξν Global Accounting Convergence and the Potential 

Adoption of IFRS by the United States: An Analysis of Economic and Policy Factors 

πεξηγξάθεη φηη Με βάζε ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο 

θαη νηθνλνκηθψλ, αλαιχεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδερφκελε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο  ζηηο ΖΠΑ. Σνλίδεη ηα κνλαδηθά ζεζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αγνξψλ ζηηο ΖΠΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΠ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

πξαθηηθψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη αλαθνξάο , ηε ζπλαθφινπζε επίπησζε ζηελ 

αγνξά θεθαιαίσλ, θαη ην πηζαλφ θφζηνο απφ  ηε κεηάβαζεο απφ  ηα ακεξηθάληθα 

πξφηππα ζηα ΓΠΥΠ. Δπίζεο , πξαγκαηεχεηαη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ΓΠΥΠ κε ην 

ξπζκηζηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ηεο 

πηνζέηεζεο ΓΠΥΠ γηα ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. Θεσξεί επίζεο, 

πσο ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΠ κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ θνξέσλ θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ, θαη λα 

ζπδεηνχληαη νη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο γηα ηε δηαδηθαζία 

θαζνξηζκνχ πξνηχπσλ θαη γηα ηε δνκή δηαθπβέξλεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ.  

    Ζ Wilkins(2010) ζην άξζξν An Δxperimental Analysis of Accounting Judgments 

between US GAAP and IFRS Accountants, κειεηά έλα δείγκα εξσηεζέλησλ ινγηζηψλ 

, νη νπνίνη θαινχληαη λα δψζνπλ κηα ινγηζηηθή απάληεζε , ζε έλα κηα εκπεηξηθή 

άζθεζε . Γίλεηαη πξνζνρή ζηελ αχμήζε ηεο ζεκαζίαο ζηελ ιήςε ησλ απνθάζεσσλ 

θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηε θαζαξή ζέζε , δεδνκέλεο ηεο θαηεχζπλζεο ησλ 

ακεξηθαληθψλ πξνηχπσλ πξνο ην πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ. 

    ε κηα πξνζπάζεηα λα πνζνηηθνπνηεζεί ην κέγεζνο θαη ε θαηεχζπλζε ησλ 

ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ Ακεξηθάληθψλ θαη Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ πξνηχπσλ ,  

νη Plumlee θαη Plumlee(2008) κε ην άξζξν, Information Lost: A Descriptive Analysis 

of IFRS Firms’ 20-F Reconciliations, αλέιπζαλ έλα ηπραίν δείγκα 100 εηαηξηψλ , πνπ 

επηιέρζεθαλ κεηαμχ μέλσλ εηαηξηψλ πνπ εμέδσζαλ  κεηνρέο , ζπκπιήξσζαλ ην 

έληππν 20-F ηεο SEC- Ακεξηθάληθεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  θαη απνδέρζεθαλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΓΠΥΑ. Ζ αλάιπζή ηνπο αλέδεημε κφλν ιίγεο θαηεγνξίεο κε 

αμηνζεκείσηα αληηθείκελα πξνο ζπκθσλία . Σέηνηα αληηθείκελα είλαη νη ζπληάμεηο θαη 

νη απνδνρέο κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ εηαηξία , νη απνδνρέο βαζηζκέλεο ζε 

κεηνρέο , νη επαλεθηηκήζεηο ζε πάγηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη εηδηθά ζε 
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αθίλεηα ,  εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ , γηα παξάδεηγκα  νηθφπεδα , έπηπια θαη 

ζθεχε , επίζεο δεκηά απφ απνκείσζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εηδηθά 

ηνπ ινγαξηαζκνχ Φήκε θαη Πειαηεία , θαη  ηέινο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ . Δλψ 

ην θαζαξφ έζνδν απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ IFRS θαη US GAAP  είλαη θαηά κέζν φξν 

κηθξφ θαη ζρεηηθά ζπγθεληξσκέλν , δειαδή γηα πάλσ απφ ηηο κηζέο εηαηξίεο ηνπ 

δείγκαηνο , νη δηαθνξέο θπκαίλνληαη κεηαμχ ηνπ -15% θαη +15% ηνπ εζφδνπ κε βάζε 

ηα IFRS , ππάξρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε βαζηθέο δηαθνξέο κε εχξνο -206% 

έσο +253% ηνπ εζφδνπ κε IFRS. ε φηη αθνξά ηε δηαθνξά ζηα Ίδηα Κεθάιαηα ησλ 

κεηφρσλ , ε θαζαξή δηαθνξά είλαη θαηά κέζν φξν ζην 10% , κε δηάκεζν ζην 2,7% , 

θαη παξφκνηα θαηαλνκή κε απηή ηεο δηαθνξάο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο. Όκνηα ν 

Gordon ην 2008 εμέηαζε ηηο ζπκθσλίεο ησλ πνζψλ κε βάζε ηελ δήισζε 20-F γηα ηηο 

εηαηξίεο πνπ είλαη δηπιά εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα ηηο Ακεξηθή θαη ζε απηά ησλ 

ρσξψλ πξνέιεπζεο ηνπο φπνπ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην πιαίζην ησλ IFRS,  θαη 

ζπκπέξαλε  ηηο πέληε πξψηεο θαηεγνξίεο κε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ 

θαη απηέο νη θαηεγνξίεο είλαη νη ζπγρσλεχζεηο εηαηξηψλ , ηα ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα, 

ηα θνξνινγηθά ζέκαηα , ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

ρξένπο .  

   Απφ ηελ άπνςε ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ , νη Plumlee θαη 

Plumlee , αλαθάιπςαλ φηη ην 75% ησλ μέλσλ ηδησηηθψλ εηαηξηψλ πνπ εθδίδνπλ 

κεηνρέο , αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα θαζαξά έζνδα ζχκθσλα κε ηα IFRS απ’φηη κε ηα 

US GAAP.  Απηφ ην εχξεκα είλαη θάηη ζην νπνίν ζπκθσλεί θαη ε κειέηε ηνπ Gordon 

ην 2008 , φπνπ αλαθέξεη φηη θαηά κέζν φξν ,  ην θαζαξφ έζνδν βαζηδφκελν ζηα 

ΓΠΥΠ , ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν βαζηδφκελν ζηα Ακεξηθάληθα Πξφηππα. ρεηηθά κε 

ηελ θαζαξή ζέζε ησλ εηαηξηψλ , ην απνηέιεζκα είλαη ιηγφηεξν ζαθέο , κηαο θαη κφλν 

ην 43% ησλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε IFRS παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζέζε απφ 

απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζε US GAAP. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη ζεηηθή ή 

αξλεηηθή, ε κέζε δηαθνξά θαζαξήο ζέζεο  είλαη ζεκαληηθή , δειαδή +35,1% θαη 

 -23,7% αληίζηνηρα, θαη δηαθέξεη αλάινγα ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

βηνκεραλία ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη .  
4
 

 

εκείσζε : Ζ Φφξκα F-20
5
 είλαη έλα έληππν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο (SEC) θαη πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ φιεο ηηο μέλεο εηαηξίεο πνπ 

εθδίδνπλ ηίηινπο , θη έρνπλ εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε ρξεκαηηζηήξηα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Σν έληππν 20-F πξνζθαιεί , γηα ηελ ππνβνιή ηεο εηήζηαο έθζεζεο εληφο 

έμη κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηεο εηαηξείαο . Οη απαηηήζεηο 

ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη νη επηιεθηηθέο απαηηήζεηο  γηα ηε δήισζε 20-F αλαθέξνληαη 

ζηνλ λφκν ησλ Υξεκαηαγνξψλ ηνπ 1934. Οη απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο δελ είλαη 

ηφζν απζηεξέο  φζν γηα ηηο εγρψξηεο εηαηξείεο ησλ ΖΠΑ.  Ο ζθνπφο ηνπ εληχπνπ 20-

F είλαη λα ηππνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ , έηζη 

ψζηε νη επελδπηέο λα αμηνινγήζνπλ ηηο επελδχζεηο απηέο, παξάιιεια κε εγρψξηεο 

κεηνρέο 

                                                      
4 Hail et.al(2009) 
5 Reference on www.investopedia.com  

http://www.investopedia.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.1 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΓΠΥΑ  

 

   Σα ΓΠΥΑ είλαη έλα ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζα πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . 

Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ ΓΠΥΑ είλαη ε απνδνρή ηνπο απφ ηηο εζληθέο αξρέο πεξη 

ηίηισλ θαη ηα ρξεκαηηζηήξηα , ψζηε νη εθδφηεο ηίηισλ λα παξνπζηάδνπλ βέβαηεο θαη 

ελληαίεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα ζα απνθχγνπλ ηελ δηπιή θαηάξηζε  

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή ινγηζηηθή ζπκθσλία θαη πξνζαξκνγή απηψλ, κε ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη  , θη έηζη ζα 

εμνηθνλνκίζνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Σειηθφο ζηφρνο ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ΓΠΥΑ είλαη ε ειέπζεξε , ηαρχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαθίλεζε 

θεθαιαίσλ παγθνζκίσο . 

 

3.2 ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΩΝ ΓΠΥΑ  

 

  Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα βαζίδνληαη ζε θάπνηεο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο 

αξρέο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηνπο. Πην αλαιπηηθά, νη αξρέο απηέο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

   Αξρή ηεο αθξηβνδίθαηεο παξνπζίαζεο (Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ 

ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη απαξαίηεηα ζε φιεο ηηο αξρέο ησλ πξνηχπσλ θαη λα 

παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. ε εθαξκνγή 

ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή νχηνο ψζηε λα κελ παξαπνηνχληαη ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ εηαηξεηψλ πξνο παξαπιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε ελφο πξνηχπνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζηξεβιή πιεξνθφξεζε. Απηφ κπνξεί λα απνθεπρζεί θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο, φπνπ εθεί 

εξκελεχνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ νη ελέξγεηεο απηέο ζηελ 

επηρείξεζε. Έηζη θάζε παξέθθιηζε απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γίλεηαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα εμεγείηαη ν ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ.  

   Αξρή ηεο πλερηδόκελεο Γξαζηεξηόηεηαο(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Ζ Αξρή ηεο πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηαο (going concern) ηνλίδεη φηη ε νηθνλνκηθή 

κνλάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα θαίλεηαη 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ ε δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα 

ξεπζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε ή λα παχζεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, νπφηε ην 

γεγνλφο απηφ γλσζηνπνηείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

   Αξρή Γεδνπιεπκέλσλ Δζόδσλ-Δμόδσλ(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Με βάζε ηελ Αξρή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 
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ινγίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμεο ή πιεξσκήο 

ηνπο. Έζνδα ή έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

πλεπψο θάζε ρξήζε ζεσξείηαη αλεμάξηεηε απφ ηελ άιιε. 

   Δληαία Δκθάληζε(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Ζ έλλνηα ηεο γλσζηνπνίεζεο κπνξεί λα αθνξά ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ή ηεο 

εκεηψζεηο .Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα εμαηνκηθεχνληαη κε ζαθήλεηα ζην ίδην 

έληππν πνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο. 

   Οκνηνκνξθία ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Ζ εκθάληζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη 

λα παξακέλεη ε ίδηα απφ ρξήζε ζε ρξήζε, εθηφο αλ πξαγκαηνπνηεζεί: 

• κεηαβνιή ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

• κεηαβνιή πνπ απαηηείηαη απφ ηα ΓΛΠ. 

   Αξρή εκαληηθόηεηαο(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Κάζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ελψ ηα επνπζηψδε πνζά-ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπλαζξνίδνληαη κε πνζά-

ζηνηρεία φκνηαο θχζεο. Ζ παξάιεηςε ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζεσξείηαη 

αηφπεκα θαη κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν γηα ηηο επελδπηηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

   πκςεθηζκνί(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Γελ επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ - παζεηηθνχ, εζφδσλ - 

εμφδσλ, δεκηψλ - θεξδψλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

   πγθξηηηθή Πιεξνθόξεζε(Γ.Νηδαλάηνο 2008) 

Οη δηαρξνληθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο έηζη ψζηε νη 

ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηηο ηάζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Γηα 

λα επηηεπρζεί απηφο ν ζθνπφο, επηηξέπεηαη ε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε δπν ζηήιεο, νχησο ψζηε λα θαίλνληαη ηα θνλδχιηα ηεο ηξέρνπζαο 

θαη ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ή ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ θαη λα 

ππάξρεη ρξνληθή, θιαδηθή θαη δηαθιαδηθή ζχγθξηζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα ζπκβεί λα ππάξμεη παξέθθιηζε απφ ηε πξνεγνχκελε πεξίνδν, αιιά απηφ ζα 

ζπκβεί κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπνληαη απφ ηα πξφηππα.  

 

3.3 ΟΡΓΑΝΑ ΘΔΜΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΓΠΥΑ   

 

   Σν 1973 δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή Γηεπζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ( IASC – 

International Acoounting Standards Committee ) ε νπνία αλαδηνξγαλψζεθε ην 2001 

θαη κεηνλνκάζηεθε ζε πκβνχιην Γηεπζψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB –

International Accounting Standards Board) . H IASC πιένλ ιεηηνπξγεί παξνκνηψο κε 

ηελ FAF ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο , γηα ηελ νπνία ζα δνχκε παξαθάησ. To IASB 

εδξεχεη ζην Λνλδίλν θαη είλαη αλεμάξηεην ζψκα ηδησηηθνχ δηθαίνπ , ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη πνηθηιφκνξθα απφ θπβεξλήζεηο , απφ ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα θαη 

απφ ην δηεζλεο ινγηζηηθφ επάγγεικα. Σν πκβνχιην ζπλεξγάδεηαη κε ηηο εζληθέο 

αξρέο έθδνζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα λα αλαπηχμεη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

(International Accounting Strandards) ή φπσο κεηνλνκάζηεθαλ ζε Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards ) .   

Σν 2001, ην IASB ελέθξηλε ηα 41 πξφηππα πνπ είρε εθδφζεη αξρηθά ε IASC. Απφ ηφηε 
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ην IASB εμέδσζε λέα πξφηππα , ηα νπνία νλφκαζε IFRS – International Financial 

Reporting Standards ,  ε ζπκκφξθσζε κε ηα νπνία δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή . Ο Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο ( IOSCO- International Organisation of 

Securities Commission ) έρεη επηηξέςεη ζηα κέιε ηνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα 

ζε δηεζλείο ζπλαιιαγέο , δεκφζηεο πξνζθνξέο θαη θαηαρσξήζεηο ζηα δηεζλή 

ρξεκαηηζηήξηα.  

     

3.4 ΟΡΙΜΟ ΣΩΝ  US GAAP 

 

   Ο φξνο GAAP είλαη ε ζπληνκνγξαθία γηα ηηο Γεληθά  Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

(Generally Accepted Accounting Principles). Ο φξνο απηφο απνηειεί κία 

θσδηθνπνίεζε γηα ην πψο νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο θαη νη επηρεηξήζεηο λα 

πξνεηνηκάδνπλ θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο 

,θαη ηα  ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο. Σα 

GAAP, δελ είλαη έλαο απιφο  ινγηζηηθφο θαλφλαο, αιιά  ην ζχλνιν ησλ πνιιψλ 

θαλφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πψο λα γίλεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ απηέο ηηο Γεληθά Απνδεθηέο 

Λνγηζηηθέο Αξρέο ηεο ινγηζηηθήο παξαζέηνληαη παξαθάησ . 

   Σα ακεξηθάληθα ινγηζηηθά πξφηππα , πνπ είλαη γλσζηά σο US GAAP , δειαδή  νη 

Ακεξηθάληθεο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο , είλαη  έλα ινγηζηηθφ πιαίζην ην 

νπνίν νξίδεη ηηο ππνρξεσηηθέο αξρέο πνπ ηζρχνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. θνπφο ηνπ είλαη ε ‘εχινγε παξνπζίαζε’ δειαδή  λα παξνπζηάδνληαη 

έπινγα απφ θάζε νπζηψδε πιεπξά , ε θαζαξή ζέζε κηαο εηαηξίαο , ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαη νη ηακηαθέο ηεο ξνέο. Όηαλ θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα GAAP, νη πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο θαη άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ θαλφλεο δεκνζίεπζεο  ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπλαιιαγψλ  ηνπο  νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηνπο δηάθνξνπο θαλφλεο ησλ GAAP. Απηφ 

πξνβιέπεη ηε ζπλνρή ζηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

έηζη ψζηε νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, νη ηξάπεδεο,νη κέηνρνη θαη ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο λα  κπνξνχλ λα έρνπλ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ππνβάιινπλ εθζέζεηο 

δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ  ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο θάησ απφ 

έλα εληαίν πιαίζην  θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ . Απηφ επηηξέπεη ζχγθξηζε <<κία πξνο 

κία>> νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή επηρεηξεκαηηθή νληφηεηαο . Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα 

ε εηαηξεία Α δειψλεη  1.000.000 επξψ θαζαξά έζνδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα GAAP, 

ηφηε ην θνηλφ θαη άιινη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπγθξίλνπλ απηά ηα θαζαξά έζνδα κε κία άιιε εηαηξεία ε νπνία αλαθνηλψλεη φηη 

500.000 επξψ θαζαξά έζνδα , ρξεζηκνπνηψληαο ηα GAAP.  

   Οη θαλφλεο θαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ βάζεη GAAP είλαη 

πνιχπινθνη θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηήλ ηελ πεξίνδν 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο  απφ 150 "εμαγγειίεο" γηα ην πψο λα απεηθνλίδνληαη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζπλαιιαγψλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ην πψο λα απεηθνλίδεηαη ην 

θαλνληθφ εηζφδεκα απφ ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ, θαη ηεο ζρεηηθήο αμίαο ησλ 

απνζεκάησλ ,κέρξη ην πσο λα ππνινγίδνληαη  νη θαηαλνκέο ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ. Με ηε ρξήζε εληαίσλ  αξρψλ , φιεο νη εηαηξείεο πνπ  
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ππνβάιινπλ ηηο εθζέζεηο ηνπο βάζεη ησλ GAAP , απεηθνλίδνπλ  απηέο  ηηο  

ζπλαιιαγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε ζπγθξνηεκέλν ηξφπν.  

   Οη δηάθνξνη θαλφλεο θαη αλαθνξέο πξνέξρνληαη απφ ην πκβνχιην Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο (FASB),ην νπνίν είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο 

νξγαληζκφο πνπ ην ινγηζηηθφ επάγγεικα έρεη δεκηνπξγήζεη γηα λα δεκνζηεχεη θαη λα 

ηξνπνπνηεί ηνπο θαλφλεο ησλ GAAP φηαλ ε  πεξίζηαζε  ην απαηηεί. Οη πην πξφζθαηεο 

αλαθνηλψζεηο έξρνληαη σο δειψζεηο Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο 

(SFAS).Μάιηζηα νξηζκέλεο  αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο ησλ  GAAP  κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ έληνλα ηηο  ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο .  

   Σα GAAP σζηφζν απνδπλακψλνληαη ζηαδηαθά απέλαληη ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα , θαζψο ε παγθφζκηα επηρεηξεκαηηθφηεηα δηεηζδχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν . 

Σα GAAP ηζρχνπλ κφλν γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά ζηηο  Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο  , επνκέλσο, κηα ακεξηθαληθή εηαηξεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα  GAAP κπνξεί 

λα παξνπζίαδε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, ζε ζρέζε κε κηα βξεηαληθή εηαηξεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηα δηεζλή  ινγηζηηθά πξφηππα. Αλ θαη ππάξρεη ηεξάζηηα νκνηφηεηα 

κεηαμχ ησλ GAAP θαη ησλ ΓΛΠ, νη δηαθνξέο σζηφζν κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ έλαλ 

ρξήζηε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα νδεγεζεί ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα  

εθφζνλ ζα έρεη ζηεξηρζεί ζε  δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο. πλεπψο , ε θίλεζε πξνο ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνζθνπεί ζηελ εμάιεηςε απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ δηαθνξψλ. 

 

3.5 ΛΟΓΙΣΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΩΝ US GAAP 

 

   Παξνπζηάδνπκε ηη βαζηθφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπ 

θαλφλεο ησλ GAAP. 

   Αξρή ηεο θαλνληθόηεηαο(wikipedia) 

Με ηελ έλλνηα θαλνληθφηεηα κπνξεί λα νξηζηεί ε ζπκκφξθσζε πξνο εθαξκνδφκελνπο 

θαλφλεο θαη ηνπο λφκνπο. 

   Αξρή ηεο ζπλέπεηαο(wikipedia) 

Ζ αξρή απηή νξίδεη φηη φηαλ κηα επηρείξεζε έρεη θαζνξίζεη κηα θνξά κηα κέζνδν γηα 

ηε ινγηζηηθή δηαρείξηζε ελφο ζηνηρείνπ,  ζε φια ηα παξφκνηα ζηνηρεία πνπ 

αθνινπζνχλ νθείιεη λα εθαξκφζεη ηελ ίδηα αθξηβψο κέζνδν. 

   Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο(wikipedia) 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε ινγηζηηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη κε 

εηιηθξίλεηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

   Αξρή ηεο κνληκόηεηαο ησλ κεζόδσλ(wikipedia) 

Ζ αξρή απηή έρεη ζθνπφ λα επηηξέςεη ηε ζπλνρή θαη ηε ζχγθξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχεη ε εηαηξεία. 

   Αξρή ηνπ κε ζπκςηθηζκνύ(wikipedia) 

Κάπνηνο ζα πξέπεη λα δείρλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη δελ 

ζα πξέπεη λα επηδηψθεη λα αληηζηαζκίζεη έλα ρξένο κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ηα 

έζνδα κε ηα έμνδα, θ.ιπ.  
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   Η αξρή ηεο ζύλεζεο(wikipedia) 

Ζ αξρή απηή απνβιέπεη ζην λα θαηαδείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ‘φπσο είλαη’ .Γελ 

πξέπεη θαλείο λα πξνζπαζεί λα σξαηνπνηεί  θαη λα αιινηψλεη ηηο θαηαζηάζεηο . Σα 

έζνδα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη κφλν φηαλ είλαη βέβαηα θαη κία πξφβιεςε ζα 

πξέπεη λα ζρεκαηηζηεί γηα κία δαπάλε ε νπνία είλαη πηζαλή. 

   Αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο(wikipedia) 

Όηαλ παξνπζηάδνπκε ηηο  νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ζα πξέπεη λα ππνζέηνπκε φηη ε 

επηρείξεζε δελ ζα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο . Ζ αξρή απηή κεηξηάδεη ηελ αξρή ηεο 

ζχλεζεο φπνπ ηα  πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ απαηηείηαη λα ππνινγηζηνχλ ζηε 

δηαγξαθφκελε αμία ηνπο, αιιά είλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ 

ηζηνξηθή ηνπο αμία. 

   Αξρή ηεο πεξηνδηθόηεηαο – απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ(wikipedia) 

Κάζε ινγηζηηθή εγγξαθή πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαη λα δηαρσξίδεηαη αλάινγα θαη αλ θαιχπηεη δηάθνξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο. 

   Αξρή ηεο πιήξνπο Απνθάιπςεο / Οπζηαζηηθόηεηαο(wikipedia) 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη νη αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

επηρείξεζεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα βηβιία. 

   Αξρή ηεο θαιήο πίζηεο(wikipedia) 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνλ 

αζθαιηζηή πξηλ απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ έρεη ιεθζεί. 

 

3.6 ΟΡΓΑΝΑ ΘΔΜΟΘΔΣΙΗ ΣΩΝ US GAAP  

    

   To 1973 δεκηνπξγήζεθε ην Financial Accounting Standards Board  (FASB) δειαδή 

ην πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο . H ίδξπζή ηνπ πξνηάζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ηηεξψλ ην 

1972 , κε ηε κνξθή ελφο αλεμάξηεηνπ νξγαληζκνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ , 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ απφ ηδησηηθέο εηζθνξέο . Σν FASB απνηειείηαη απφ εθηά (7) 

ηαθηηθά κέιε , ζε αληίζεζε κε ηα 18 έσο 21 κέιε κεξηθήο θαη εζεινληηθήο 

απαζρφιεζεο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην APB (Accounting Principles Board ) δειαδή 

ην πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Αξρψλ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην 1959 θαη ήηαλ ν 

πξνθάηνρνο ηνπ FASB. To FASB εθπξνζσπείηαη απφ κέιε δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ 

πνπ ζρεηίδνλαη κε ηε ινγηζηηθή , θαη ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά απφ ην FAF ( 

Financial and Accounting Foundation ) δειαδή ην Ίδξπκα Υξεκαηνηνθνλνκηθήο θαη 

Λνγηζηηθήο. Σν FAF είλαη ππεχζηλν γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ FASB , ηα νπνία 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παξνχζα απαζρφιεζή ηνπο θαη λα 

εξγαζηνχλ κφλν γηα ην FASB .To FASB έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζεκαληηθφ έγγξαθν 

γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ελνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ παξέρεη ηξέρνπζα θαη 

κειινληηθή δνκή γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη πξφηππα αλαθνξάο. Σν FASB έρεη 

εθδφζεη εθηά (7) δειψζεηο ρξεκαηνηνθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ελλνηψλ (SFAC’s – 

statements of financial and accounting concepts) γηα λα πεξηγξάςεη ην ελνηνινγηθφ 
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πεξηερφκελν ηνπο . Σν πκβνχιην έρεη εθδφζεη κέρξη ζήκεξα πάλσ απφ 163 

εμεηδηθεπκέλα ινγηζηηθά πξφηππα.  

   Οη θαηεπζχλζεηο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην FASB , πνπ 

αλαθεξζήθακε παξαπάλσ , αιιά θαη απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο 

SEC (Securities Exchange Committee) θαη απφ ην Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ AICPA (American Institude of Certified Public Accountants ). 
6
  Ζ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο SEC , είρε ηελ ηαθηηθή αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία ζα εηνηκάδνληαη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ππφ ηνλ λφκν πεξί ηίηισλ ηνπ 1933, Securities Act θαη ηνπ λφκνπ πεξί 

αληαιιαγήο ηίηισλ ηνπ 1934 , Securities Exchange Act. Απφ ην 1973 θαη κεηά 

παξαρψξεζε ηελ δπλαηφηεηα απηή λα δηακνξθψλεη ηα US GAAP ζην FASB , ελψ 

δηαηήξεζε έλα ζεκαληηθφ επνπηηθφ ξφιν .Ζ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο απαηηεί απφ ηηο 

μέλεο εηαηξίεο πνπ ζέινπλ λα εθδφζνπλ ηίηινπο ηνπο ζηα ακεξηθάληθα ρξεκαηηζηήξηα 

, είηε λα εηνηκάζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα 

ή λα ζπκθσλήζνπλ θαη πξνζαξκφζνπλ ,  ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο πνπ 

εηνηκάζηεθαλ κε θάπνην άιιν θαηαλνεηφ ινγηζηηθφ πιαίζην , φπσο ηα IFRS , κε απηφ 

ησλ US GAAP. Κάηη ηέηνην γίλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο Φφξκαο 20-F . 
7
 

 

3.7 ΤΓΚΛΙΗ ΓΠΥΑ KAI  US GAAP 

 

   Σα δχν ζπκβνχιηα IASB θαη FASB ζπλεξγάδνληαη απφ ην 2002 γηα λα επηηχρνπλ 

ζχγθιηζε ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ US GAAP. Ζ δέζκεπζε ησλ δχν ζπκβνπιίσλ  

εληζρχζεθε ην 2006 ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο έσο ην 2008. Αλα-

γλσξίδνληαο ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη ζπλεθηηκψληαο θαη άιινπο 

παξάγνληεο, ε Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) απνθάζηζε ην 2007 λα 

επηηξέςεη ζε εθδφηεο πνπ δελ έρνπλ έδξα ηηο ΖΠΑ λα δεκνζηεχνπλ ζηηο ΖΠΑ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζη-

άδνπλ θαη ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηα US GAAP. Δπίζεο, απνθάζηζε λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν λα επηηξέςεη θαη ζε εθδφηεο κε έδξα ηηο ΖΠΑ λα δεκνζηεχνπλ ζηηο ΖΠΑ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ. Σν 2008 ηα δχν ζπκβνχιηα 

αλαλέσζαλ ηε ζπκθσλία ηνπο θαη έζεζαλ λένπο ζηφρνπο έσο ην 2011. Απφ ην 2009, 

ηα ζπκβνχιηα, αληαπνθξηλφκελα ζηηο απαηηήζεηο ησλ G20, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη άιισλ ελδηαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ, εθδίδνπλ αλαθνξέο πξνφδνπ φπνπ, αλάκεζα 

ζε άιια, πεξηγξάθνπλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ. Γηα θάπνηα ζέκαηα δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δπν πιαηζίσλ, ην IASB θαη ην 

FASB πξνζπάζεζαλ θαη πέηπραλ ζεκαληηθή ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ 

US GAAP ελψ ζε άιια θάηη ηέηνην παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα. (Άλζηκνο 

Θσκφπνπινο ) 

   Παξαηεξψληαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπλέβεζαλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δπν πιαηζίσλ 

αλαθνξάο, θαη ηελ θαηεχζπλζε πξνο έλα εληαίν πιαίζην πνπ ζα εθαξκφδεηαη 

                                                      
6 Credit Suisse Group(2004)  

7  Carnachan , Jackson and Scott (2003)  
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παγθνζκίσο , κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο 

εκεξνκελίεο .
8
 
9
 

     

 2001 ρεκαηηζκφο ηνπ IASC Foundation θαη ηνπ IASB 

 2002 H Δπξσπατθή Έλσζε πεξλά θαλνληζκφ γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS 

απφ ηεο Δηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ζην 2005. Σν IASB θαη FASB ππνγξάθνπλ 

ην The Norwalk Agreement θαη δεζκεχνληαη λα κεηψζνπλ ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ IFRS θαη US GAAP , αξρίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο κεηαηξνπήο . 

 2005  ρεδφλ 7.000 Δηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηελ Δπξψπε πηνζεηνχλ ηα IFRS 

 2007 Σν SEC απνζχξεη ηελ απαίηεζε γηα πκθσλία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε Ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο δεκνζηεχνπλ ππφ ην 

πιαίζην ησλ IFRS   , κε ην ακεξηθάληθν ινγηζηηθφ πιαίζην.  

 2008 Σν SEC πξνηείλεη έλαλ νδεγφ γηα πηζαλή ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ 

IFRS απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ US GAAP 

 2009 Ζ λέα πξφεδξνο ηνπ SEC Mary Shapiro είλαη δηζηαθηηθή ζην λα 

ππνζηεξίμεη πιήξσο απηφλ ηνλ νδεγφ , αιιά ηνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο νη 

G20 ππνζηεξίδνπλ ηα IFRS σο έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλακφξθσζε ηνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ πζηήκαηνο.  

 2010 Ζ SEC δεκνζηνπνηεί δήισζε , κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεη ηελ χγθιηζε 

θαη ηα Παγθφζκηα Λνγηζηηθά Πξφηππα, θαη αηηείηαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθηέιεζε ελφο ζρεδίνπ ηνπ ην νλνκάδεη ‘work plan’ , ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 

πςειήο πνηφηεηαο ,δηεζλψο απνδεθηά ινγηζηηθά πξφηππα θαη λα 

ελαξκνληζηνχλ ηα IFRS κε ηα US GAAP. Κάηη ηέηνην ππνζηεξίδεηαη φηη , ζα 

κεηψζεη ηηο αλεζπρίεο πνπ είραλ πξνθχςεη κε ηνλ νδεγφ ηνπ 2008, ζα 

βνεζήζεη ηελ δεκφζηα δηαθάλεηα , θαη ζα σθειήζεη ηνπο επελδπηέο.    

 2011 Αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην MoU (Memorandum of Understanding) 

ην νπνίν αξρηθά ην 2006 είρε επηζεκάλεη πνιιά θαη ζεκαληηθά έξγα 

ζχγθιηζεο κεηαμχ ηνπ IASB θαη ηνπ FASB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8  Austin –Swenson Advisors LLP and Norbert Tschakert Ph.D San Diego State University 

9 American Institute of CPA’s 
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3.8 ΥΑΡΣΗ IFRS – US GAAP 

  
 

 

Κεθαιαηνπνίεζε ηεο Παγθφζκηαο Αγνξάο αλά πιαίζην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

 

Ζ εηθφλα δείρλεη ην πνζνζηφ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη US GAAP , IFRS , είλαη πξνγξακκαηηζκέλε ε ρξήζε ησλ IFRS ή 

είλαη κεξηθψο πηνζεηεκέλα ηα IFRS ,ή ρξεζηκνπνηνχληαη άιια ινγηζηηθά πξφηππα. 

 

 
 

(πεγή Financial Times Research)  
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3.9 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΓΠΥΑ ΣΑ ΚΡΑΣΗ 

 

   ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο , γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ ΓΠΥΑ ζε δηάθνξα θξάηε αλά ηνλ θφζκν.  Αλαθέξνληαη κφλν ζε εηζεγκέλεο 

εηαηξίεο θαη δελ απνηεινχλ επίζεκε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ IFRS. Οη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη , πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο ηνπηθέο αξρέο ή απφ 

δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα. Έηζη ινηπφλ , αλαθέξνπκε φηη ζηελ Αξγεληηλή απαηηείηαη ε 

εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ γηα ηελ  ρξήζε αξρήο γελνκέλεο ηεο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2010 , 

ζηελ Απζηξαιία Απαηηείηαη γηα φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα αλαθνξά ζηηο 

εηαηξίεο δεκνζίνπ ηνκέα απφ ην 2005, ζηελ Βξαδηιία Απαηηείηαη γηα ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ απφ ηηο 

31.12.10 θαη γηα αηνκηθέο εηαηξίεο πξννδεπηηθά απφ ηνλ Ηαλνπάξην  ηνπ 2008 , ζηνλ 

Καλαδά είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ απφ ηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 γηα 

φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο θαη επηηξέπεηαη γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. ηελ Ηηαιία ε εθαξκνγή 

ησλ ΓΠΥΑ Απαηηείηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ην 2005 , ζηελ Ηαπσλία Δπηηξέπεηαη γηα έλα αξηζκφ δηεζλψλ 

εηαηξηψλ απφ ην 2010 κε ηελ απφθαζε γηα ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε απφ ην 2016 λα 

αλακέλεηαη γχξσ ζην 2012, ζην Μεμηθφ ε εθαξκνγή απαηηείηαη απφ ην 2012 , ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο απαηηείηαη απφ ην 2011  θαη ζηε Ρσζία είλαη απαξαίηεηε ε 

εθαξκνγή απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη θάπνηνπο απφ ηνπ εθδφηεο αζθαιεηψλ 

θαζψο είλαη  επηηξεπηή  γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο . ηε ζπλέρεηα , αλαθέξεηαη φηη ζε 

φια ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη ε εθαξκνγή ησλ ηα ΓΠΥΠ φπσο 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ ΔΔ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ην 2005 . ηελ Κίλα ηα ΓΠΥΑ , 

νπζηαζηηθά ζπγθιίλνπλ κε ηα εζληθά πξφηππα πνπ ηζρχνπλ . ηε Νφηην Αθξηθή ην 

πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ Απαηηείηαη γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο απφ ην 2005 θαη ζηελ 

Σνπξθία Απαηηείηαη γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο απφ ην 2005. ηελ Ηλδία , ζα ηζρχζνπλ 

ηα ΓΠΥΑ ζε κηα εκεξνκελία πνπ αθφκα δελ έρεη θαζνξηζηεί, θαη ζηελ Ηλδνλεζία , 

ελψ ε δηαδηθαζία χγθιηζεο κε ηα εζληθά πξφηππα ζπλερίδεηαη , ε απφθαζε γηα κηα 

εκεξνκελία πνπ απνζθνπεί ζηε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηα ΓΠΥΠ αλακέλεηαη λα 

παξζεί κέζα ζην 2012.  Σέινο , ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ , 

απαηηείηαη κέζσ ηεο Δπξσπατθήο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο απφ ην 2005 

, θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο , επηηξέπεηαη γηα ηηο μέλεο εηαηξίεο απφ ην 

2007 – εκεξνκελία ζηφρνο γηα νπζηαζηηθή ζχγθιηζε κε ηα ΓΠΥΠ είλαη ην 2011 θαη ε 

απφθαζε γηα πηζαλή πηνζέηεζε απφ ηηο ακεξηθάληθέο εηαηξίεο αλακέλεηαη κέζα ζην 

2011 . 

 

(Πεγή:  IASB  http://www.ifrs.org/Use+around+the+world/Use+around+the+world.htm) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

 

4.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΓΤΟ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΦΙΛΟΟΦΙΩΝ  

 

   Μειεηψληαο δπν ινγηζηηθνχο θφζκνπο , θαη πξνζπαζψληαο λα θαηαλνήζνπκε ηελ 

πηζαλή νκνηφηεηα θαη δηαθνξά ηνπο , αμίδεη λα πξνζεγγίζνπκε αξρηθά ηελ θηινζνθία 

απηψλ ησλ θφζκσλ, ψζηε λα αληηιεθζνχκε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έλλνηεο πνπ 

θπξηαξρνχλ . 

   Παξαθάησ, παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο δηαθνξέο ζηε θηινζνθία κεηαμχ ηεο 

Αγγινζαμνληθήο ινγηζηηθήο παξάδνζεο θαη αληίιεςεο , ηελ νπνία αθνινχζεζαλ ηα 

Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα , κε απηή ηεο Ζπεηξσηηθήο  Δπξψπεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηα Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα.  

   Έηζη ινηπφλ αλαθέξνπκε, φηη , σο πξνο ην λνκηθφ ζχζηεκα ησλ IFRS , ε λνκνζεζία 

είλαη θσδηθνπνηεκέλε θαη ηδηαίηεξα εκπλεπζκέλε απφ λνκηθέο ηδέεο. ην θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα , ε θνξνινγηθή λνκνζεζία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε εζληθά ινγηζηηθά 

θαηεζηεκέλα θαη κπνξεί λα ππνδεηθλχεη κεζφδνπο γηα απνηίκεζε , αλαθνξέο πεξί 

ζπλαιιαγψλ θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Βαζηθή Πεγή 

άληιεζεο θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Ζπεηξσηηθήο Δπξψπεο είλαη ε 

Υξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο θαη ησλ Κξαηηθψλ Δπηδνηήζεσλ 

.Σέινο ε βαζηθή παξαδνζηαθή θαηεχζπλζε ηεο ινγηζηηθήο είλαη πξνζηαζία ησλ 

πηζησηψλ θαη ε ζπιινγή θφξσλ , δεδνκέλνπ φηη ηζρχεη ε αιεζήο θη εχινγε ινγηζηηθή 

πξνζέγγηζε . 

   Απφ ηελ άιιε κεξηά , ζην πιαίζην ησλ ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ ηζρχεη φηη , ην 

λνκηθφ ζχζηεκα είλαη θνηλφ θαη πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή πνζνηηθνπνηεκέλσλ 

πεξηπηψζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα πξαγκαηηθά ζελάξηα.  Οη θνξνινγηθνί λφκνη είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ εζληθέο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ε βαζηθή πεγή άληιεζεο 

θεθαιαίσλ είλαη νη θεθαιαηαγνξέο. Ζ ινγηζηηθή θαηεχζπλζε πνπ ηζρχεη ζε απηφ ην 

πιαίζην , έρεη ζθνπφ ηελ βνήζεηα ησλ επελδπηψλ θαη πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ , έηζη 

ζπλεζίδεηαη λα αμηνινγείηαη σο κηα  πληεξεηηθή ινγηζηηθή πξνζέγγηζε . 

   Γεδνκέλνπ ηνπ φηη , ηφζν ηα IFRS φζν θαη ηα US GAAP ππνδεηθλχνπλ έλα 

παξφκνην ινγηζηηθφ κνληέιν , ζα πεξίκελε θαλείο φηη ηα εκπφδηα πνπ ηίζεληαη απφ ηα 

ηλζηηηνχηα , πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ε ζχγθιηζε ησλ δπν πιαηζίσλ , ζα ήηαλ ζρεηηθά 

ειάρηζηα. Ωζηφζν , εκθαλίδνληαη δπζθνιίεο , φζν ηα IFRS θηλνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ US GAAP θαη ηεο ακεξηθάληθεο ινγηζηηθή αληίιεςεο . Γηα 

παξάδεηγκα , ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλάγθε 

πςειήο πνηφηεηαο θαη έγθαηξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απφ ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο , εμαηηίαο ηελ παξαδνζηαθήο εμάξηεζεο ησλ εηαηξηψλ απφ ηηο 

θεθαιαηαγνξέο θαη ηελ άληιεζε θαη αλαθαηαλνκή θεθαιαίσλ . ηηο εηαηξίεο εθηφο 

Ακεξηθήο , ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο γίλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ ηξαπεδψλ θαη γη απηφ ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο ή ε πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ , απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ επελδπηψλ θαη 

ησλ κεηφρσλ.  Έηζη , ν εμνπιηζκφο ησλ ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ κε ιεπηνκεξείο 
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θαλφλεο , αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πςειφ λνκηθφ θίλδπλν πνπ ππάξρεη , απφ ηελ έθδνζε 

ηίηισλ ζηελ Ακεξηθή .    

   Σα IFRS είλαη ζρεδηαζκέλα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ , απφ νξγαληζκνχο κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην θέξδνο. Οη εηαηξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε απηφ ην πιαίζην , 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε φια ηα πξφηππα, ηηο εξκελείεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

γηα δεκνζηεχζεηο πνπ νξίδνληαη θαη λα δειψλεηαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ε 

ζπκκφξθσζε κε απηφ ην πιαίζην. Δίλαη βαζηθφ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , λα 

παξνπζηάδνληαη εχινγα. 
10

 

   Σα US GAAP ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν απφ θεξδνζθνπηθνχο 

φζν θαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο , κε ηελ χπαξμε ηδηαηηέξσλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ εθαξκφζηκα ζε ΜΚΟ. ην πιαίζην απηφ , ε ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε 

δήισζε ζπκκφξθσζεο δελ είλαη απαξαίηεηε. Οη νξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πιαίζην ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη επίζεο κε ηα πξφηππα , ηηο δηεξκελείεο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο γηα δεκνζηεχζεηο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

εχινγα θαη ζχκθσλα κε ηα US GAAP. 
11

 (ACS Topic 105 ,SFAS 168) 

  To IASΒ αλαλεψλεη ην πιαίζην ησλ πξνηχπσλ , φηαλ εθδίδεη λέα πξφηππα, φηαλ 

ηξνπνπνηεί ή αληηθαζηζηά ηα ήδε ππάξρνληα. Σν πιαίζην ππνιείπεηαη απζηεξψλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη δελ επηθεληξψλεηαη ζε αζήκαληα ζηνηρεία. Οη ζπλαιιαγέο 

ινγηζηηθνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ νπζία ηνπο θαη φρη κφλν κε ην ‘γξάκκα ηνπ 

λφκνπ’.  

  Σν FASB φκσο , ζέηεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο πνπ ην ίδην ρξεζηκνπνηεί , γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ .ην πιαίζην απηφ δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

αξρή ,  πνπ λα νξίδεη φηη νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα νξίδνληαη κε βάζε ηελ νπζία ηνπο. 

ε απηφ ην πιαίζην ην γξάκκα ηνπ λφκνπ έρεη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα.  (SFAS 168 CON 

2,5,6,7 SAB 99,108) 

 

4.2 ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΠΛΑΙΙΩΝ ΚΑΣΑ ΓΠΥΑ  

 

   Γηα ηελ ζχληνκε θαη πεξηεθηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ 

ΓΠΥΑ θαη ησλ US GAAP , θαη ζέινληαο ε δηπισκαηηθή λα επηθεληξσζεί κφλν ζε 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ  , παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο , κε βάζε 

ηελ ζεηξά αξίζκεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ . Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

πξφηππα πνπ παξαζέηνληαη, είλαη απηά πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ , πξνθχπηνπλ θνηλέο δηαθνξέο θαη απνθεχγεηαη λα παξνπζηαζηνχλ 

πξφηππα πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλε εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ηνκείο , φπσο ησλ ηξαπεδψλ , ηεο εμφξπμεο κεηάιισλ θαη άιινπο. Απηά πνπ 

παξνπζηάδνληαη έρνπλ σο εμήο : 

 ΓΛΠ 1: Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 

 ΓΛΠ 2: Απνζέκαηα 

 ΓΛΠ 7: Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ 

 ΓΛΠ 8: Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε 

                                                      
10 IASC Foundation Constitution , Preface to IFRS , IAS 1 ,IAS 8 

11 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited (2009)   

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%9B%CE%A0_7&action=edit&redlink=1
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 ΓΛΠ 10: Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

 ΓΛΠ 11: Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο  

 ΓΛΠ 12: Φφξνη Δηζνδήκαηνο 

 ΓΛΠ 16: Δλζψκαηα Πάγηα  

 ΓΛΠ 17: Μηζζψζεηο 

 ΓΛΠ 18: Έζνδα 

 ΓΛΠ 19: Παξνρέο ζε Δξγαδφκελνπο 

 ΓΛΠ 20: Λνγηζηηθή ησλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο        

Τπνζηήξημεο 

 ΓΛΠ 21: Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιψλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο 

 ΓΛΠ 23: Κφζηνο Γαλεηζκνχ 

 ΓΛΠ 24: Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξψλ 

 ΓΛΠ 27: Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ΓΛΠ 28: Δπελδχζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο  

 ΓΛΠ 30: Γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Σξαπεδψλ θαη 

Όκνησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Ηδξπκάησλ  

 ΓΛΠ 31: Δπελδχζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο 

 ΓΛΠ 32: Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε  

 ΓΛΠ 33: Κέξδε αλά Μεηνρή 

 ΓΛΠ 34: Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 ΓΛΠ 36: Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

 ΓΛΠ 37: Πξνβιέςεηο, Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Δλδηάκεζεο Απαηηήζεηο  

 ΓΛΠ 38: Άπια ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

 ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Απνηίκεζε» 

 ΓΛΠ 40: Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα 

 ΓΛΠ 41: Γεσξγία 

Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο είλαη: 

 ΓΠΥΑ 1: Πξψηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ 

 ΓΠΥΑ 2: Πιεξσκέο Βαζηδφκελεο ζε πκκεηνρηθνχο Σίηινπο 

 ΓΠΥΑ 3: Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ 

 ΓΠΥΑ 4: Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο 

 ΓΠΥΑ 5:Πάγηα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ Καηερφκελα πξνο Πψιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο 

 ΓΠΥΑ 6: Έξεπλα θαη Αμηνιφγεζε Οξπθηψλ Πφξσλ  

 ΓΠΥΑ 7: Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο 

 ΓΠΥΑ 8 : Λεηηνπξγηθνί Σνκείο 

 

 

4.2.1  ΓΛΠ 1: «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 1 (ΗΑS1: Presentation of Financial Statements), 

είλαη ην πην ζεκαληηθφ εθφζνλ απνηειεί ην πξψην ινγηζηηθφ πξφηππν πνπ ζεζπίζηεθε 

απφ ην ψκα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Πην αλαιπηηθά, ην ΓΛΠ 1 θαζνξίδεη 

ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ρξνληθή, θιαδηθή θαη δηαθιαδηθή ζπγθξηζηκφηεηα. 

   Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη κηα επηρείξεζε, 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%9B%CE%A0_11&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%9B%CE%A0_20&action=edit&redlink=1
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ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 1 απνηεινχληαη απφ ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο (Ηζνινγηζκφ) , ηελ Καηάζηαζε Δλνπνηεκέλσλ Δηζνδεκάησλ (Απνηειέζκαηα 

Υξήζεσο) , ηελ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ , ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ θαη ηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο (Notes) πνπ εκπεξηέρνπλ κηα 

πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία. Ζ παξνρή ζπγθξηηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη απαξαίηεηε 

κφλν γηα ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε , ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε δεκνζίεπζε 

Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (εθφζνλ  δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά) .
12

 

   ηα US GAAP , θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASC Subtopic 210-10,235-10,275-

10,310-10,810-10,825-10,REG-SX,REG-G,ARB 43,51,SFAS 130,APB 22,SOP 94-

6,FSP SOP 94-6-1) ππάξρεη επίζεο έλα ζχλνιν απφ ηηο παξαπάλσ Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο – Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο , Σακηαθψλ Ρνψλ, 

Δλνπνηεκέλνπ Δηζνδήκαηνο, θαη εκεηψζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ – κε ηε δηαθνξά φηη , ε ‘Καηάζηαζε Δπελδχζεσλ θαη 

Γηαλνκή πξνο ηνπο Ηδηνθηήηεο’ πνπ έγηλαλ ζηε παξειζνχζα ρξήζε , δειαδή ε 

Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ , κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζηα 

Notes, φηαλ ηζρχνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο . Δπίζεο , ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

θαη κνξθνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ δεκνζηεχζεσλ γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηε 

SEC. Αλ θαη δελ νξίδεηαη ε ππνρξέσζε γηα παξνπζίαζε ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ 

κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ , νη εηζεγκέλεο ζην SEC εηαηξίεο έρνπλ φρη κφλν ηελ ππνρξέσζε 

λα παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία , γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε , ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ αιιά επηπιένλ , λα παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ηξείο πην πξφζθαηεο 

ρξήζεηο , ζηηο ππφινηπεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο .ην πιαίζην απηφ ππάξρεη ζαθήο 

ππνρξέσζε γηα ζχληαμε Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ρσξίο θακία 

εμαίξεζε .
13

 

 

 
4.2.2  ΓΛΠ 2 «Απνζέκαηα» VS US GAAP  

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 2 (Η.Α.S 2 Inventories) έρεη ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ 

απνζεκάησλ ησλ εκπνξηθψλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ, θαζψο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα απνζέκαηα ιφγσ ηεο θχζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 

Βαζηθφ κέιεκα ηνπ ΓΛΠ 2 είλαη λα ζέζεη ην πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ 

παξνπζίαζεο, αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο απνζεκάησλ ζηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  

   Ο ινγαξηαζκφο ησλ απνζεκάησλ , πεξηγξάθεηαη ηφζν ζην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ φζν θαη ζε απηφ ησλ  Ακεξηθάληθσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ , 

σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαξσηνχκελα πξνο πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο , πνπ ελδερνκέλσο, πξνέξρνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ.  

                                                      
12  Νηδαλάηνο(2008)    

13 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited(2009)  
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   χκθσλα κε ην ΓΛΠ 2, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ κηθξφηεξε, κεηαμχ αμίαο 

θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σα θφζηε απνζήθεπζεο θαη 

παξνπιηζκνχ ,πνπ επηβαξχλνπλ ηα εκπνξεχκαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. Σν θφζηνο πσιεζέλησλ , θαζνξίδεηαη 

κε βάζε ηελ κέζνδν FIFO ή ηελ κέζνδν ηνπ Μέζνπ ηαζκηθνχ Όξνπ , ελψ ε κέζνδνο 

LIFO απαγνξεχεηαη . Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο 

ηηκήο πψιεζεο κείσλ ηα αλά κνλάδα ππνινγηδφκελα θφζηε γηα νινθιήξσζε ηεο  

παξαγσγήο ,ηεο πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο δηάζεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ . Αλ 

ε θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία πνπ θαηαγξάθεηαη , κεηαγελέζηεξα απμεζεί , ηφηε ε 

θαηαγξαθή απηή επηθπιάζζεηαη .
14

  Γηα ηα απνζέκαηα, αλαθέξνπκε φηη ε θφξκνπια 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα παξακείλεη ε ίδηα γηα 

εκπνξεχκαηα κε φκνηα θχζε θαη ρξήζε ζηελ εηαηξία ζχκθσλα κφλν κε ηα IFRS. 

   Με βάζε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα (ARB 43 , SFAS 51,EITF 02-16,96-9,86-13,04-

13,SAB Topic 5 BB), ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ κηθξφηεξε κεηαμχ ηηκήο 

θηήζεο θαη αγνξαίαο αμίαο. Ζ αγνξαία αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ην θφζηνο 

αληηθαηάζηαζεο πεξηνξηζκέλν απφ ηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη ηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία κείσλ ην πεξηζψξην θέξδνπο. Ζ κέζνδνο LIFO επηηξέπεηαη ζηελ 

απνηίκεζε , επηπιένλ ησλ άιισλ δχν κεζφδσλ πνπ είλαη θνηλέο κε ηα ΓΠΥΑ . ε 

επφκελν ρξφλν , θάπνηα θαηαγξαθή κεηαβνιήο ζηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ, δελ 

επηηξέπεηαη λα αληηινγηζηεί Σέινο , νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

απφζπξζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαγσγή 

εκπνξεπκάησλ κπνξνχλ λα επηβαξχλνπλ ην θφζηνο πσιεζέλησλ ζχκθσλα κε ηα IFRS 

ελψ ζηα US GAAP επηβαξχλνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο .
15

  

 

4.2.3  ΓΛΠ 7 «Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ» vs US GAAP 

 

   Σν ΓΛΠ 7 Καηαζηάζεηο Σακεηαθψλ Ρνψλ (ΗΑS 7 Cash Flow Statements), 

αλαθέξεηαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ζέηνληαο ην πιαίζην 

ησλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαηά ηε ζχληαμε ηνπο. Οη θαηαζηάζεηο 

ηακεηαθψλ ξνψλ δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαζψο θαη γηα ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα πνπ έρεη ζηελ 

θαηνρή ηεο ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο θαηάξηηζεο ηνπο. Οη 

ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο πξνέξρνληαη απφ ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη: α)Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, β) Δπελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, γ)Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωο κέζνδνη θαηάξηηζεο ησλ 

ηακηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε θαη ε έκκεζε κέζνδνο.  

    Σα ακεξηθάληθα πξφηππα SFAS 95 , 102 , 104 θαη ην ASC 230-10, νξίδνπλ φκνηα 

φηη νη ηακηαθέο ξνέο πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο , επελδπηηθέο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο ηζρχνπλ θαη νη ίδηεο κέζνδνη θαηάξηηζεο , 

δειαδή ε άκεζε θαη ε έκκεζε κέζνδνο . Θέινληαο λα επηθεληξσζνχκε ζε δηαθνξέο 

κε ηα ΓΠΥΑ , αλαθέξνπκε φηη ζε απηφ ην πιαίζην σο κεηξεηά δελ ζεσξνχληαη νη 

ππεξαλαιήςεηο απφ ηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο νη ηφθνη ινγίδνληαη σο ιεηηνπξγηθέο ξνέο  

θαη ε θαηάξηηζε ηακηαθψλ ξνψλ αλά κεηνρή απαγνξεχεηαη . 

                                                      
14 Popken and Dulitz 
15 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited (2009) 
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4.2.4  ΓΛΠ 8 «Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Αιιαγέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη 

Λάζε» VS US GAAP 

  

  Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 8 (ΗΑS 8 Accounting Policies, changes in 

Accounting Estimates and Errors), δηαπξαγκαηεχεηαη ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ζα 

πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη εληαία αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ απφ φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δθηφο απφ απηφ ην 

δήηεκα, ην ΓΛΠ 8 αζρνιείηαη θαη κε ην Θέκα ησλ ινγηζηηθψλ ιαζψλ θαη ηνλ ηξφπν 

δηφξζσζεο ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Σαπηφρξνλα ζέηεη ηα φξηα θαη ηνπο ιφγνπο αιιαγήο ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

κεζφδσλ. Έλα ιάζνο ζε πξνεγνχκελε ρξήζε κε ηε δηφξζσζή ηνπ ζε κεηαγελέζηεξε 

ρξήζε, δηνξζψλεηαη κέζσ ηνπ ππνινίπνπ έλαξμεο ρξήζεο θαη απαηηείηαη 

γλσζηνπνίεζε ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. Δλαιιαθηηθά απαηηείηαη θαη ν 

ινγηζκφο ηεο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο λα γίλεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεο, ρσξίο αλάινγε ππνρξεσηηθή επαλαζχληαμε ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ, 

αιιά απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. 

 

ην ακεξηθάληθν πιαίζην φπσο πξνθχπηεη απφ ηα FAS 154 , ASC 250, 270 ηζρχνπλ 

ηα παξαπάλσ κε ειάρηζηεο θαη φρη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 

 

4.2.5  ΓΛΠ 10 «Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνύ» vs US GAAP 

 

   Σν ΓΛΠ 10 (ΗΑS 10 Events After the Balance Sheet Date), αζρνιείηαη κε ην δήηεκα 

ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ θαηάξηηζε θαη έγθξηζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κηαο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, ζέηεη ην πιαίζην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο, πνπ ζπλέβεζαλ κεηά 

ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σν δήηεκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην ινγηζηηθφ 

πξφηππν 10 αθνξά έλα ζέκα κε ην νπνίν πνιιέο επηρεηξήζεηο έξρνληαη αληηκέησπεο 

ζηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ρξήζεο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο κεζνιαβεί έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ είλαη πηζαλφ λα ζπκβνχλ νηθνλνκηθά γεγνλφηα ηα νπνία λα 

έρνπλ επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Λέγνληαο γεγνλφηα κεηά ηνλ 

ηζνινγηζκφ ελλννχκε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηεο έγθξηζεο ηνπ.  

   Έλα γεγνλφο πνπ παξέρεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηνλ Ηζνινγηζκφ , κεηέπεηηα 

ηνπ θιεηζίκαηνο ηεο ρξήζεο , θη έρεη ζπκβεί ζηελ ιεγφκελε πεξίνδν κεηαγελέζηεξσλ 

γεγνλφησλ , πξνθαιεί ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Αλ έλα 

ζεκαληηθφ γεγνλφο ζπκβεί κεηά ην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο αιιά πξηλ ηε 

δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ , νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη , αιιά ε γλσζηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε , 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ . 
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   ε φηη αθνξά ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ ηα 

κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα , ηα ΓΠΥΑ νξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα γίλεη έσο 

ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Μηα πξνυπφζεζε ε 

νπνία ηζρχεη κφλν ζηα IFRS είλαη φηη ε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηε δηνίθεζε ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην , αλάινγα κε ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξίαο ή ηηο ππνρξεσηηθέο απαηηήζεηο απηήο.  Γηα ηα 

κεξίζκαηα πνπ δειψλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηα IFRS δελ 

απαηηνχλ θάπνηα αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο , γηα 

βξαρπρξφληα δάλεηα ηα νπνία αλαρξεκαηνδνηνχληαη απφ καθξνρξφληα δάλεηα κεηά 

ηελ εκεξνκελία  ηνπ Ηζνινγηζκνχ , ηα IFRS δελ απαηηνχλ λα γίλεη θάπνηα λέα 

ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

   Σα ακεξηθάληθα πξφηππα φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα SFAS 6 , 78 , 128,165, θαη 

FIN 8 , 48 θαη 79-3 , νξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ γεγνλφησλ 

πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

Δπίζεο , νη δηαηάμεηο γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δειψλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ απαηηνχλ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . Σέινο 

ζχκθσλα κε ηα US GAAP ,φηαλ ζπκβεί ε αλαρξεκαηνδφηεζε βξαρπρξφλησλ δαλείσλ 

κε καθξνρξφληα θαη ε εηαηξία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαρξεκαηνδνηεί ην δάλεην  , 

ηφηε είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ απφ ηα βξαρπρξφληα δάλεηα ζηα 

καθξνρξφληα .  

 

4.2.6  Γ.Λ.Π 11 «Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 11 (ΗΑS 11 Construction Contracts) αζρνιείηαη κε 

ηε ινγηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπκβάζεηο 

θαηαζθεπήο έξγσλ ζπλήζσο καθξνρξφληαο δηάξθεηαο . Ζ ζχκβαζε έξγνπ είλαη ζηελ 

νπζία ε ζπκθσλία κεηαμχ ελφο θαηαζθεπαζηή θαη ηνπ πειάηε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ κέζα ζε έλα ζπκθσλεκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έλαληη 

πξνζπκθσλεκέλνπ πνζνχ.  Έλα  θαηαζθεπαζηηθφ ζπκβφιαην κπνξεί είηε λα νξίδεη 

ηελ ζηαζεξή ηηκή ηελ νπνία ζα εηζπξάμεη ν θαηαζθεπαζηήο ή λα εηζπξάμεη κηα αμία 

πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα ζηαζεξή ηηκή θφζηνπο πξνζζέηνληαο έλα επηπιένλ πνζνζηφ.  

 

   Μηα βαζηθή δηαθνξά πνπ κπνξεί λα εληνπηζηεί κεηαμχ ηνπ ΓΛΠ 11 θαη ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ακεξηθάληθα πξφηππα , αθνξά ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ έξγνπ.  Με βάζε ηα δηεζλή πξφηππα , φηαλ δελ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ , ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο. Με βάζε ην ακεξηθάληθν πιαίζην φκσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. (ASC 605-35, Revenue 

Recognition: Construction-Type and Production-Type Contracts (ARB 45, Long-Term 

Construction Type Contracts, and SOP 81-1, Accounting for Performance of Construction-

Type and Certain Production-Type Contracts ) 
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4.2.7  ΓΛΠ 12 «Φόξνη Δηζνδήκαηνο» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 12 (ΗΑS 12 Income Taxes) αλαθέξεηαη ζηνπο 

θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ 12 είλαη λα ζέζεη ην πιαίζην ησλ 

ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ ησλ ηξερφλησλ θαη κειινληηθψλ θφξσλ. Δπίζεο λα εηζάγεη ηηο 

έλλνηεο ηεο ηξέρνπζαο θαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηνπο. Αλαθέξεηαη ηέινο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ε επηρείξεζε 

ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο ηεο εκεηψζεηο. 

   Έρνπκε παξαηεξήζεη , φηη ηα δπν πιαίζηα , πνιιέο θνξέο , πεξηγξάθνπλ θαη 

αθνινπζνχλ θνηλέο ινγηζηηθέο αξρέο , παξφι’απηά ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπο κπνξεί 

λα δηαθέξεη . Ο ππνινγηζκφο ινηπφλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ, έρεη σο απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη ινγηζηηθέο πξνζαξκνγέο 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ νη ινγαξηαζκνί , κεηαμχ ησλ δπν πιαηζίσλ.
16

  

Σν ΓΛΠ 12 ππνρξεψλεη ηηο εηαηξίεο λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ θαη ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο 

θαη ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ 

ήδε ζπκβεί θαη αλαγλσξηζηεί , δειαδή , ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο . Πεξαηηέξσ 

,νη αλαβαιιφκελνη θφξνη γηα πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε 

εθπηπηφκελε ππεξαμία, δελ θαηαγξάθνληαη θάησ απφ ην πξφηππν απηφ . Οη 

θνξνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ θαη επεξεάδνπλ 

ηελ ζέζε ηεο εηαηξίαο. Σέινο, δελ επηηξέπεη ηελ έθπησζε ή πξνεμφθιεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θφξσλ. Όια ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζην ακεξηθάληθν πιαίζην .
17

   

     To πιαίζην ησλ ΓΠΥΠ νξίδεη ηελ Φνξνινγεηέα Ύιε γεληθά σο ην θνξνινγεηέν ή 

εθπηπηφκελν πνζφ , γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο. ε απηή ηε πεξίπησζε ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ζα αληηκεησπίζεη ηελ ηξέρνπζα αμία , ζα επεξεάζεη ηελ 

θνξνινγεηέα χιε . 

   ε φηη αθνξά ηελ κε βεβαησκέλε θνξνινγηθή ζέζε , αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα 

ΓΠΥΠ δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο . Σν πξφηππν 12 ππνδεηθλχεη φηη 

ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο πξέπεη λα κεηξεζνχλ ζην πνζφ πνπ 

αλακέλεηαη λα πιεξσζεί . Πξαθηηθά , ζπρλά ηζρχνπλ νη αξρέο πνπ δηέπνληαη ζην 

πξφηππν 37 πεξί  Πξνβιέςεσλ θαη Δλδερνκέλσλ . Οη πξαθηηθέο πνηθίινπλ ζρεηηθά κε 

ηελ ζεψξεζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ξίζθνπ ζηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη .
18

  

   ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφξνπ , εληνπίδνληαη εμαηξέζεηο πνπ κπνξεί λα ζπκβνχλ 

ζχκθσλα κε ηα  IFRS , θαηά ηα νπνία ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα  

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κηαο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ή 

ππνρξέσζεο , απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ηα πνζά δελ πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ, θαη ζε πεξίπησζε επέιεπζεο ηνπο ε ζπλαιιαγή δελ επεξεάδεη  νχηε ηα 

ινγηζηηθά νχηε ηα θνξνινγηθά θέξδε. Παξφκνηα εμαίξεζε δελ πθίζηαηαη ζηα 

ακεξηθάληθα πξφηππα. 

                                                      
16 PriceWaterHouseCoopers LLP(2010) 

17 Ernst & Young LLP (2009)   

18 Ernst & Young LLP (2009)  



24 

 

   Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη κεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ , φηαλ εληνπίδεηαη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε , βαζηδφκελνη ζηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή κεηαγελέζηεξα ζα ζεζπηζηνχλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.   Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη θαηεγνξηνπνηνχληαη βάζε 

ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ σο πάγηα ζηνλ ηζνινγηζκφ . Δπίζεο , απαηηείηαη ε  

αλαγλψξηζε ησλ αλαβαιιφκελσλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο ,απφ επελδχζεηο ζε 

ζπγαηξηθέο ή ζε θνηλνπξαμίεο , εθηφο θη αλ ε εηαηξία πνπ δεκνζηεχεη , έρεη ηνλ έιεγρν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αληηινγηζκνχ ηεο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη  θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν πηζαλφ φηη ε δηαθνξά δε ζα αληηζηξαθεί ζην πξνζερέο κέιινλ. 

   Σέινο , ζην ζέκα ηεο θνξνιφγεζεο ησλ δηεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ , ηα νπνία παξακέλνπλ ζηνλ ελνπνηεκέλν φκηιν , ηα IFRS απαηηνχλ  νη 

θφξνη πνπ πιεξψλνληαη ζηα δηεηαηξηθά θέξδε λα αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζπκβνχλ , θαη 

επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελεο  θνξνινγίαο , ζε δηαθνξέο ζηελ 

θνξνινγεηέα χιε , ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ ησλ 

εηαηξηψλ ή ησλ θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηνλ φκηιν. 

    Σν πξφηππν FAS 109 Λνγηζηηθή ηεο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο παξέρεη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ησλ US 

GAAP . 

 χκθσλα κε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα , ε θνξνινγεηέα χιε είλαη απιψο δήηεκα ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ πξνθχπηνπλ δηαθνξέο πάλσ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο , κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ .Όηαλ ππάξμεη αβεβαηφηεηα ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνχ, 

ην πξφηππν FIN 48 Λνγηζηηθή γηα Αβεβαηφηεηα ζηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο , θαζνξίδεη 

ηελ φπνηα δηαθνξά έρεη πξνθχςεη.   

    Σα ακεξηθάληθα πξφηππα θαη ζπγθεθξηκέλα ην FIN 48 απαηηνχλ κηα δηαδηθαζία δπν 

βεκάησλ θαηά ηελ νπνία δηαρσξίδεηαη ε αλαγλψξηζε απφ ηε κέηξεζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζέζεο. Έλαο νξγαληζκφο αξρηθά αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζέζεο φηαλ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί, δειαδή ε πηζαλφηεηα 

μεπεξλά ην 50% , θαη απηφ γίλεηαη βάζε ηερληθψλ πξνζφλησλ , ζηα νπνία ζα 

ππφθεηηαη ε ζέζε χζηεξα απφ εμέηαζε .Ζ θνξνινγηθή ζέζε πνπ ζπλαληά  

πεξηζζφηεξν πηζαλά , ην φξην αλαγλψξηζεο , αξρηθά αιιά θαη κεηαγελέζηεξα 

κεηξάηαη ζην κέγηζην πνζφ ηνπ θνξνινγηθνχ νθέινπο  πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ 

λα εληνπηζηεί απφ ηνλ ηειηθφ δηαθαλνληζκφ. 

    ηα US GAAP , ηα αλαβαιιφκελα θνξνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο κεηξψληαη βάζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 

ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα , ζηηο πεξηφδνπο ηηο νπνίεο νη αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο αλακέλεηαη λα  έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί .
19

      

Βάζε ησλ ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη κπνξεί λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο πάγηα ή θπθινθνξνχληα βαζηδφκελα ζηε θχζε ηεο 

ππνρξέσζεο ή ηεο απαίηεζεο. 

                                                      
19 Grant Thornton LLP(2007)  
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   Σν ακεξηθάληθν πιαίζην , απαηηεί νη θφξνη πνπ πιεξψλνληαη ζηα δηεηαηξηθά θέξδε , 

λα αλαβάιινληαη , θαη απαγνξεχεη ηελ αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ζε 

δηαθνξέο ζηελ θνξνινγεηέα χιε , γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ κεηαθέξνληαη 

κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ  ή ησλ θνξνινγηθψλ δηθαηνδνζηψλ πνπ παξακέλνπλ 

ζε απηφλ. 
20

 

 

4.2.8  ΓΛΠ 16  ΔΝΩΜΑΣΔ ΑΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ vs US GAAP 

  

   Σν ΓΛΠ 16 νξίδεη ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, σο απηά ζηνηρεία πνπ 

αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξηθέο ρξήζεηο . Ο 

ινγαξηαζκφο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο , εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο (property 

plant & equipment) αλαγλσξίδεηαη ζην θφζηνο θηήζε θαη πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα 

άκεζα έμνδα πνπ απαηηνχληαη ψζηε ην πάγην λα έιζεη ζηελ ηνπνζεζία θαη λα είλαη 

έηνηκν πξνο ρξήζε , ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ απνζβέλεηαη. Ο ινγαξηαζκφο 

απνζβέλεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ , αθφκα θαη αλ απηά παξακέλνπλ 

αδξαλή αιιά δελ δηαθξαηνχληαη πξνο πψιεζε . Όηαλ έλα πάγην απνηειείηαη απφ 

δηαθνξεηηθά κέξε . ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θάζε κέξνο λα απνζβέλεηαη μερσξηζηά 

αλάινγα κε ηνλ ζπληειεζηή θαη ηε κέζνδν απφζβεζεο .  

 

   Σα βαζηθφηεξα ακεξηθάληθα πξφηππα φπσο ην SFAS 34, 143, 153,154 , FIN 30 ,47 

θηι νξίδνπλ φκνηα ηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο σο απηά ζηνηρεία πνπ αλακέλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξηθέο ρξήζεηο . Μειεηψληαο φκσο  

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ δχν πιαηζίσλ  , αλαθέξνπκε  φηη , ζηα IFRS ε 

κέζνδνο απφζβεζεο θαη ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ επηζθνπείηαη εηεζίσο , ελψ ζηα 

US GAAP απηφ γίλεηαη φηαλ θξίλεηαη φηη ε κέζνδνο απνηίκεζεο , ε σθέιηκε δσή θαη 

νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ησλ εθηηκήζεσλ , δελ είλαη πιένλ θαηάιιειεο . Ζ επηκέξνπο 

απφζβεζε ησλ ηκεκάησλ ελφο παγίνπ , κπνξεί λα επηηξαπεί ζηα US GAAP , αιιά δελ 

είλαη απαξαίηεηε,  φπσο είλαη ζηα IFRS . Σειεπηαία αιιά θαη ίζσο πην ζεκαληηθή 

δηαθνξά είλαη ην φηη , ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πιηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ δελ επηηξέπεηαη ζηα US GAAP ζε 

αληίζεζε κε ηα IFRS. 

 

4.2.9  ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» vs US GAAP 

    

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 17 (ΗΑS 17 Leases) αλαθέξεηαη ζην ζέκα ησλ 

κηζζψζεσλ θαη ζηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαη 

ηεθκεξησκέλε παξαθνινχζεζε ηνπο.  

   ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ κηζζψζεσλ , ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ,είλαη παξφκνηα θαη 

ζηα δπν ινγηζηηθά πιαίζηα , αλ θαη ηα US GAAP κε ην πξφηππν FAS 13 –Accounting 

for Leases ., παξέρνπλ ζε θάπνηα ζέκαηα πην ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο 

. Μίζζσζε λνείηαη , φηαλ ηα νθέιε θαη ηα ξίζθα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κεηαθέξνληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ζηνλ κηζζσηή . Παξαηεξείηαη θαη ζηα δπν πιαίζηα 

                                                      
20  Ernst & Young LLP (2009) 
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φηη δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ κηζζψζεσλ σο Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο 

θαη Λεηηνπξγηθέο Μηζζψζεηο θαη φηη παξαθνινπζείηαη μερσξηζηά ε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ Μηζζσηή θαη ηνπ Δθκηζζσηή .  

  H ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) είλαη κηα ζχγρξνλε κέζνδνο 

κεζνκαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηελ 

απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, δειαδή εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ γηα επαγγεικαηηθή 

ρξήζε. Με απηήλ ν κηζζσηήο κηζζψλεη απφ κηα εηαηξεία ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

πξάγκα θηλεηφ ή αθίλεην γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο κπνξεί κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε λα ην αγνξάζεη ζε 

πξνζπκθσλεκέλν ηίκεκα (δηθαίσκα πξναίξεζεο, option). Σν κίζζσκα είλαη έηζη 

ππνινγηζκέλν, ψζηε ζην δηάζηεκα ηεο κίζζσζεο λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα αγνξάο θαη 

ην θέξδνο ηεο εηαηξείαο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
21

  

   Ζ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε δελ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ πξνεγνχκελε κνξθή 

κίζζσζεο , κε ηελ θχξηα δηαθνξά φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν εθκηζζσηήο 

αλαιακβάλεη λα παξέρεη ζηνλ κηζζσηή θαη φια ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κηζζψλεηαη. 
22

  

  ρεηηθά κε ηνλ κηζζσηή , -εμαηξψληαο ηνλ ηνκέα ηνπ real estate- , θαη ηα δπν πιαίζηα 

νξίδνπλ φηη απηφο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηελ 

ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κίζζσζε , είηε είλαη ρξεκαηνδνηηθή είηε 

ιεηηνπξγηθή . Ο ρξφλνο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο νξίδεηαη απφ ην IAS 17 σο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ , θαη απφ ην FAS 13 σο ίζνο ή 

κεγαιχηεξνο απφ ην 75% ηεο σθέιηκεο δσήο. Δπίζεο , ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

νξίδεη ηελ κίζζσζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θαηά ηελ έλαξμή ηεο , σο  ζρεδφλ φιε ηελ 

εχινγε αμία ηνπ ζηνηρείνπ κε βάζε ην IAS 17 θαη σο ηελ παξνχζα αμία ησλ 

ειάρηζησλ πιεξσκψλ ηνπ κηζζψκαηνο , ε νπνία ζα πξέπεη λα ππεξβάιεη ηνπ 90% ηεο 

εχινγεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ . Ο κηζζσηήο ζα θαηαγξάςεη ζηα βηβιία 

ηνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ πιεξσκψλ. Ο κηζζσηήο ζα 

θαηαγξάςεη κηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε , αλαγλσξίδνληαο ηα έμνδα ζε κηα ζηαζεξή 

βάζε , θαη ζα νπνηαδήπνηε θίλεηξα ζα απνζβεζηνχλ κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν. 

   ρεηηθά κε ηνλ εθκηζζσηή , -εμαηξψληαο ηνλ ηνκέα ηνπ real estate- , θαη ηα δπν 

πιαίζηα νξίδνπλ φκνηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε , σο ν εθκηζζσηήο νθείιεη λα 

αλαγλσξίζεη απαίηεζε απφ κίζζσζε θη έζνδν , θαη λα απνζβέλεη ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν , κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν , φηαλ πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθή κίζζσζε . 

 

   ηε ζπλέρεηα , κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

πιαηζίσλ ζε φηη αθνξά ηηο κηζζψζεηο . Αξρηθά , ζηε κίζζσζε νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ 

, ηα IFRS ζεσξνχλ μερσξηζηά ηα ζπζηαηηθά πνπ απνηεινχλ ηε κίζζσζε , εθηφο θη αλ 

ηα πνζά θαηά ηνλ δηαρσξηζκφ δελ είλαη ζεκαληηθά. Σν πνζνζηφ 25% επί ηεο εχινγεο 

αμίαο ηεο κίζζσζεο , πνπ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ μερσξηζηή ζεψξεζε ησλ 

νηθνπέδσλ θαη θηεξίσλ δελ ηζρχεη ζε απηφ ην πιαίζην ζε αληίζεζε κε ηα US GAAP , 

                                                      
21 Reference on www.wikipedia.com  

22 Reference ηλεκηρονική έκδοζη Εθημερίδας Νασηεμπορική ημ.Μικρομεζαίες Επιτειρήζεις www.naftemporiki.gr  

http://www.wikipedia.com/
http://www.naftemporiki.gr/
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θαζψο επίζεο θη φηη ζηα US GAAP , κίζζσζε γηα νηθφπεδα θαη θηήξηα , φηαλ 

κεηαβηβάζεη ηα νθέιε θαη ηνπο θηλδχλνπο ζηνλ κηζζσηή , ή πεξηέρεη δηθαίσκα αγνξάο 

, κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε αλεμάξηεηα ηεο ινγηθήο αμίαο ηνπ 

νηθνπέδνπ. ηε πεξίπησζε ηνπ Sale and Lease back ,δειαδή ζηελ πψιεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κίζζσζεο θαη επαλακίζζσζε , κε βάζε ηα IFRS ,ε δεκηά ή 

ην θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη , ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ακέζσο , θαη είλαη 

ππνθείκελε ζε αλαπξνζαξκνγή  ,αλ ε αμία πψιεζεο είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

εχινγε αμία . ην πιαίζην ησλ US GAAP , αλ ν πσιεηήο δελ παξαηηεζεί πεξηζζφηεξν 

ηνπ ελφο κηθξνχ κέξνπο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα επαλαρξεζηκνπνηήζεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν , ην θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη , αλαβάιιεηαη θαη 

απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Δάλ , παξαηηεζεί πεξηζζφηεξν απφ έλα 

κηθξφ κέξνο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζηνηρείνπ , ηφηε κέξνο ή νιφθιεξν ην θέξδνο 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί , αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηεο παξαίηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

ρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε θέξδνπο ή δεκηάο απφ ην Sale & Lease Back , θαηά κηα 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε , ηα IFRS νξίδνπλ φηη ην θέξδνο ή ε δεκηά αλαβάιιεηαη θαη 

απνζβέλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο , θαη ζηα US GAAP νξίδεηαη ζρεδφλ φηη 

θαη ζηε παξαπάλσ πεξίπησζε ηεο Λεηηνπξγηθήο Μίζζσζεο ζρεηηθά κε ηελ παξαίηεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ πσιεηή. 
23

  

 

4.2.10   ΓΛΠ 18 «Έζνδα» vs US GAAP 

   

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 18 (ΗΑS 18 Revenues), αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ησλ 

εζφδσλ κηαο επηρείξεζεο. Σα έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ιακβάλνπλ ρψξα 

νξηζκέλεο ζπλαιιαγέο απφ ηηο νπνίεο πεγάδνπλ νηθνλνκηθά νθέιε. Σα έζνδα 

απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηεο επηρείξεζεο ή κεηψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαζαξήο ηεο ζέζεο. Σα έζνδα εηζπξάηηνληαη κφλν 

φηαλ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε θαη φρη εηζπξάμεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. 

   ε φηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ , θαη ηα δχν πιαίζηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη αλαθνξάο , αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε εζφδνπ ην νπνίν είλαη 

ζπλπθαζκέλν κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Τπφ ην πξφηππν IAS 18 , σο έζνδν 

νξίδεηαη ε εηζξνή  νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο , κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο θαζαξήο ηεο ζέζεο. Σα US GAAP  

κε βάζε ηα πξφηππα SAP 104 Revenue Recognition  θαη SOP 81-1 Accounting for 

Performance of Construction-Type and Certain Production-Type Contracts, νξίδνπλ 

ην έζνδν σο ηελ δεδνπιεπκέλε ή αλακελφκελε εηζξνή κεηξεηψλ πνπ έρεη ζπκβεί ή 

αλακέλεηαη λα ζπκβεί , απφ ηελ ζπλερηδφκελε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Καη ηα δχν πιαίζηα δελ αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλ δελ είλαη πξαγκαηνπνηεκέλν ή 

θεξδηζκέλν θαη σο βάζε ηεο αλαγλψξηζεο ζέηνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θέξδνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο , 

ππάξρνπλ θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ηα νπνία είλαη παξφκνηα αιιά φρη ηαπηφζεκα . Σν 

                                                      
23 Ernst & Young LLP (2009) 
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θξηηήξην ζηα IFRS είλαη φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα 

, ελψ ζηα UD GAAP φηη ε απαίηεζε απφ ηνλ αγνξαζηή πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή θαη 

πξνζδηνξηζκέλε.  

   Παξά ηηο νκνηφηεηεο , παξαηεξνχληαη δηαθνξέο , σο πξνο ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ εζφδνπ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη βηνκεραλίεο. ηα US GAAP , 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πνπ νξίδεη , αλάινγε ζπκκφξθσζε αλά θιάδν. 

πγθεθξηκέλα γηα ηνλ ηνκέα ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηνλ 

ηνκέα εκπνξίαο θαη αμηνπνίεζεο αθηλήησλ (real estate) ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο 

νδεγίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη , θάηη πνπ δελ ηζρχεη ζηα IFRS. Δπηπξφζζεηα ,  

ιεπηνκεξείο θαλφλεο πνπ ζπλήζσο ηζρχνπλ ζηα US GAAP , νξίδνπλ θαη αξθεηέο 

εμαηξέζεηο . Οη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξίεο αθνινπζνχλ νδεγίεο πνπ 

νξίδεη ε SEC , θάηη ην νπνίν απνηειεί δηαθνξά κε ηα IFRS φπνπ απιψο θαη κφλν ην 

πξφηππν IAS 18 νξίδεη ην γεληθφ πιαίζην ,θαη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

εζφδνπ. 

 

4.2.11  ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο vs US GAAP 

 
    Σν ΓΛΠ 19 Παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο  (ΗΑS 19 Employee Benefits) 

αλαθέξεηαη ζηνπο απαηηνχκελνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

παξνρψλ ησλ εξγνδνηψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο. Οη παξνρέο κε βάζε ην πξφηππν 

19 δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: • βξαρπρξφληεο παξνρέο • παξνρέο ιφγσ 

δηαθνπήο εξγαζηαθήο ζρέζεο • παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο • παξνρέο κεηά ηε 

ιήμε ηεο απαζρφιεζεο • καθξνρξφληεο παξνρέο.   Σνλ ινγαξηαζκφ απηφ , 

ζπκπιεξψλεη ε δηεξκελεία IRFIC 14 . 

    Γηα ην Ακεξηθάληθν πιαίζην ππάξρνπλ αξθεηά πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε , αλαθέξνληαο θάπνηα απφ απηά φπσο ην FAS 87 Λνγηζηηθή 

ησλ Δξγνδνηψλ γηα πληάμεηο , FAS 106 Λνγηζηηθή ησλ Δξγνδνηψλ γηα Παξνρέο 

Έπεηηα ηεο πληαμηνδφηεζεο , FAS 132 Γλσζηνπνηήζεηο ησλ Δξγνδνηψλ γηα 

πληάμεηο θαη άιιεο Παξνρέο κεηά ηε πληαμηνδφηεζε θαη άιια πξφηππα.  

   Σα δπν πιαίζηα , θαζνξίδνπλ φηη ην ηαθηηθφ θφζηνο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ 

χζηεξα απφ ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, θαζνξίδεηαη απφ έλα ζρέδην εηζθνξψλ , ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζηηο εηζθνξέο ηνπ εξγνδφηε γηα θάζε πεξίνδν. Ζ ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε , γηα ην θαζνξηζκέλν ζρέδην παξνρψλ , παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο θαη 

ζηηο δπν πεξηπηψζεηο.  Ζ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ , είλαη ε παξνχζα αμία 

ησλ παξνρψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο , κέζσ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη έσο εθείλε ηελ εκεξνκελία, βάζε αλαινγηζηηθψλ κεζφδσλ θαη κειεηψλ 

.Δπηπξφζζεηα , θαη ηα δπν πιαίζηα , παξέρνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο 

εμνκάιπλζεο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηεο πεξηφδνπ , θφζηνο ζπληαμηνδφηεζεο.  

   Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρεδίσλ ησλ παξνρψλ πξνο εξγαδφκελνπο ,ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα , ρξεζηκνπνηνχλ αλαινγηζηηθέο κειέηεο θαη απαηηνχλ ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο πηζησηηθήο κνλάδαο, ελψ ζηα ακεξηθάληθα πξφηππα , 

απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε αλαινγηζηηθή κέζνδνο , βαζηδφκελε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ παξνρψλ. Καηά ηελ απνηίκεζε ησλ ζρεδίσλ παξνρψλ 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο , ηα Γηεζλή πξφηππα απνηηκνχλ ηα ζρέδηα ζε εχινγε αμία , 
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κε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα λα θάλνπλ ηελ απνηίκεζε, είηε ζε εχινγε αμία ή ζε κηα 

ππνινγηζκέλε αμία πνπ εμνκαιχλεη ην απνηέιεζκα ησλ βξαρππξφζεζκσλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο αγνξάο κηαο πεληαεηίαο . Οη δεκίεο θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα εηήζηα θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ 

ζπκβαίλνπλ ή φηαλ αλαβάιινληαη κέζσ κηαο πξνζέγγηζεο ζπλέρεηαο  , ζχκθσλα κε 

ηα IFRS , ελψ ζηα US GAAP , κπνξεί ζπκβεί ην ίδην ,θαη  επηπιένλ κέζσ κηαο 

αλαινγηθήο πξνζέγγηζεο. 
24

  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνπκε πψο ππνινγίδεηαη ε ππνρξέσζε γηα παξνρέο 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ :
25

 

IFRS US GAAP 

Παξνχζα Αμία ηεο ππνρξέσζεο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ  

(πιένλ/κείνλ)  

Αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο πνπ 

δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί αθφκα 

(κείνλ)  

Παιαηφηεξα θφζηε ππεξεζίαο πνπ 

δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

(κείνλ)  

Δχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

ζρέδην παξνρψλ  

Αλ ε ππνρξέσζε ησλ παξνρψλ 

ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρεδίνπ, ν 

εξγνδφηεο αλαγλσξίδεη ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο , κηα ππνρξέσζε πνπ 

ηζνχηαη κε ηε κε ρξεκαηνδνηνχκελε 

ππνρξέσζε. Αλ ε εχινγε αμία ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ππεξβαίλεη ηελ 

πξνβιεπφκελε ππνρξέσζε παξνρψλ, ν 

εξγνδφηεο αλαγλσξίδεη ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ είλαη ίζν κε ηελ 

ππεξρξεκαηνδνηνχκελε ππνρξέσζε 

παξνρψλ ζχκθσλα κε ην SFAS 

87.35.Κέξδεθαηδεκίεοπνπδελαλαγλσξίδν

ληαη ακέζσο σο κέξνο ηνπ θαζαξνχ 

θφζηνπο ζπληαμηνδφηεζεο 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξνθχπηνπλ σο 

απμήζεηο ή κεηψζεηο ζην ινγαξηαζκφ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ εζφδσλ. 

 

 

4.2.12  ΓΛΠ 20 «Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 20 Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθψλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη 

Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο Τπνζηήξημεο (ΗΑS 20 Accounting for Government 

Grants and Disclosure of Government Assistance), αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ησλ 

θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, θαζψο επίζεο λα ζέζεη ηα θξηηήξηα θαη ην ρξφλν 

αλαγλψξηζεο ηνπο.  χκθσλα κε ΓΛΠ 20 ,ν ινγαξηαζκφο ησλ θπβεξλεηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ , αλαγλσξίδεηαη φηαλ ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε , φηη ε εηαηξία ζα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο ππνζέζεηο , θαη ζα ιεθζεί ε επηδφηεζε. Αλεμαξηήησο 

πξνυπνζέζεσλ , νη θπβεξλεηηθέο επηδνηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε βηνινγηθά 

                                                      
24 Ernst & Young LLP (2009) 

25 Grant Thornton LLP(2007) 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία κεησκέλε θαηά ην θφζηνο 

πσιήζεσλ , θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θέξδε ή δεκίεο φηαλ είλαη 

εηζπξαθηέεο. Όηαλ φκσο ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο , νη επηδνηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα φηαλ ηζρχνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο . Άιιεο επηδνηήζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα,  φηαλ αληηζηνηρνχλ ζηα θφζηε πνπ πξννξίδνληαη 

λα θαιχςνπλ.  Κιείλνληαο , φηαλ θάπνηεο θπβεξλεηηθέο επηδνηήζεηο , έρνπλ ηε κνξθή 

κε ρξεκαηηθήο ππφζηαζεο , ηφηε θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ε επηδφηεζε 

αλαγλσξίδνληαη ή ζηελ εχινγε αμία ηνπ κε ρξεκαηηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

ζηελ νλνκαζηηθή ηνπ αμία. 

   Αληίζεηα κε ην παξαπάλσ πιαίζην , ηα US GAAP δελ πεξηιακβάλνπλ 

εμεηδηθεπκέλν πξφηππν γηα ηηο Κπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο , θαη δελ πξνβιέπνπλ 

εηδηθέο θαηεπζχλζεηο γηα επηδνηήζεηο ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο , ή άιιεο 

εηδηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ακηγψο θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Όπσο θαη ζηα IFRS , 

ε ζπλεηζθνξά ηεο θπβέξλεζεο ζηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , αλαγλσξίδεηαη 

αξρηθά ζηελ εχινγε αμία. Κιείλνληαο αλαθέξνπκε φηη , ε ζπλεηζθνξά κε ρξεκαηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο , φηαλ απηή 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί αμηφπηζηα. 
26

   

 

 

4.2.13  ΓΛΠ 21 «Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιώλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο»  

            vs US GAAP 

   

    Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 21 Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο(ΗΑS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), 

αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ θαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

ηνπο. Σα λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ ηζνηηκία θιεηζίκαηνο ελψ 

ηα κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία κεηαηξέπνληαη κε βάζε ηελ ηζνηηκία αλαγλψξηζεο. 

Όπνηεο ινγηζηηθέο δηαθνξέο πξνθχςνπλ, ινγίδνληαη ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο. 

   Σν SFAS 52 Foreign Currency Translation , είλαη ην αλάινγν πξφηππν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ην νπνίν δελ πεξηγξάθεη θάπνηα νπζηψδε δηαθνξά 

ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε , σο πξνο ηα Γηεζλή πξφηππα, εθηφο απφ ην 

φηη, γηα ηα κε λνκηζκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δηαθξαηνχληαη ζε κηα 

πεξίνδν , ε θνζηνινγηθή βάζε γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο είλαη ηα κεηαηξεπφκελα ζε 

άιιν λφκηζκα πνζά θαηά ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ.  

 

 

4.2.14  ΓΛΠ 23 «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 23 Κφζηνο Γαλεηζκνχ (ΗΑS 23 Borrowing Cost), 

αλαθέξεηαη ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δαλεηαθνχ θφζηνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Κφζηνο δαλεηζκνχ είλαη νη ηφθνη θαη ηα άιια έμνδα πνπ αλαιακβάλεη ε νληφηεηα ζε 

ζρέζε κε ην δαλεηζκφ θεθαιαίσλ. Όπσο νξίδνπλ ηα IFRS, ζην θφζηνο απηφ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα απφ ηφθνπο , ηα νπνία ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο 

                                                      
26 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited (2009) 
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ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ , παξφκνηα κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Δπίζεο , ζην θφζηνο δαλεηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ρξεψζεηο , ζε 

ζρέζε κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θαη δηαθνξέο ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ιήςε δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα , ζην βαζκφ πνπ απηέο ζεσξνχληαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ πνζφ ηνπ θφζηνπο απφ ηφθνπο.  Οη επηρεηξήζεηο , ππνρξεψλνληαη λα 

αλαγλσξίδνπλ ην θφζηνο δαλεηζκνχ , ζαλ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο γηα ηελ 

πεξίνδν ζηελ νπνία έρνπλ ζπκβεί.   

   Απφ ηελ άιιε κεξηά , ζην πιαίζην ησλ Ακεξηθάληθσλ Πξνηχπσλ , ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο 

αλαπηπζζφκελνπ  πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θεθαιαηνπνηείηαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όια απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία,  πνπ απαηηνχλ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα είλαη έηνηκα, γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπο , ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ έλα θεθαιαίνπνηεκέλν πνζφ ησλ ηφθσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ην απνηέιεζκα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηφθσλ  είλαη άλεπ ζεκαζίαο. Καηά 

ζπλέπεηα, ην θφζηνο ηφθσλ , θεθαιαηνπνηείηαη  σο κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ησλ  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , φηαλ ην πνζφ ησλ ηφθσλ απηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ , ην 

νπνίν ζπλήζσο ζεκαίλεη φηη ε θαηαζθεπή ή δεκηνπξγία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  , 

ζπκβαίλεη ζε παξαηεηακέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  Ωο παξαδείγκαηα αλαθέξνπκε , 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα ηδία ρξήζε κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ή γηα ηα νπνία γίλνληαη θαηαζέζεηο θαη πξννδεπηηθέο πιεξσκέο , 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ παξάγνληαη σο εηδηθά θαη δηαθξηηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη πξννξίδνληαη γηα κίζζσζε ή πψιεζε , θαη επελδχζεηο κε ζπκκεηνρή ζηελ θαζαξή 

ζέζε , φηαλ ε επελδχηξηα εηαηξία ρξεζηκνπνηεί θεθάιαηα γηα λα απνθηήζεη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εμέιημε γηα ζεκειηψδεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη αθφκε. 
27

 

 

4.2.15  ΓΛΠ 24 « Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ» vs US GAAP 

     

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 (ΗΑS 24 Releated Party Disclosures), 

αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο θαηάξηηζεο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ κε απηή κεξψλ  

   Ο θαζνξηζκφο ηεο ζπγγελνχο εηαηξίαο βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ζεκαληηθήο επηξξνήο 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο . Ηζρπξφ ηεθκήξην 

απνηειεί ε δεζπφδνπζα επηξξνή , δειαδή ε ηθαλφηεηα κηαο εηαηξίαο λα ειέγρεη ην 20 

έσο 50 ηνηο εθαηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθσλ  κηαο άιιεο εηαηξίαο .Σν γεγνλφο χπαξμεο 

κειψλ ή ζπγγεληθψλ ηνπο πξνζψπσλ , ζε ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο κηαο  άιιεο 

εηαηξίαο είλαη θάηη ην νπνίν ηελ ραξαθηεξίδεη ζπλδεδεκέλε . Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ  

θαη ζηα δπν ινγηζηηθά πιαίζηα . 

   πγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ πξνηχπσλ ε θαηάξηηζε Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη απαηηεηή θαη ηα πξνλνκηνχρα δηθαηψκαηα ςήθνπ 

                                                      
27 AICPA IFRS RESOURCES  
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ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δεζπφδνπζαο επηξξνήο .ε πεξίπησζε πνπ 

νη εηαηξίεο ελφο νκίινπ έρνπλ δηαθνξεηηθή εκεξνκελία δεκνζίεπζεο θαη ιήμεο ηεο 

ρξήζεο , ηφηε ηα ΓΠΥΑ νξίδνπλ φηη πξέπεη λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ , εκθαλίδνληαη ζαλ 

μερσξηζηφο ινγαξηαζκφο κέζα ζην ινγαξηαζκφ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

ε φηη αθνξά ηηο επελδχζεηο κηαο εηαηξίαο , ζηε θαζαξή ζέζε κηαο άιιεο , ηα IFRS 

πξνβιέπνπλ φηη, ε επελδχηξηα εηαηξία ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

γηα ηελ ελνπνίεζε ,απηφ φκσο δελ ηζρχεη γηα ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ , 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ζπλαθείο εηαηξίεο. Σέινο , ηα πξνγξάκκαηα 

ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ζεκαληηθψλ ζηειερψλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε εηαηξία , ζα πξέπεη 

λα γλσζηνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα αλαιχνληαη.  

 

   ηα US GAAP θαη κε βάζε ηo πξφηππνo SFAS 57 ε θαηάξηηζε Δλνπνηεκέλσλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ είλαη απαηηεηή αιιά δελ νξίδεηαη ξεηά φηη ηα 

πξνλνκηνχρα δηθαηψκαηα ςήθνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

δεζπφδνπζαο επηξξνήο .  Όηαλ νη εηαηξίεο ελφο νκίινπ έρνπλ δηαθνξεηηθή εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο θαη ιήμεο ηεο ρξήζεο, ηφηε πξέπεη λα ππάξμνπλ γλσζηνπνηήζεηο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο . Δπίζεο , ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο εκθαλίδνληαη εθηφο 

ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο .Κιείλνληαο , γηα ηα ζεκαληηθά ζηειέρε ζε κηα 

ζπλδεδεκέλε εηαηξία , δελ είλαη απαξαίηεηε ε γλσζηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ 

ηνπ πξνγξακκάησλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο εηαηξίαο , αλ θαη γηα ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξίεο , πξέπεη λα ππνβάιινληαη γλσζηνπνηήζεηο εθηφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ . 

 
 
4.2.16   ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» vs US 

GAAP 

    

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 27 (ΗΑS 27 Consolidated and Separate Financial 

Statements), ζέηεη ηηο αξρέο θαη ηηο ινγηζηηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ησλ 

ελνπνηεκέλσλ θαη αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια, αζρνιείηαη κε ην δήηεκα ηεο ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ επελδχζεσλ ζε 

ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο ή ζε θνηλνπξαμίεο θαη πσο απηέο ζα απεηθνλίδνληαη ζηηο 

αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

   Σν βαζηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ηελ θαηάξηηζε Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ γηα ηα US GAAP είλαη ην ARB 51 θαη FAS 94 Consolidation of All 

Majority-Owned Subsidiaries. Ο θαζνξηζκφο γηα ην αλ ππάξρεη ελνπνίεζε ζε έλα 

ζχλνιν εηαηξηψλ ,ή φρη , ππφθεηληαη ζε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, γηα ηνπο νπνίνπο  

ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν πιαηζίσλ . Βαζηθφ , ζην λα ππάξρεη κηα εηαηξία, 

πνπ λα δεκνζηεχεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ, είλαη ε χπαξμε ελνπνίεζεο. ρεηηθά 

κε ηελ επηξξνή κηαο εηαηξίαο ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνλ έιεγρν κηαο άιιεο ππάξρνπλ 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ΓΛΠ 28 θαη APB 18 πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 

   ρεηηθά κε ηηο εκεξνκελίεο αλαθνξάο θαη δεκνζίεπζεο ηεο Μεηξηθήο θαη ησλ 

Θπγαηξηθψλ , ην πιαίζην ησλ IFRS πξνβιέπεη φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζεκαληηθψλ 
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γεγνλφησλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ αλαθνξάο πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ νη εκεξνκελίεο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο , ελψ ζηα US 

GAAP γλσζηνπνηνχληαη σο έρνπλ θαη δεκνζηεχνληαη. 

   Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα IFRS , νη Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο ηεο ελνπνίεζεο πξέπεη λα 

θαζνξηζηνχλ κε ηππηθφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, παξνπζηάδνληαη σο 

μερσξηζηφ κέξνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Όκσο, ζηα US GAAP ν 

θαζνξηζκφο κε ηππηθφηεηα ησλ Λνγηζηηθψλ αξρψλ δελ είλαη απαξαίηεηνο θαη ηα 

δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη εθηφο ηεο Καζαξήο Θέζεο .  

   Κιείλνληαο ,ζρεηηθά κε ηηο εηαηξίεο εηδηθνχ ζθνπνχ , ην SIC 12 πξνβιέπεη, φηη κηα 

εηαηξία εηδηθνχ ζθνπνχ ελνπνηείηαη, φηαλ ε νπζία ηεο ζρέζεο δείρλεη κηα εηαηξία λα 

ειέγρεη ηελ Δηαηξία Δηδηθνχ ζθνπνχ . Απφ ηελ άιιε ην FIN 46 , νξίδεη φηη ε 

ελνπνίεζε κηαο εηαηξίαο εηδηθνχ ζθνπνχ εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν ξίζθνπ πνπ 

εκπεξηέρεη ζηελ θαζαξή ηεο ζέζε.  

 

 

4.2.17  ΓΛΠ 28 «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 28 (ΗΑS 28 Investments in Associates), 

δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, πιελ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρνληαη απφ επηρεηξήζεηο venture capital ή απφ ακνηβαία 

θεθάιαηα, πηζησηηθά ζπγθξνηήκαηα επελδχζεσλ θαη ζπλαθείο επηρεηξήζεηο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θεθαιαίσλ. Οη επελδχζεηο απηέο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο απφ ην ΓΛΠ 39 θαη 

κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπο 

θαηαρσξείηαη είηε ζαλ θέξδνο, είηε ζαλ δεκία ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

    ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεζπφδνπζα επηξξνή απφ κηα επελδχηξηα εηαηξία ζε 

κία άιιε, ηφηε θαη ζηα δχν πιαίζηα πξνβιέπνληαη πξφηππα πνπ θαζνξίδνπλ απηή ηε 

ζρέζε φπσο ην IAS 28 θαη ην APB 18. Ζ επέλδπζε αληηκεησπίδεηαη κε ηελ κέζνδν 

ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ζηα δχν πιαίζηα . Δπεμεγνχκε , φηη ε Μέζνδνο ηεο Καζαξήο 

Θέζεο, γλσζηή θαη σο "Δλνπνίεζε ηεο κηαο εηξάο" 
28

είλαη ινγηζηηθή κέζνδνο 

ελνπνίεζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο κεηξηθήο εηαηξίαο θαη κηαο ζπγγελνχο 

ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 28 .  

    ηα IFRS , δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ , δειαδή ζηελ επηξξνή ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο , ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο ησλ ζπγαηξηθψλ. Ζ 

ειέγρνπζα εηαηξία είλαη απηή πνπ ειέγρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ ςήθσλ ηνπ 

θεθαιαίνπ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνλνκηαθψλ κεηνρψλ . ηα US GAAP 

έκθαζε δίλεηαη ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ .Οη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο,  

ειέγρνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ ςήθσλ ηνπο , ελνπνηνχληαη , ζεσξνχκελεο σο 

ζπγαηξηθέο , θαη νη πξνλνκηαθέο ςήθνη δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

 
 

 

 

                                                      
28 Reference on www.wikipedia.com 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%9B%CE%A0_28
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4.2.18  ΓΛΠ 31 «Δπελδύζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 31 (ΗΑS 31 Interests in Joint Venture), αλαθέξεηαη 

ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ζε θνηλνπξαμίεο. 

Παξάιιεια, νξίδεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο επελδχηξηαο επηρείξεζεο 

   Κνηλνπξαμία κε βάζε ηνλ νξηζκφ ησλ IFRS είλαη κηα εηαηξία , έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ή κηα ιεηηνπξγία πνπ είλαη αληηθείκελν θνηλνχ ειέγρνπ θαη νξίδεηαη κε 

ζπκβφιαην . Σα ΓΠΥΑ επηηξέπνπλ είηε ηελ ελνπνίεζε κε ηελ αλαινγηθή κέζνδν ή κε 

ηελ νιηθή κέζνδν θαζαξήο ζέζεο 

   ην πιαίζην ησλ US GAAP, θαη κε βάζε ηνπο νξηζκνχο ηνπ ASC 323  θνηλνπξαμία 

λνείηαη κφλν ε εηαηξηθή θνηλνπξαμία , ελψ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ε νιηθή κέζνδνο 

εθηφο κφλν απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζε εηδηθνχο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ πνπ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ηεο αλαινγηθήο κεζφδνπ.  
29

   

 
4.2.19   ΓΛΠ 32 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε» , 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε» & 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε»   vs US GAAP 

    

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 32 (ΗΑS 32 Financial Instruments: Disclosure and 

Presentation), ζέηεη ην πιαίζην θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, αλαθέξεη θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ πξνηχπνπ απνζθνπεί ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαη ηελ επίπησζε ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα δηαθξίλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κε βάζε ηελ νπζηαζηηθή 

ηνπο ππφζηαζε θαη φρη ην λνκηθφ ηνπο ηχπν.  

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 39 (ΗΑS 39 Financial instruments: Recognition and 

Measurements), αλαθέξεηαη ζηηο ινγηζηηθέο κεζφδνπο πνπ πξέπεη  λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη απεηθφληζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

   Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα , είλαη ηα κεηξεηά , ην 

δηθαίσκα είζπξαμεο κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ φπσο 

ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη ή δάλεηα πνπ εθδφζεθαλ πξνο ηξίηνπο, ηα ζπκβφιαηα 

αληαιιαγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε πηζαλνχο επηζπκεηνχο φξνπο , κέζα ζηε 

θαζαξή ζέζε κηαο άιιεο εηαηξίαο , ζχλζεηα παξάγσγα θαη ζπκβφιαηα κε-παξαγψγσλ 

γηα ιήςε ζηνηρείσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο.  

   ην ακεξηθάληθν πιαίζην θαη κε βάζε ηα πξφηππα ,  ASC 310-10-35 Receivables —

Subsequent Measurement (πξψελ FAS 114); ASC 320 Investments — Debt and 

Equity Securities (πξσήλ FAS 115); ASC 470 Debt , ASC 815 Derivatives and 

                                                      
29 Ernst & Young LLP (2009) 
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Hedging (πξψελ FAS 133); ASC 820 Fair Value Measurements and Disclosures 

(πξσήλ FAS 157); ASC 825-10-25 Financial Instruments — Recognition (πξψελ  

FAS 159); ASC 825-10-50 Financial Instruments — Disclosures (πξσελ FAS 107);  

SOP 01-6 , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαζνξίδνληαη  σο κεηξεηά , ζηνηρεία γηα ηελ 

θηήζε επηηνθίνπ ζε κηα εηαηξία , ή ζπκβφιαηα θαηά ηα νπνία επηβάιιεηαη ζε κηα 

εηαηξία ε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα παξαδψζεη κεηξεηά  ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα ζε κηα άιιε εηαηξία, ή λα αληαιιάμεη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα κε κε 

επηζπκεηνχο φξνπο  , θαη επηπιένλ κεηαθέξεηαη ην ζπκβαηηθφ δηθαίσκα ζηε δεχηεξε 

εηαηξία λα εηζπξάμεη κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ή λα αληαιιάμεη κέζα 

κε επηζπκεηνχο φξνπο απφ ηελ πξψηε εηαηξία. 

   ην πιαίζην ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ , ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο , ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ θεξδψλ 

θαη ηεο δεκίαο, ζε δάλεηα θαη ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο , ζε κέζα δηαθξαηνχκελα 

ζηε ιήμε ηνπο θαη δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε. Σν ακεξηθάληθν πιαίζην δελ νξίδεη 

ζαθείο θαηεγνξίεο, αιιά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ζε παξάγσγα , 

πβξηδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , δάλεηα θαη ινγαξηαζκνί εηζπξαθηένη , ζηνηρεία 

ηίηισλ ρξένπο θαη θαζαξήο ζέζεο ηα νπνία είλαη εκπνξεχζηκα , δηαθξαηνχκελα ζηε 

ιήμε ηνπο θαη δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε .   

   Αλαιχνληαο ην ινγαξηαζκφ Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα , αλαθέξνπκε αξρηθά, φηη 

θαη ηα δπν ινγηζηηθά πιαίζηα ,  απαηηνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κέζσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο , ψζηε λα αηηηνινγεζεί πφηε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

κέζν , αλαγλσξίδεηαη ή απναλαγλσξίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

θαζνξηζηεί ν ηξφπνο κέηξεζήο ηνπο , θαζψο επίζεο , θαη λα απαηηεζεί ε παξνπζίαζε 

ησλ παξαγψγσλ ζηνλ Ηζνινγηζκφ . Σφζν ζηα IFRS φζν θαη ζηα US GAAP, 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ , θαη ηα δπν 

ινγηζηηθά πιαίζηα , απαηηνχλ αλαιπηηθέο επεμεγήζεηο ζηα Notes ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ . 

   πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε , σο πξνο ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζρεηηθά κε απηφ 

ηνλ ινγαξηαζκφ , αξρηθά αλαθέξνπκε ην ζέκα ηεο απνηίκεζεο ζε εχινγε αμία.  ηα 

IFRS , ε εχινγε αμία , αληηπξνζσπεχεη ην πνζφ θαηά ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαγεί , ή ην πνζφ κηαο ππνρξέσζεο πνπ κπνξεί λα 

ζπκθσλεζεί πξφζπκα θαη εχθνια. Αξρηθά , ε αμία ηεο εγγξαθήο ζεσξείηαη σο εχινγε 

αμία. Απφ ηελ άιιε ,  ηα US GAAP  νξίδνπλ ηελ εχινγε αμία , σο ηελ ηηκή πνπ ζα 

κπνξνχζε λα εηζπξαρζεί θαηά ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ή ηελ ηηκή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί γηα ηελ κεηαθνξά κηαο ππνρξέσζεο , θαηά ηε ζπλαιιαγή 

κεηαμχ δπν νληνηήησλ ζε κηα αγνξά , ηελ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ηεο απνηίκεζεο 

. Ζ εχινγε αμία είλαη κηα εμσηεξηθή ηηκή θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ αξρηθή εγγξαθή 

ζε απηφ ην πιαίζην. 

   ε φηη αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ κεηαμχ 

ρξένπο θαη θαζαξήο ζέζεο ,ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ν δηαρσξηζκφο απηφο 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε , γηα παξάδνζε κεηξεηψλ , πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ή κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κηαο εηαηξίαο. πκβφιαηα ηα νπνία 

δείρλνπλ φηη , ή πηζαλφλ λα ηεζνχλ ζην απνζεκαηηθφ κηαο εηαηξίαο , ηφηε 
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θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα απηήο , φηαλ γίλεη ν δηαθαλνληζκφο , κε 

παξάδνζε κεηξεηψλ ή ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ κεηνρψλ.   ην ακεξηθάληθν πιαίζην , 

πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα κέζα , κε ραξαθηεξηζηηθά  ρξένπο θαη θαζαξήο ζέζεο ηα 

νπνία θαηαηάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο. Άιια ζπκβφιαηα πνπ δείρλνπλ 

φηη ή πξφθεηηαη λα δηαθαλνληζηνχλ ζηα απνζεκαηηθά ηεο εηαηξίαο , θαηαηάζζνληαη 

ζηελ θαζαξή ζέζε κφλν φηαλ απαηηείηαη θπζηθφο δηαθαλνληζκφο ή ζπκςεθηζηηθφο 

δηαθαλνληζκφο ζε κεηνρέο (net-share settlement ) , ή δίλεηαη ζηνλ εθδφηε ην δηθαίσκα 

επηινγήο ζπκθσλίαο ζε θαζαξά κεηξεηά , ή ζπκθσλία ζηηο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο . 

   Σα ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , ζχκθσλα κε ηα IFRS απαηηνχληαη λα 

δηαζπαζηνχλ ζε ζπζηαηηθά ρξένπο θαη θαζαξήο ζέζεο θαη αλ είλαη δπλαηφ ζε 

ζπζηαηηθά παξαγψγσλ . Σν παξάγσγν κπνξεί λα ππαρζεί ζηε ινγηζηηθή ηεο εχινγεο 

αμίαο. ην ακεξηθάληθν πιαίζην , ηα ζχλζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα , φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηα κεηαηξέςηκα νκφινγα , δελ δηαζπφληαη ζε ζπζηαηηθά ρξένπο θαη 

θαζαξήο ζέζεο , εθηφο θαη αλ ηζρχνπλ εηδηθέο ζπλζήθεο . Μπνξνχλ φκσο λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε ζπζηαηηθά ρξένπο θαη παξαγψγσλ κε ην παξάγσγν λα ινγίδεηαη ζε 

εχινγε αμία. 

  Σν ινγηζηηθφ πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ πεξηγξάθεη ηελ θαηεχζπλζε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε 

απναλαγλψξηζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ , σο έλα κηθηφ 

κνληέιν θαηά ην νπνίν κεηαθέξνληαη ηα νθέιε , ηα ξίζθα θαη ν έιεγρνο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δάλ ν κεηαβηβαζηήο , δελ έρεη επαλαθηήζεη νχηε κεηαθέξεη 

νινθιεξσηηθά , φια ηα ξίζθα θαη ηα νθέιε , ηφηε αθνινπζεί κηα απνηίκεζε ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο ζεσξείηαη φηη παξαδίδεηαη , φηαλ ν απνδέθηεο έρεη 

ηελ πξαθηηθή ηθαλφηεηα , κνλνκεξψο λα πνπιήζεη ην κεηαθεξζέλ  πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ζε έλαλ ηξίην , ρσξίο πεξηνξηζκνχο , θαη ρσξίο λα ππάξρεη αμηνιφγεζε ησλ 

λνκηθψλ απνθιεηζκψλ. ην πιαίζην ησλ US GAAP , ε απναλαγλψξηζε – κέζσ ηεο  

δηαδηθαζίαο ηεο πψιεζεο – ζπκβαίλεη φηαλ έρεη παξαδνζεί ν απνηειεζκαηηθφο 

έιεγρνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

   Σέινο , ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο , ζηα ΓΠΥΑ , απνηηκψληαη ζηελ απνζβεζκέλε 

αμία θφζηνπο , εθηφο θη αλ θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηα δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε 

νπφηε θαη απνηηκψληαη ζε εχινγε αμία ζηνλ Ηζνινγηζκφ , ή ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ 

θεξδψλ ή δεκηψλ . ηα US GAAP , αλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί ε επηινγή ηεο απνηίκεζεο 

ζε εχινγε αμία , ηφηε ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζε δηαθξαηνχκελα 

γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο πνπ απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή 

δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε , νπφηε θαη απνηηκψληαη ζηε κηθξφηεξε αμία κεηαμχ 

αμίαο θηήζεο θαη εχινγεο αμίαο.  

 
εκείσζε : ηα παξαπάλσ πξφηππα ππνζηεξίδνληαη απφ ην ΓΠΥΑ 9 

Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,  ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί απφ ην 2013 , αλ θαη ηψξα έρεη 

πξναηξεηηθή εθαξκνγή. Γη απηφ ην ιφγν δελ θάλνπκε θάπνηα παξνπζίαζε ηνπ 

πξνηχπνπ.  
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4.2.20  ΓΛΠ 33 «Κέξδε αλά Μεηνρή» vs US GAAP 

 
   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 33 (ΗΑS 33 Earnings per Share), ζέηεη ηηο αξρέο 

πξνζδηνξηζκνχ θαη παξνπζίαζεο ηνπ θνλδπιίνπ θέξδε αλά κεηνρή, ψζηε λα 

παξέρεηαη νξζή, πιήξεο θαη ζπγθξίζηκε πιεξνθφξεζε ζηνπο ρξήζηεο. 

  Οη εηαηξίεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην ή  

βξίζθνληαη ππφ ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο κε δεκφζηα εγγξαθή , ππνρξενχληαη λα 

δεκνζηεχνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα θέξδε ηνπο αλά κεηνρή (EPS – Earnings Per Share ) 

Απηφ νξίδεηαη κε ην πξφηππν IAS 33 θαη ην FAS 128 . Σα δπν απηά πξφηππα , 

απαηηνχλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ basic θαη diluted EPS ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο . 

Γηεπθξηλίδνληαο ηνπο φξνπο Basic EPS θαη Diluted EPS , πεξηγξάθνπκε ην πψο απηνί 

νξίδνληαη . Basic EPS είλαη ην πειίθν ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Μεηξηθήο , πξνο ην κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ θνηλψλ 

κεηνρψλ. Diluted EPS είλαη ην πειίθν ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ αλαινγεί ζηνπο 

θαηφρνπο θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Μεηξηθήο , κε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ αξηζκφ θνηλψλ 

κεηνρψλ λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο γηα ηηο  επηπηψζεηο ησλ πηζαλά κεησηηθψλ θνηλψλ 

κεηνρψλ . Όκνηα θαη ηα δπν ινγηζηηθά πιαίζηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν , treasury 

stock γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο ,  θαη ησλ επηπηψζεσλ ζηα stock options 

θαη warrants,ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ diluted EPS. ε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

,φκνηεο κέζνδνη  ππνινγηζκνχ ηνπ EPS.    

  Γηαηππψλνληαο νξηζκέλεο δηαθνξέο , κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη , ζρεηηθά κε ηα  

ζπκβφιαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα δηαθαλνληζηνχλ ζε κεηνρέο ή κεηξεηά , ηα IFRS 

ζρεδφλ πάληα θαηαιήγνπλ ζηνλ δηαθαλνληζκφ  ζε κεηνρέο , ελψ ηα US GAAP , αλ θαη 

επηηξέπνπλ ην ίδην ,  ηζρχεη ε εμαίξεζε ηεο χπαξμεο ηεθκεξίσλ, ή ηεο χπαξμεο 

ππαξρνπζψλ πξαθηηθψλ ή δεδεισκέλσλ πνιηηηθψλ , πνπ λα παξέρνπλ ινγηθή βάζε 

ψζηε ηα ζπκβφιαηα λα θαηαιήμνπλ λα δηαθαλνληζηνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ζε κεηξεηά.  

ε φηη αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερφκελνπ κεηαηξέςηκνπ ρξένπο , ηα IFRS 

νξίδνπλ φηη νη πηζαλά εθδνηέεο  κεηνρέο ζεσξνχληαη ‘ππφ αίξεζε εθδνηέεο’ θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή κφλν εάλ νη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πιεξνχληαη ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. χκθσλα κε ηα US 

GAAP ,  νη πηζαλέο  εθδνηέεο  κεηνρέο  πεξηιακβάλνληαη ζηα απνκεησκέλα θέξδε αλά 

κεηνρή εάλ έλα ή πεξηζζφηεξα ελδερφκελα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο 

εηαηξίαο .   

 

 
4.2.21  ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» vs US GAAP 

 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 34 (ΗΑS 34 Interim Financial Reporting), αλαθέξεηαη 

ζηηο αξρέο αλαγλψξηζεο, απνηίκεζεο θαη θαηάξηηζεο ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 

   Σφζν ηα ΓΠΥΑ φζν θαη ηα ακεξηθάληθα πξφηππα ζέηνπλ νπζηαζηηθά ην ίδην 

πιαίζην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ , κε κφλε 

δηαθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ βεβαησκέλνπ θφζηνπο. ηα IFRS ε πεξίνδνο 

ζεσξείηαη δηαθξηηή θαη έλα έμνδν πνπ ζπλδέεηαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν , ζε 

ζπγθεθξηκέλε ελδηάκεζε πεξίνδν , δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί . Γειαδή δελ κπνξεί λα 
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κεηαηεζεί ε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη ,απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζε άιιε ελδηάκεζε πεξίνδν ηεο ρξήζεο .  

   Αληίζεηα κε απηφ , ηα US GAAP θαη ζπγθεθξηκέλα ην πξφηππν APB 28 ζεσξνχλ 

ηελ πεξίνδν σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξήζεο , θαη επηηξέπνπλ ηελ 

αλαβνιή θαη ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ελδηάκεζεο 

πεξηφδνπο φηαλ πξνθχπηεη φθεινο ή ην έμνδν αλαθέξεηαη ζε πέξαλ ηεο κίαο 

ελδηάκεζεο πεξηφδνπ. 
30

   

 
4.2.22  ΓΛΠ 36 «Μείσζε ηεο Αμίαο ηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ» vs US GAAP 

 

    Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 36 (ΗΑS 36 Impairment of Assets), αλαθέξεηαη 

ζηελ έλλνηα κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, κηα έλλνηα πνπ κέρξη 

πξφζθαηα δελ ππήξρε ζηα ινγηζηηθά πεπξαγκέλα. ηφρνο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα 

αληρλεχζεη πηζαλέο δεκίεο απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ψζηε 

λα κελ εκθαληζηνχλ ηα ζηνηρεία απηά ζε αμία κεγαιχηεξε απφ ηελ αλαθηήζηκε ηνπο. 

Παξάιιεια, επηηπγράλεη ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο δεκίαο ιφγσ 

κείσζεο ηεο αμίαο. Δπίζεο πξνζδηνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαζηξνθή ηεο 

αλαγλσξηζκέλεο δεκηάο ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ. 

    Κάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαπηζηψλεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη έλδεημε φηη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ππνηηκεκέλν. 

ε πεξίπησζε ηέηνηαο έλδεημεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίδεη ην αλαθηήζηκν 

πνζφ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηνπ ζηνηρείνπ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή αμία, ηφηε ε επηρείξεζε ζα αλαγλσξίζεη ηε ζρεηηθή 

δεκία.  Ωο αλαθηήζηκε αμία νξίδεηαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ αμίαο πψιεζεο θαη 

ηεο αμίαο ρξήζεο ηνπο. 

    χκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ νξίδνπλ ηελ ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε γηα ηηο απνκεηψζεηο , ηα πξφηππα πξαγκαηεχνληαη ηηο απνκεηψζεηο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ , πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πάγησλ 

πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πάγησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο πξαγκαηεχνληαη ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαη βηνινγηθά ζηνηρεία 

απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεο κείσλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο  ,  επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρέο , ζε ζπγγελείο , ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο . Ζ εμέηαζε γηα 

απνκεηψζεηο απαηηείηαη φηαλ ππάξρεη έλδεημε γηα απνκείσζε . Δηήζηα εμέηαζε γηα 

απνκεηψζεηο απαηηείηαη γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο , Φήκε θ Πειαηεία θαη Άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είηε δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε , ή έρνπλ θαζνξηζκέλε 

σθέιηκε  δσή. Απηφο ν έιεγρνο πνπ πεξηγξάθνπκε , πξέπεη λα γίλεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

εκεξνκελία  ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο  αξθεί λα είλαη ε ίδηα γηα θάζε επφκελε ρξήζε. 

Έλα ηεζη απνκείσζεο κπνξεί λα γίλεη γηα ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

κπνξεί λα γίλεη γηα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο παξαγσγήο 

ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ. Γηα ηελ θήκε θαη πειαηεία , γίλεηαη ηεζη γηα απνκεηψζεηο 

εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο παξαγσγήο ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ. Μηα κνλάδα ή νκάδα 

παξαγσγήο ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ είλαη ην ειάρηζην ζχλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

                                                      
30 Ernst & Young LLP (2009) 
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πνπ παξάγνπλ ρξεκαηηθέο εηζξνέο απφ ζπλερφκελε ρξήζε , θαη δξνπλ αλεμάξηεηα 

απφ άιιεο νκάδεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ . Εεκηά απφ απνκείσζε , αλαγλσξίδεηαη , 

φηαλ ε ηξέρνπζα αμία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ ,ππεξβαίλνπλ ην 

θφζηνο αλάθηεζήο ηνπο. Κφζηνο αλάθηεζεο ζεσξείηαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο 

εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο πξνψζεζεο, θαη ηεο αμίαο ηεο ρξήζεο , πνπ βαζίδεηαη 

ζηε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ. Ζ δεκηά απνκείσζεο γηα 

κηα επαλεθηίκεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ , ρξεψλεηαη θαηεπζείαλ ζην απνζεκαηηθφ 

γηα επαλεθηηκήζεηο πνπ πηζαλά έρνπλ γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν 

θαη αλ ην πνζφ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ απνζεκαηηθνχ ηφηε ρξεψλεηαη ζε 

απνηειεζκαηηθνχο ινγαξηαζκνχ. Σέινο , αλαζηξνθέο θαη αλαζεσξήζεηο γηα δεκηέο 

απνκεηψζεσλ είλαη επηηξεπηέο , εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ θήκεο θαη πειαηείαο.  

   Σν πιαίζην ησλ Ακεξηθάληθσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (FAS142, FAS 144, SFAS 

157 , ην ASC 350 ) παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηα παξαπάλσ , θαη ζα 

εληνπίδνπκε βαζηθέο δηαθνξέο ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. ε αληίζεζε κε ηα ΓΛΠ , 

ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε, ειέγρνληαη γηα 

απνκείσζε κφλν φηαλ ππάξρεη δείθηεο γηα απνκείσζε , θαη φρη εηεζίσο. Γηα ηνλ 

ινγαξηαζκφ Φήκε θαη Πειαηεία , γίλεηαη ηεζη απνκείσζεο εθθξαζκέλν ζε κνλάδεο 

αλαθνξάο , νη νπνίεο νξίδνληαη σο θάπνηνο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο . Απηέο νη κνλάδεο 

αλαθνξάο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ. ε 

απηφ ην πιαίζην νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζνξίδεηαη σο ην ειάρηζην επίπεδν 

πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ ρξεκαηνξνέο αληί κφλν ρξεκαηηθέο εηζξνέο. Εεκηά απφ 

Απνκείσζε , αλαγλσξίδεηαη γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθηφο ηεο θήκεο θαη πειαηείαο 

θαη άπισλ ζηνηρείσλ κε θαζνξηζκέλε σθέιηκε δσή , κφλν φηαλ ε ηξέρνπζα αμία 

ηνπ/ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη κηθξφηεξε απφ ησλ ρσξίο έθπησζε 

ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Γηα ηελ θήκε θαη πειαηεία θαη γηα ησλ άπισλ ζηνηρείσλ 

θαζνξηζκέλεο σθέιηκεο δσήο  , πθίζηαηαη δεκία , εάλ ε εχινγε αμία ησλ κνλάδσλ 

αλαθνξάο  είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα αμία . Γηα ηνλ ινγαξηαζκφ παγίσλ 

πιηθψλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη επαλεθηίκεζε ηεο 

αμίαο θη έηζη φιεο νη δεκηέο απφ απνκείσζε ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο . 

ε απηφ ην πιαίζην, νπνηαδήπνηε αλαζηξνθή θαη αθχξσζε ησλ απνκεηψζεσλ  δελ 

επηηξέπεηαη.      

 
 
4.2.23   ΓΛΠ 37 «Πξνβιέςεηο Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο 

Απαηηήζεηο» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 37 (ΗΑS 37 Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets) αλαθέξεηαη ζηηο ινγηζηηθέο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο, 

αλαγλψξηζεο θαη εθηίκεζεο ησλ πξνβιέςεσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο. Σν πξφηππν αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα δηελεξγνχλ πξνβιέςεηο γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη 

δεκίεο, ην ΓΛΠ 37 θαζνξίδεη ηνπο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
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νξζή ηήξεζε απηψλ ησλ θνλδπιηψλ. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνηχπνπ 37 

θαζηζηά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηζζφηεξν ζπγθξίζηκεο θαη πην βειηησκέλεο 

ζε ζέκαηα ζρεηηθφηεηαο ζηνηρείσλ θαη γεγνλφησλ. 

   Tα γεληθά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ πξνβιέςεσλ ηφζν ζην ινγηζηηθφ πιαίζην ησλ 

IFRS φζν θαη ζε απηφ ησλ US GAAP , είλαη παξφκνηα. Αλ θαη ζε απηφ ην ζηάδην 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κηα δηαθνξά , πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ πξνηχπσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. Δηδηθφηεξα, ζηα IFRS ην ΓΛΠ 37 

Πξνβιέςεηο θαη Δλδερφκελεο Τπνρξεψζεηο θαη Πεξηνπζηαθά ηνηρεία , δίλεη κηα 

γεληθή θαηεχζπλζε ηεο ινγηζηηθήο αληηκεηψπηζεο. Θέινληαο λα παξακείλνπκε ζε 

νκνηφηεηεο,  αλαθέξνπκε φηη θαη ηα δπν ινγηζηηθά πιαίζηα απαηηνχλ ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο δεκίαο βαζηδφκελα ζηελ πηζαλφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο , αλ θαη ν θαζνξηζκφο 

ηεο έλλνηαο ηνπ πηζαλνχ , δηαθέξεη . Ωο πηζαλφ, ηα ΓΠΥΠ νξίδνπλ ην ‘ πην πηζαλφ λα 

ζπκβεί απφ ην λα κελ ζπκβεί’ αιιά ηα US GAAP νξίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα σο ‘πηζαλφ 

λα ζπκβεί’. Σφζν ηα ΓΠΥΠ φζν θαη ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα , 

απαγνξεχνπλ ηελ αλαγλψξηζε πξνβιέςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δαπάλεο κειινληηθψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Ωζηφζν , θαη ηα δπν ινγηζηηθά 

πιαίζηα , απαηηνχλ, πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο , ησλ 

νπνίσλ ε χπαξμε δελ ζπλαληά ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα , λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα,  ζηηο ζεκεηψζεηο 

(notes) . 
31

 

   ηα US GAAP παξαηεξνχκε κηα πιεζψξα πξνηχπσλ φπνπ κπνξεί λα πεξηγξάθνπλ 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε , κε ίζσο πην πεξηεθηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ην FAS 5 Λνγηζηηθή γηα Δλδερφκελα. Σνλίδνληαο, δηαθξηηέο δηαθνξέο 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ηα IFRS νξίδνπλ ηελ Πξφβιεςε , σο κηα λνκηθή ή 

νπζηαζηηθή , επνηθνδνκεηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην παξειζφλ θαη 

ππάξρεη πηζαλή εθξνή πφξσλ θαη ην πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. Ζ 

πξφβιεςε κεηξηέηαη σο ε θαιχηεξε εθηίκεζε ηνπ εμφδνπ πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη. 

Αληίζεηα ,ηα US GAAP νξίδνπλ ην ‘ελδερφκελν’ δειαδή ηελ πξφβιεςε , αλ ε 

ππνρξέσζε πνπ έρεη πξνθχςεη κπνξεί λα εθηηκεζεί ινγηθά . Σα ακεξηθάληθα πξφηππα 

γεληθά , κεηξνχλ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηελ ινγηθή εθηίκεζε ,  αλ θαη 

ζηα IFRS ππφ νξηζκέλα πξφηππα , νη πξνβιέςεηο κπνξεί λα απνηηκεζνχλ θαη ζε 

εχινγε αμία. ην πιαίζην ησλ ΓΠΥΠ , νη πξνβιέςεηο κπνξεί λα κεησζνχλ αλ ην 

απνηέιεζκα ηεο έθπησζεο είλαη ζεκαληηθφ , επίζεο ην δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην πνζφ ηεο αλάθακςεο είλαη ζρεδφλ βέβαην , έρνληαο φκσο σο 

φξην ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο. ην πιαίζην ησλ US GAAP γεληθά δελ 

πθίζηαηαη κείσζε θαη έθπησζε ησλ πξνβιέςεσλ , παξά κφλν θάησ απφ πνιχ εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο , ηα θξηηήrηα ησλ νπνίσλ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα IFRS. Δπίζεο, ην 

δηθαίσκα ηεο απνδεκίσζεο , αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην πνζφ ηεο αλάθακςεο είλαη 

πηζαλφ , αιιά θη εδψ ε έθηαζε ηνπ πνζνχ κπνξεί λα είλαη έσο ηνπ πνζνχ ηεο 

πξφβιεςεο.  Καη ηα δπν πιαίζηα θαζνξίδνπλ πξνβιέςεηο απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ 

εμφδσλ ή ηνπ θφζηνπο , κφλν φηαλ ππάξρεη θάπνην επίζεκν ζρέδην . Ωζηφζν , ηα 

IFRS δελ νξίδνπλ πξνβιέςεηο γηα έμνδα απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ζπκβνιαίσλ , ελψ θάηη 
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ηέηνην ηζρχεη ζηα US GAAP , φηαλ πεξηγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην ή ε δηαθνπή είλαη 

κφληκε , ηεξκαηίδνληαο ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ εηαηξία , θαη ε 

κέηξεζε γίλεηαη ζε εχινγε αμία .
32

 

 
 

4.2.24  ΓΛΠ 38 «Άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ» vs US GAAP 

 

   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 (ΗΑS 38 Intangible Assets), αλαθέξεηαη ζηα 

θξηηήξηα θαη ηηο αξρέο αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ, σο άπισλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο.  

  Σν πξφηππν IAS 38 Intangible Assets θαη ην πξφηππν FAS 142 Goodwill and Other  

Intangible Assets , πεξηγξάθνπλ ηνλ ινγαξηαζκφ Αζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο , άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , σο κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ρσξίο θπζηθή 

ππφζηαζε 
33

. Γηα λα αλαγλσξηζηεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο άπιν , θαη ηα δπν 

πιαίζηα νξίδνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε κειινληηθήο  νηθνλνκηθήο σθέιεηαο θαη θφζηνπο 

ηα νπνία κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Σα έμνδα νξγάλσζεο θαη πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο δελ αλαγλσξίδνληαη ζε θαλέλα απφ ηα δχν πιαίζηα. Ο ινγαξηαζκφο 

Φήκε θαη Πειαηεία αλαγλσξίδεηαη ζε έλαλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θαη γεληθά ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ πξνέξρνληαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο , θη έρνπλ απνθηεζεί 

έλαληη νξηζκέλεο αμίαο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα θαη απηφ γίλεηαη κε βάζε ηελ 

σθέιηκε δσή ηνπο . Κάηη ηέηνην δε ζπκβαίλεη φκσο ζηε πεξίπησζε ηνπ ακεξηθάληθνπ 

πξνηχπνπ , FAS 86 Λνγηζηηθή Κφζηνπο γηα Λνγηζκηθά θαη Πξνγξάκκαηα 

Πιεξνθνξηθήο πξνο πψιεζε , ελνηθίαζε ή νηηδήπνηε ζρεηηδφκελν κε ηελ αγνξά .Σα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε σθέιηκε δσή δελ θαζνξίδεηαη ξεηά , δελ 

είλαη δπλαηφλ λα απνζβεζηνχλ , αλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  Σα έμνδα ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ θάζε ηεο 

Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο , εμνδνπνηνχληαη θαη ζηα δχν πιαίζηα.  Σέινο , αλ δελ κπνξεί 

λα πξνβιεθηεί ν ρξφλνο θαη ε δηάξθεηα ηεο εηζξνήο κεηξεηψλ ζηελ εηαηξία , ηφηε ε 

εηαηξία δελ απνζβέλεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν . Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

Φήκε θαη Πειαηεία .  

   Ωζηφζν , παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ . Σέηνηεο είλαη 

ην φηη ζηα IFRS ηα έμνδα Αλάπηπμεο θεθαιαηνπνηνχληαη ,θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηα 

US GAAP φπνπ θαη εμνδνπνηνχληαη . ηα IFRS δελ ππάξρνπλ εηδηθέο παξάκεηξνη 

ζρεηηθά κε έμνδα αλάπηπμεο ινγηζκηθψλ πιεξνθνξηθήο, αιιά ζηα US GAAP ηζρχεη 

ην FAS 86 θαη ην SOP 98-1 , πνπ νξίδνπλ φηη ηα έμνδα γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθψλ 

πιεξνθνξηθήο θεθαιαηνπνηνχληαη , φηαλ πξννξίδνληαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε , ελψ 

φηαλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε , κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζνχλ κφλν έμνδα θαηά 

ην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο.  

   Με βάζε ηα IFRS , ηα έμνδα πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο εμνδνπνηνχληαη φηαλ 

γίλνπλ δεδνπιεπκέλα , θαη κπνξεί κηα πιεξσκή λα αλαγλσξηζηεί σο πεξηνπζηαθφ 
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ζηνηρείν κφλν φηαλ αθνξά πξνθαηαβνιή θαη ππάξρεη ε απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ 

πξντφληνο , ελψ κε βάζε ηα US GAAP ηα έμνδα πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο κπνξνχλ 

λα αλαγλσξηζηνχλ είηε φηαλ γίλνπλ δεδνπιεπκέλα ή φηαλ ζπκβεί ε δηαθήκηζε γηα 

πξψηε θνξά. Βάζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ ηνπ SOP 93-07 Έμνδα πιεξνθφξεζεο ή 

δηαθήκηζεο ησλ ακεξηθάληθσλ πξνηχπσλ , ηα άκεζα έμνδα δηαθήκηζεο κπνξεί λα 

θεθαιαηνπνηεζνχλ. Κιείλνληαο , ην πιαίζην ησλ IFRS πξνβιέπεη ηελ πηζαλή 

αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ , εθηφο ηεο 

Φήκεο θαη Πειαηείαο ,αλ θαη δελ ζπλεζίδεηαη , αιιά θάηη παξφκνην δελ πξνβιέπεηαη 

ζηα US GAAP.   

 

4.2.25   ΓΛΠ 40 «Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα» vs US GAAP 

 
   Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 40 (ΗΑS 40 Investment Property), αλαθέξεηαη ζηηο 

ινγηζηηθέο ηερληθέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αθηλήησλ πνπ 

θαηέρεη ή ελνηθηάδεη κηα επηρείξεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε. Σα αθίλεηα 

απηά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, απιά απνθέξνπλ εηζφδεκα 

κέζσ ηεο κίζζσζεο ηνπο ή θαηέρνληαη γηα ελίζρπζε θεθαιαίνπ. 

   Γηα ηα αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη γηα ελίζρπζε θεθαιαίνπ ή γηα είζπξαμε 

κηζζσκάησλ, ε αξρηθή απνηίκεζε γίλεηαη ζην θφζηνο ηεο επέλδπζεο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα έμνδα θηήζεο. Μηα κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε κπνξεί λα 

γίλεη είηε κε ηε κέζνδν ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο, είηε κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο. Οη 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξεηψλ δελ κπνξνχλ  λα πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο 

νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη ζα βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα 

   Σφμφωνα με τα αμερικάνικα πρότυπα και όπωσ προκφπτει από τα SFAS 13, 66, 67, 

144 ,ΑRΒ 43,CΟΝ 6  δεν υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ και μεμονωμζνεσ οδθγίεσ που να 

ορίηουν τθν λογιςτικι αντιμετώπιςθ του λογαριαςμοφ επενδφςεισ ςε ακίνθτα , μιασ 

και θ αντιμετώπιςι του κακορίηεται από τον λογαριαςμό ενςώματεσ 

ακινθτοποιιςεισ. Σ’αυτό το πλαίςιο αρχικά θ αναγνώριςθ του λογαριαςμοφ γίνεται 

ςτο κόςτοσ κτιςθσ, αλλά μεταγενζςτερα τθσ πρώτθσ αναγνώριςθσ ιςχφει μόνο θ 

μζκοδοσ του κόςτουσ .  

 

4.2.26  ΓΛΠ 41 «Γεσξγία» vs US GAAP 

 

Σν Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 41 (ΗΑS 41 Agriculture), αλαθέξεηαη ζηελ ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο γεσξγηθήο επηρείξεζεο 

    ηνλ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο , φπνπ πεξηιακβάλνληαη βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

θαιιηέξγεηεο θαη ζνδεηέο , ηα ινγηζηηθά πιαίζηα πνπ κειεηνχκε , πξνβιέπνπλ 

θαηεπζχλζεηο θαη νδεγίεο γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

απηφλ ηνλ ηνκέα. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα έρνπλ εθδψζεη ην πξφηππν IAS 41 

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία , ελψ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζέκαηνο γηα ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά Πξφηππα, παξέρνπλ ηα ASC905 θαη 

SOP85-3. 
34
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   Σν ΓΛΠ 41 νξίδεη φηη ηα Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο κείσλ ην θφζηνο πξνψζεζεο , φηαλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα 

κεηξεζεί αμηφπηζηα , φπνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε απνηίκεζε γίλεηαη ζηελ αμία 

θηήζεο. Σπρφλ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία κείσλ ην θφζηνο πξνψζεζεο, επεξεάδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα θαη αλαγλσξίδνληαη σο θέξδνο ή δεκία. Ζ Αγξνηηθή παξαγσγή ή 

ζνδεηά , αλαγλσξίδεηαη ζηελ εχινγε αμία κείσλ ην θφζηνο πξνψζεζεο , ηελ ζηηγκή 

ηεο ζπγθνκηδήο , απφ εθεί θαη πέξα , ζεσξείηαη εκπφξεπκα-απφζεκα θαη δηέπεηαη απφ 

ην πξφηππν πεξί εκπνξεπκάησλ , φπνπ θαη απνηηκάηαη ζηελ κηθξφηεξε αμία κεηαμχ 

ηηκήο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

   Σα US GAAP , απνηηκνχλ ηα Βηνινγηθά Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ κηθξφηεξε 

αμία κεηαμχ ηηκήο θηήζεο θαη εκπνξηθήο αμίαο .
35

 Σα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

εδψ αλαθέξνληαη σο ‘αλαπηπζζφκελε ζνδεηά ‘ θαη ‘ δσληαλά εθηξεθφκελα πξνο 

πψιεζε ‘ . Ζ αγξνηηθή παξαγσγή απνηηκάηαη ζηελ ηηκή πψιεζεο (εχινγε) κείσλ ην 

θφζηνο πξνψζεζεο θαη δηάζεζεο φηαλ ζπλαληψληαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηελ ‘ζπγθνκηδή ηεο ζνδεηάο’ θαη γηα ΄δσληαλά δηαθξαηνχκελα πξνο 

πψιεζε’. 
36

  

 

4.2.27 IFRS 1 -«Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

           Αλαθνξάο» 

 

   Ο ζθνπφο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη νη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα ηκήκα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πεξηέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο 

πιεξνθφξεζε πνπ: (α) παξέρεη δηαθάλεηα ζηνπο ρξήζηεο θαη είλαη ζπγθξίζηκε γηα 

φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη, (β) παξέρεη έλα θαηάιιειν ζεκείν εθθίλεζεο 

γηα ηε ινγηζηηθή, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

θαη (γ) κπνξεί λα παξαρζεί κε θφζηνο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα νθέιε. 

  Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 1, ζηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, θαη ζε θάζε ελδηάκεζε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ-34 Δλδηάκεζε 

Οηθνλνκηθή Αλαθνξά, γηα ηκήκα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο πξψηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαηαξηηζκέλεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα.. 

  Γηα ηα IFRS ηζρχεη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

πηνζέηεζήο ηνπ θαη ηεο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ. Αληίζεηα , ηα US GAAP δελ 

πξνβιέπνπλ θάπνην εμεηδηθεπκέλν πξφηππν , πξαθηηθά φκσο ηζρχεη επίζεο ε 

αλαδξνκηθφηεηα , δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θάπνην άιιν πξφηππν πνπ λα εκπνδίδεη 

ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο .    

 

                                                      
35 Reference in www.fasb.org 

36 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited(2009)  
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4.2.28  IFRS 2 - «Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

   θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 2 είλαη λα θαζνξίζεη ηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο φηαλ αλαιακβάλεη λα δηελεξγήζεη ζπλαιιαγή πνπ αθνξά 

παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Δηδηθφηεξα, απαηηεί λα 

ρσξίδνληαη νη επηδξάζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπλαιιαγέο φπνπ 

παξέρνληαη κεηνρηθά δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

   Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα εθαξκφδεη ην παξφλ ΓΠΥΑ ζηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ 

κεηνρψλ, φπσο: 

α) ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη 

δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη 

αγαζά ή ππεξεζίεο σο αληάιιαγκα γηα ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο ίδηαο ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηνρψλ ή κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο) 

β) ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη 

δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά, φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο αλαιακβάλνληαο ππνρξεψζεηο έλαληη απηνχ πνπ παξέρεη εθείλα ηα αγαζά 

θαη ππεξεζίεο γηα πνζά πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηηκή (ή ηελ αμία) ησλ κεηνρψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή άιισλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

θαη 

γ) ζπλαιιαγέο φπνπ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη ή απνθηά αγαζά ή ππεξεζίεο 

θαη νη φξνη ηεο ζπκθσλίαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα 

είηε ζηνλ πξνκεζεπηή εθείλσλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ λα επηιέμεη αλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα δηαθαλνλίζεη ηνηο κεηξεηνίο (ή κε άιια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) ή κέζσ ηεο έθδνζεο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. 

 

   Παξνπζηάδνληαο ηελ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ , 

αλαθέξνπκε φηη κε βάζε ηα IFRS , ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ 

πιεξσκψλ κε βάζε ηελ αμία ησλ κεηνρψλ , πνπ αθνξνχλ αγαζά θαη ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο . ην ακεξηθάληθν 

πιαίζην , γηα ηα πεξηζζφηεξα κεηνρηθά δηθαηψκαηα πξναίξεζεο , ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα κπνξεί λα επηιέμεη είηε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εμφδνπ κε βάζε ην IFRS 2 ή λα 

αλαγλσξίδεη ηηο δαπάλεο κε βάζε ηελ εζσηεξηθή αμία θαηά ηελ εκεξνκελία 

ρνξήγεζεο πνπ ζπλήζσο είλαη κεδεληθή . 

 

4.2.29  IFRS 3 - «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

 

    θνπφο ηνπ Γ.Π.Υ.Α 3, είλαη ε βειηίσζε ηεο ζπλάθεηαο, αμηνπηζηίαο θαη 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρεη κηα αλαθέξνπζα νληφηεηα ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, γηα κηα ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο. 

Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ην παξφλ Γ.Π.Υ.Α. ζέηεη αξρέο θαη απαηηήζεηο σο πξνο ηνλ 



45 

 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν απνθηψλ αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο, ηα αλαγλσξίζηκα απνθηψκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ηπρφλ κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο ζηνλ απνθηψκελν, επίζεο , 

αλαγλσξίδεη θαη επηκεηξά ηελ ππεξαμία πνπ απνθηήζεθε ζηε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 

ή ην θέξδνο κηαο αγνξάο επθαηξίαο θαη πξνζδηνξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδξαζε ηεο 

ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ.  

   Σν παξφλ Γ.Π.Υ.Α. ηζρχεη γηα ζπλαιιαγή ή άιιν γεγνλφο πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ 

νξηζκφ ηεο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Απηφ ην Γ.Π.Υ.Α. δελ εθαξκφδεηαη: 

α)ζηελ ίδξπζε θνηλνπξαμίαο. 

β) ζηελ απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή νκάδαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δελ 

απνηεινχλ επηρείξεζε. ε πεξη πηψζεηο φπσο απηή, ν απνθηψλ ζα δηαπηζηψζεη θαη ζα 

αλαγλσξίζεη ηα επηκέξνπο αλαγλσξίζηκα απνθηεζέληα πεξηνπ ζηαθά ζηνηρεία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνλ νξηζκφ θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην ΓΛΠ 

38- Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία) θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο. Σν θφζηνο ηεο 

νκάδαο ζα επηκεξηζηεί ζηα επηκέξνπο αλαγλσξίζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ηνπο εχινγεο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 

πλαιιαγή ηέηνηνπ είδνπο δελ θαηαιήγεη ζε ππεξαμία. 

γ) ζπλέλσζε νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ή επηρεηξήζεσλ θάησ απφ θνηλφ έιεγρν 

 

    ε φηη αθνξά ηηο δηαθνξέο κε ην ακεξηθάληθν πιαίζην , αλαθέξνπκε φηη νη νδεγίεο 

ηνπ ASC 805 πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ (πξψελ FAS 141 (R) αληηπξνζσπεχεη ην 

απνθνξχθσκα ηεο πξψηεο κεγάιεο ζπλεξγαζίαο ζην πξφγξακκα ζχγθιηζεο κεηαμχ 

ηνπ IASB θαη ηνπ FASB. χκθσλα κε ην ASC 805 θαη ΓΠΥΑ 3 (R), φιεο νη 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο. χκθσλα 

κε ηελ κέζνδν εμαγνξάο, κε ηελ απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ κηαο άιιεο νληφηεηαο, ε 

ζπλαιιαγέο ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία, θαη απηφ ζα πξέπεη λα 

 είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ , ηνπ παζεηηθνχ 

θαη ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηεο εμαγνξαζζείζαο νληφηεηαο επηκεηξνχληαη ζε 

εχινγεο αμίεο ,κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο. Αθφκα θη αλ ηα λέα πξφηππα νπζηαζηηθά 

ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο, νξηζκέλεο δηαθνξέο εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ .Σέηνηεο 

είλαη ,ην γεγνλφο φηη ην ΓΠΥΑ 3 επηηξέπεη ηελ απνηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ 

κεηνςεθίαο ηεο απνθηψκελεο εηαηξίαο,  είηε ζε εχινγε αμία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππεξαμίαο ή κε βάζε ηελ αλαινγηθή κέζνδν ε νπνία εμαηξεί ηελ ππεξαμία . Αληίζεηα , 

ην ASC 805 , επηηξέπεη κφλν ηελ απνηίκεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ηεο 

απνθηψκελεο εηαηξίαο,  ζε εχινγε αμία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο . Δπίζεο , 

επφκελε δηαθνξά είλαη φηη κε βάζε ην ΓΠΥΑ 3 , αλ νη φξνη κηαο ιεηηνπξγηθήο 

κίζζσζεο ηνπ απνθηψκελνπ είλαη επλντθέο ή δπζκελείο ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηεο 

αγνξάο, ε  αγνξάζηξηα εηαηξία αλαγλσξίδεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα 

ππνρξέσζε , κφλν αλ ε απνθηψκελε εηαηξία είλαη κηζζσηήο. Αλ ε απνθηψκελε 

εηαηξία είλαη ν εθθκηζζσηήο ηφηε νη φξνη ηεο κίζζσζεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 
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εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππφθεηληαη ζηε 

κίζζσζε. 

  Με βάζε ην ακεξηθάληθν πιαίζην, αλ νη φξνη κηαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ηνπ 

απνθηψκελνπ είλαη επλντθέο ή δπζκελείο ζρέζε κε ηνπο φξνπο ηεο αγνξάο, ε  

αγνξάζηξηα εηαηξία αλαγλσξίδεη έλα άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα ππνρξέσζε, 

αληίζηνηρα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν απνθηψκελνο είλαη ν εθκηζζσηήο ή ν κηζζσηήο.  

 

4.2.30  IFRS 4 - «Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο»
37

 vs US GAAP 

 

   Σν IFRS 4 νξίδεη ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη 

εθαξκφδεηαη ζε φια ζρεδφλ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ κηα νπνηαδήπνηε 

εηαηξία εθδίδεη , αιιά ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα ζπκβφιαηα αληαζθάιηζεο ,γηα 

ζπκβφιαηα πνπ ήδε θαηέρεη. . Ωο αζθάιηζε λνείηαη , ε κεηαθνξά αζθαιηζηηθνχ 

θηλδχλνπ απφ ηνλ αζθαιηδφκελν , ζηνλ αζθαιηζηή.  Σν πξφηππν δελ ηζρχεη γηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηνπ αζθαιηζηή, φπσο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα  , θαη 

επηπιένλ δελ θαζνξίδεη ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ αζθαιηδφκελνπ. Γεληθά , νη 

εθδφηεο αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ αθνινπζνχλ ηηο ππάξρνπζεο ινγηζηηθέο αξρέο , 

εθηφο θη αλ θάπνην πξφηππν νξίδεη αιιηψο κε ην απνηέιεζκα λα είλαη πην ζρεηηθφ θαη 

αμηφπηζην. ε κηα ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ ή κηα κεηαθνξά ραξηνθπιαθίνπ , κηα 

δηεπξπκέλε παξνπζίαζε ηεο  εχινγεο αμίαο ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ πνπ 

απνθηψληαη , είλαη επηηξεπηή. Δπίζεο , ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο , αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά , σο 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα  , αλ θαη ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ .
 38

  

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά , ζην πιαίζην ησλ US GAAP  , κε ηα πξφηππα  ASC Topic 

944, SFAS 60, 97, 113, 120 θαη SOP 03-1 θαη 05-1 , νξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηα 

αζθαιηζηήξηεο ζπκβάζεηο. Ωο αζθάιηζε ζεσξνχληαη , φια ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο , θαη δελ γίλεηαη θάπνηα 

αλαθνξά ζε θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη απφ άιιεο εηαηξίεο πνπ αλαιακβάλνπλ 

αζθαιηζηηθφ θίλδπλν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

λνκνζεζία πεξί αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ. Σα ζπκβφιαηα πνπ δελ θαζνξίδνληαη λνκηθά 

σο αζθαιηζηήξηα , δηέπνληαη απφ άιια πξφηππα. Δπίζεο , ζην ακεξηθάληθν πιαίζην , 

δελ ππάξρεη κηα επξεία έλλνηα δηαρσξηζκνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ , αιιά 

θαη δελ δίδνληαη ηδηαίηεξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ απφθηεζε αζθαιηζηεξίσλ , θαηά ηελ 

ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ ή ηε κεηαθνξά ραξηνθπιαθίνπ. Ο φξνο ‘ραξαθηεξηζηηθά 

πξναηξεηηθήο ζπκκεηνρήο’ πνπ ζπλαληνχκε ζην IFRS 4 δελ πθίζηαηαη ζε απηφ ην 

πιαίζην θαη αληαπηνχ ηζρχεη ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα κεξίζκαηα πξνο 

                                                      
37 Ernst & Young LLP (2009) 

38 KPMG LLP and KPMG IFRG Limited(2009) 
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αζθαιηζκέλνπο , αλ θαη ηέηνηα γεγνλφηα ινγίδνληαη ζαλ αζθαιηζηήξηα , ε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ηα IFRS.  

 

4.2.31  IFRS 5 - «Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο 

πώιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο» 

 

    θνπφο ηνπ παξφληνο ΓΠΥΑ είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε θαη 

γλσζηνπνίεζε δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ην ΓΠΥΑ απαηηεί: 

α) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα 

γηα πψιεζε λα επηκεηξψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη 

ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο θαη ε απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ απηψλ λα παχζεη θαη 

β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα 

πξνο πψιεζε λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ φςε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα 

ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ. 

   Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε παξνπζηάδνληαη ζην 

ακεξηθάληθν πξφηππν ASC 360-10 Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο  (πξψελ FAS 144)  . 

Σφζν ην ΓΠΥΑ 5 φζν θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν πεξηιακβάλνπλ παξφκνηα  

θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ησλ Καηερφκελσλ πξνο Πψιεζε ηνηρείσλ. χκθσλα κε ηα 

δχν πξφηππα, έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνηηκάηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο 

ηξέρνπζαο θαη εχινγεο αμίαο κείνλ ην θφζηνο πψιεζεσλ. Σν πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

δελ απνζβέλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ρσξηζηά ζηελ φςε ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη 

αληαιιαγέο κε ρξεκαηηθψλ παξαγσγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληηκεησπίδνληαη 

νκνίσο, ζην πξφηππν ASC 845 Με ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο (πξψελ APB 29, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην FAS 153) θαη ζην ΓΛΠ 16 , θαηά ηα νπνία , θαη ηα δχν 

πιαίζηα επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε θέξδνπο ή δεκίαο αλ ε αληαιιαγή έρεη εκπνξηθή 

νπζία θαη ε δίθαηε αμία ηεο αληαιιαγήο κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα. 

4.2.32  ΓΠΥΠ 8 - «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο » vs US GAAP 

 

   To IFRS 8 Λεηηνπξγηθνί Σνκείο (Operating Segments) νξίδεη ηελ αληηκεηψπηζε γηα 

ηελ ηκεκαηηθή ή θαηά ηνκέα πιεξνθφξεζε . Σα πξφηππν απηφ είλαη εθαξκνζηέν , ζε 

επηρεηξήζεηο φπνπ είλαη απαξαίηεηε ηέηνηα δεκνζηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ .Σελ επζχλε γηα ηνπο ηνκείο ηνπο νπνίνπο, ζα δεκνζηεπηνχλ 

πιεξνθνξίεο , αλαιακβάλεη ε δηνίθεζε θαη βαζίδεηαη ζε κηα δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε . 

Αλαθεξφκελνη ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ , ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ν 

θαζνξηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηελ δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε αλεμαξηήησο ηεο κνξθήο ηνπ 

νξγαληζκνχ-επηρείξεζεο. Δπίζεο, νη ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεζνχλ εάλ γίλνληαη ηαθηηθά αλαθνξέο πξνο ηνλ ππεχζπλν ιήςεο 

ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 
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   Σν πξφηππν FAS 131 Γλσζηνπνηήζεηο γηα Σκήκαηα ηεο εηαηξίαο θαη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο-Disclosures about Segments of an Enterprise and Related information , 

είλαη ην αλάινγν πξφηππν ηνπ ακεξηθάληθνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ. ε γεληθέο γξακκέο 

ην πεξηερφκελν ησλ δχν πιαηζίσλ είλαη φκνην κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο . χκθσλα κε 

ην ακεξηθάληθν πιαίζην , νη εηαηξίεο ηεο κνξθήο ‘κήηξαο’ , δειαδή , ελφο 

ζπλδπαζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ δηνηθνχληαη κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαλ ηξφπν , ζηνλ νπνίν ν Τπεχζπλνο ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ έρεη ηελ 

επνπηεία φισλ ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ ,  νθείινπλ λα θαζνξίδνπλ ηνπ ηνκείο 

αλαθνξάο , βαζηδφκελνη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο.  χκθσλα κε ηα US GAAP. αλ 

γίλεηαη ηαθηηθά αλαθνξά πξνο ηνλ Τπεχζπλν ιήςεο ιεηηνπξγηθψλ απνθάζεσλ , νη 

ππνρξεψζεηο αλά ηνκέα δελ πξέπεη λα γλσζηνπνηεζνχλ  
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4.3 ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΞΤ IFRS ΚΑΙ US 

GAAP
39

 

 

ANTIKEIMENO IFRS US GAAP 

Γεληθά  Πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή 

ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεπζχλζεσλ 

 Παξέρεηαη ζρεηηθά αξθεηφ 

εχξνο γηα ιήςε 

απνθάζεσλ 

 Δθαξκνγή πεξηζζφηεξν 

ιεπηνκεξψλ θαηεπζχλζεσλ 

 ρεηηθά κηθξή δπλαηφηεηα 

ιήςεο απνθάζεσλ  

Ακνηβέο ζε 

Μεηνρέο 

 Γελ ηζρχεη ην 

δεδνπιεπκέλν θαη ε 

γλσζηνπνίεζε ζε εχινγεο 

αμίεο 

 Ζ εχινγε αμία ησλ stock 

options θαηαρσξείηαη ζηα 

έμνδα ή γλσζηνπνηείηαη .Ζ 

εχινγε ρξεκαηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ θαη νη εθηηκήζεηο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνρψλ πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 

πλελψζεηο 

Δπηρεηξήζεσλ 

 Ζ κέζνδνο ηνπ pooling 

επηηξέπεηαη φηαλ ν 

απνθηψλ δελ κπνξεί λα 

αλαγλσξηζηεί 

 Όιεο νη ζπλελψζεηο πξέπεη 

λα ινγίδνληαη βάζε ηεο 

κεζφδνπ εμαγνξάο 

Φήκε θαη 

Πειαηεία 

(Τπεξαμία) 

 Απνζβέλεηαη ζε κηα 

πεξίνδν 20 εηψλ θαη 

ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεηο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

 Γεληθά δελ απνζβέλεηαη 

αιιά ππφθεηληαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 

Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε – 

Απνθηήζεηο ζε 

εμέιημε 

 Απνζβέλνληαη   Δμνδνπνηνχληαη  

Δλνπνίεζε 

Οηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ  

 Σεζη Διέγρνπ κπνξεί λα 

γίλεη κε δηθαηψκαηα 

ςήθνπ ιηγφηεξα απφ ην 

50% ηνπ ζπλφινπ 

 Σεζη Διέγρνπ κπνξεί λα 

γίλεη κε δηθαηψκαηα ςήθνπ 

πεξηζζφηεξα απφ ην 50% 

ηνπ ζπλφινπ 

Απνκείσζε 

πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ  

 Αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε 

εθπηπηφκελε παξνχζα 

αμία ησλ κειινληηθψλ 

ρξεκαηνξνψλ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηε 

 Αλαγλσξίδεηαη κφλν φηαλ 

νη κειινληηθέο 

ρξεκαηνξνέο ρσξίο 

έθπησζε είλαη κηθξφηεξέο 

απφ ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ 

                                                      
39 Rachel Carnachan , April 2003 
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ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

Πξνβιέςεηο γηα 

ππνρξεψζεηο 

αβέβαηνπ ρξφλνπ 

θαη πνζνχ  

 Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν θαη ε έθπησζε 

ηεο αμίαο απαηηείηαη  

 Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν ζε ιεηηνπξγία θαη 

θάπνηεο πξνβιέςεηο δελ 

εθπίπηνπλ  

Έθδνζε 

κεηαηξέςηκνπ 

ρξένπο 

 Οη πξφζνδνη απφ ηελ 

έθδνζε επηκεξίδνληαη 

κεηαμχ ππνρξεψζεσλ θαη 

θαζαξήο ζέζεο 

 Οη πξφζνδνη 

θαηαρσξνχληαη 

απνθιεηζηηθά ζαλ 

ππνρξέσζε 

Τπεξπιεζσξηζκφο  Απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο 

ησλ γεληθψλ επηπέδσλ 

ηηκψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ 

ζπγαηξηθψλ , θαη ην 

θέξδνο ή ε δεκία ηεο 

θαζαξήο ρξεκαηηθήο 

ζέζεο θαηαρσξείηαη ζην 

θαζαξφ εηζφδεκα 

 Ηζρχεη ε επαλεθηίκεζε ησλ 

ζπγαηξηθψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο  ηε 

ιεηηνπξγηθή ηζνηηκία ησλ 

κεηξηθψλ εηαηξηψλ . 

Με ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο : 

εθηίκεζε γηα 

κειινληηθέο 

ιεηηνπξγηθέο 

δεκηέο 

 Γελ ηζρχεη ε Αξρή ηνπ   

Γεδνπιεπκέλνπ 

 Αξρή ηνπ Γεδνπιεπκέλνπ 

Άκεζα αξρηθά 

θφζηε γηα ηνπο 

εθκηζζσηέο 

 Απνζβέλνληαη ή 

εμνδνπνηνχληαη θαηά ηε 

πεξίνδν ηεο κίζζσζεο 

 Αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα 

Γηαθνξέο 

ζπλαιιάγκαηνο ζε 

ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο 

 Κάπνηεο θνξέο 

πξνζηίζεληαη ζην βαζηθφ 

θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ 

 Πάληα θαηαγξάθνληαη ζην 

θαζαξφ εηζφδεκα  

Πιεξνθφξεζε 

θαηά ηνκέα 

 Οη επηρεηξεκαηηθνί ηνκείο 

είλαη γξακκέο 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

Πξέπεη λα γίλεηαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηνκέσλ 

θαη ε αλαθνξά κε 

ελνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο 

αξρέο 

 Οη ηνκείο είλαη ζπζηαηηθά 

γηα ηα νπνία ε 

πιεξνθφξεζε 

γλσζηνπνηείηαη ζηε 

δηνίθεζε θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

νπνηνδήπνηε ινγηζηηθφ 

πιαίζην γηα εζσηεξηθή 

ρξήζε . Γελ είλαη 

απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκφο 

ησλ ηνκέσλ  
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Δλζψκαηεο 

Αθηλεηνπνηήζεηο 

(PPE) 

 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

είλαη επηηξεπηφ  

 Αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

απαγνξεχεηαη  

Δπελδχζεηο ζε 

Δδαθηθέο εθηάζεηο 

 Υξεζηκνπνηείηαη ε αμία 

θηήζεο ή ε εχινγε αμία 

 Υξεζηκνπνηείηαη κφλν ε 

αμία θηήζεο 

Γηφξζσζε Λαζψλ  Γίλεηαη ή κε λέα 

γλσζηνπνίεζε ή κε ηελ 

πξνζζήθε αζξνηζηηθνχ 

πνζνχ ζηα απνηειέζκαηα   

 Γίλεηαη κε λέα 

γλσζηνπνίεζε 

Σππνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  

 Απαηηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο 

γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πνπ παξνπζηάδνληαη  

 Ζ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλε κνξθνπνίεζε 

ελψ ην FASB φρη 

πλνιηθφ Έζνδν   Γελ απαηηείηαη εηδηθφ 

ξαπφξην 

 Απαηηείηαη εηδηθφ ξαπφξην 

Καηαζθεπαζηηθά 

ζπκβφιαηα γηα ηα 

νπνία ην πνζνζηφ 

νινθιήξσζεο δελ 

κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί  

 Μέζνδνο Αλάθηεζεο 

Κφζηνπο 

 Μέζνδνο νινθιήξσζεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ 

Κεθαιαηνπνίεζε 

ηνπ επηηνθίνπ ζε 

θαηαζθεπαζκέλα 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία  

 Πξναηξεηηθφ   Τπνρξεσηηθφ 

Πξνλνκηνχρεο 

κεηνρέο – 

ππνρξεσηηθήο 

εμαγνξάο 

 Καηαρσξείηαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο 

 Γηαζπάηαη ζε θαζαξή ζέζε 

θαη ππνρξεψζεηο 

Δπελδχζεηο ζε 

θνηλνπξαμίεο 

 Μέζνδνο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο ή αλαινγηθή 

ελνπνίεζε 

 Μέζνδνο ηεο θαζαξήο 

ζέζεο  

Δηαηξία Δηδηθνχ 

θνπνχ 

 Πξέπεη λα ελνπνηεζεί αλ 

είλαη ειεγρφκελε  

 Δηαηξίεο πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα δελ 

είλαη απαξαίηεην λα 

ελνπνηεζνχλ  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

   Έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα ηφζν απφ ην IASB φζν θαη απφ ην FASB ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ δπν πιαηζίσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

θαη λα ιπζνχλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο φινλ απηφλ ηνλ θαηξφ , 

έρεη επηθέξεη αξθεηά απνηειέζκαηα κε ην δηάζηεκα κεηαμχ ησλ IFRS θαη US GAAP 

λα κεηψλεηαη .  

   Οη βαζηθέο αξρέο ζηα δπν απηά ινγηζηηθά πιαίζηα αλαθνξάο , είλαη θαηά πνιχ 

φκνηεο. Σα ινγηζηηθά πιαίζηα έρνπλ πνιιά θνηλά κεηαμχ ηνπο , θαη γίλνληαη 

ζεσξεηηθά πεξηζζφηεξν φκνηα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ εμαηηίαο ηεο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο χγθιηζεο , γηα ηελ νπνία γίλεηαη πξνζπάζεηα . Ωζηφζν ηα Ακεξηθάληθα 

Πξφηππα παξέρνπλ πεξηζζφηεξνπο ιεπηνκεξείο θαλφλεο θαη ιεπηνκέξεηεο ,νη νπνίεο 

θάπνηεο θνξέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηα IFRS. Παξφιεο ,ηηο νκνηφηεηεο αξθεηέο 

είλαη νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζε εηδηθέο ζπλαιιαγέο. Οη δηαθνξέο αθνξνχλ 

εμεηδηθεπκέλα γεγνλφηα σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε , ηε κέηξεζε , ηελ παξνπζίαζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη . 

 

 Δχινγε αμία – επηθξαηεί αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην αλ ην πιαίζην ησλ IFRS 

ζα επηηαρχλεη ηελ ηάζε πξνο ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε βάζε ηεο Δχινγεο 

αμίαο δεδνκέλνπ ηνπ φηη ην πιαίζην απηφ ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο πξνζεγγίζεηο 

βαζηζκέλεο ζηνπο θαλφλεο ηηο αγνξάο θαη φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο είλαη πξναηξεηηθή φπσο ζην ΓΛΠ 16 θαη 

40. Δλψ απφ ηε κηα , ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε κε βάζε ηελ εχινγε αμία 

δείρλεη λα είλαη πξναηξεηηθή , είλαη ζπρλά δχζθνιε λα εθαξκνζηεί θαη 

αληίζεηε κε ην λνκηθφ , πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ 

ηλζηηηνχησλ.   

 Αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ –Σα U. S GAAP πεξηιακβάλνπλ πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην FASB θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Οη 

ιεπηνκεξείο απηέο πξνδηαγξαθέο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο αλάινγα 

ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα , ηα ΓΠΥΠ έρνπλ κφλν 

δχν θχξηα πξφηππα γηα ηα έζνδα θαη κεξηθέο εξκελείεο επί ησλ εζφδσλ 

θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ , θάηη ην νπνίν δείρλεη φηη ππάξρεη ε θαηεχζπλζε λα 

πεξηιεθζνχλ ζε απηά φιεο νη ζπλαιιαγέο ησλ εζφδσλ. Οη αξρέο απηέο 

εθαξκφδνληαη ρσξίο πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ή εηδηθέο δηαηάμεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ θαη 

πξνγξακκάησλ πιεξνθνξηθήο  ησλ ΖΠΑ  , ηα US GAAP νξίδνπλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη φξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ απηνχο 

ησλ ΓΠΥΑ. Απηνί νη θαλφλεο επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη 

ηελ ζηξαηεγηθή ησλ πσιήζεσλ  ησλ ακεξηθαληθψλ εηαηξηψλ ινγηζκηθνχ, θάηη 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη φηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ ζα κπνξνχζε 

λα επηθέξεη πξνζαξκνγέο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο εηαηξείεο απηέο 
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 Απνδνρέο Βάζε Μεηνρψλ – Σα ΓΠΥΠ επηηξέπνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο 

αλαγλψξηζεο εμφδσλ απφ νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ , 

κε βαζκνινγία θαηνρχξσζεο.  Καηά ζπλέπεηα , νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ζα 

κπνξνχζαλ  λα αλαδηαξζξψζνπλ ηηο ζπκθσλίεο θαη ηα ζπκβφιαηα απνδνρψλ 

ζπληαμηνδφηεζεο ,  πξνζαξκνδφκελεο ζηα IFRS , πξνηξέπνληαο ηα ζηειέρε λα 

κεηαβάινπλ ηα ζπκβφιαηα θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ 

αιιά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεσλ θαη Καζαξή Θέζε -  Ο ηνκέαο απηφο 

νδεγεί ζε δηαθνξέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην πψο κηα 

εηαηξεία επηιέγεη λα αληιήζεη θεθάιαηα. Οξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ θαηαηάζζνληαη σο ίδηα θεθάιαηα θάησ ην πιαίζην ησλ GAAP  πξέπεη λα 

θαηαηαγνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρξένο ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΥΑ.  Ζ εθ λένπ ηαμηλφκεζε ησλ ελ ιφγσ κέζσλ ζα επεξεάζεη ηελ 

γλσζηνπνίεζε γηα ηα  θαζαξά πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία θαζψο θαη ηνπο δείθηεο 

Υξένπο πξνο Καζαξή Θέζε  (De Jong et al., 2006). Δπηπιένλ ,  ηα έμνδα απφ 

ηφθνπο ζα απμεζνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ θαη, 

ζηε ζπλέρεηα ζα νδεγήζνπλ ζε πηψζε ην θαζαξφ εηζνδήκαηνο πνπ δειψλεηαη 

, δηφηη νη θαηαλνκέο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ζεσξνχληαη πιεξσκέο ζηνπο 

κεηφρνπο. Απηέο νη αιιαγέο κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο θαη 

δαλεηνιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη άιιεο ζπκβάζεηο. 

 Οη ελνπνηήζεηο είλαη κηα άιιε πεξηνρή ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ US GAAP 

θαη ησλ ΓΠΥΑ. . Βάζε ησλ ΓΠΥΑ, ε απφθαζε γηα ηελ ελνπνίεζε βαζίδεηαη 

ζηελ αξρή εάλ ε εηαηξεία έρεη ηνλ νπζηαζηηθφ  έιεγρν, δειαδή, ηε δχλακε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ππαγνξεχζεη επηρεηξεζηαθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη πνιηηηθέο κηαο άιιεο νληφηεηαο. Αληίζεηα, νη ακεξηθαληθέο αξρέο 

παξέρνπλ πνιινχο θαλφλεο θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα απνθχγνπλ ηελ ελνπνίεζε θαη λα ζέζνπλ ζηνηρεία εθηφο ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα ηα ΓΠΥΑ απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ (Deloitte, 2008) . Δλδερνκέλσο 

επεξεάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ησλ απνθηήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ 

εηαηξηψλ. Δπηπιένλ, ε αιιαγή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελνπνίεζεο κπνξεί λα 

κεηαβάιεη ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο , θαη ζα κπνξνχζε λα απαηηήζεη 

κεραληθέο πξνζαξκνγέο ηεο ινγηζηηθήο κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο. 

 Απνζέκαηα - Σα IFRS δελ επηηξέπνπλ ηελ LIFO σο κέζνδν απνηίκεζεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ 

 Σα IFRS επηηξέπνπλ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ , ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

 Απνκεηψζεηο - Σα IFRS ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ελφο ζηαδίνπ γηα ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο , ζε αληίζεζε κε ηα US GAAP πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

κέζνδν δπν ζηαδίσλ. Κάηη ηέηνην θαζηζηά ηελ κείσζε ηεο αμίαο πην πηζαλή.  

 Σα IFRS απαηηνχλ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο , ππφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο. 

Ζ πην ζεκαληηθή δηαθνξά φκσο είλαη φηη ηα IFRS παξέρνπλ ιηγφηεξεο ζπλνιηθέο 

θαηεπζχλζεηο ζε φηη αθνξά ηελ ιεπηνκεξή , εμεηδηθεπκέλε θαη θιαδηθή 
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πιεξνθφξεζε. Σν IASB έρεη ελαπνζέζεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ινγηζηηθά πξφηππα  , ζηνπο ζπληάθηεο θαη ειεγθηέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζην επίζεκν φξγαλν δηεξκελεηψλ , ηελ Γηεζλή 

Δπηηξνπή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη Αλαθνξηθψλ Γηεξκελεηψλ IFRIC. Δλψ ηα 

Ακεξηθάληθα Πξφηππα  εκπεξηέρνπλ επίζεο βαζηθέο αξρέο , ην ηζρπξφ λνκνζεηηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηελ ακεξηθάληθε αγνξά έρεη απνηειέζεη ζε κηα πην πεξηγξαθηθή 

θαη ππαγνξεπηηθή πξνζέγγηζε κε πεξηζζφηεξν εκθαηηθέο θαη ζπλνιηθέο θαζνδεγήζεηο 

εθαξκνγήο θαη δηεξκελείεο αλά ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

    Έηζη ινηπφλ , ζην πιαίζην ηεο κειινληηθήο έξεπλαο , πξνηείλεηαη ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο χγθιεζεο ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ US GAAP , θάηη ην 

νπνίν ζα είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ πεξί ηα ινγηζηηθά 

πξφηππα θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έλα αθφκα ζέκα πξνο εμέηαζε , απνηειεί 

ε κειέηε θιάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλάινγα ηα πξφηππα κε ηα νπνία δεκνζηεχνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη ε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ελφο εληαίνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο βάζεη ηεο χγθιηζεο, θαζψο επίζεο λα κειεηεζεί ν 

ρξφλνο ζηνλ νπνίν θάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη εθηθηφ δεδνκέλσλ ησλ πξφζθαησλ 

εμειίμεσλ ζην Γηεζλέο επίπεδν , φπσο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε , ε χθεζε , ε θξίζε 

ρξένπο , ε θξίζε ζηελ Δπξσδψλε θαη ε θξίζε ζηελ Βφξεην Αθξηθή θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή. 
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Παξάξηεκα  

 

ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 
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ινηπφλ είλαη νη παξαθάησ : 
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πκβνχιην Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΖΠΑ) 
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Δξκελίεο ηνπ ΥΛΠ (ΖΠΑ) 

GAAP Generally Accepted Accounting Principles 

  

Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

GAAS Generally Accepted Auditing Standards 

  

Γεληθά Παξαδεθηά Διεγθηηθά Πξφηππα 

HTM Held-to-maturity (financial assets) 

  

Κεθάιαηα Γηαθξαηoχκελα σο ηε Λήμε ηνπο 

IASB International Accounting Standards Board 

  

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

IAS International Accounting Standard(s) 

  

Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

IFRS International Financial Reporting Standard(s) 

  

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

LIFO Last-in-first-out (inventory valuation) 

  

Σα ηειεπηαία πνπ εηζέξρνληαη , εμέξρνληαη πξψηα ( Απνηίκεζε 

Απνζεκάησλ) 

FIFO First-in-first-out (inventory valuation) 

  

Σα πξψηα πνπ εηζέξρνληαη , εμέξρνληαη πξψηα ( Απνηίκεζε 

Απνζεκάησλ) 

OCI Other comprehensive income 

  

Άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα 

R&D Research and development 

  

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

SEC Securities and Exchange Commission (US) 

  

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (ΖΠΑ) 

SPE Special purpose entity(ies) 

  

Δηαηξία Δηδηθνχ θνπνχ 

MKO 

 

  

Με Κεξδνζθνπηθφο Οξγαληζκφο 

 


