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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Έως και σήµερα, η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ αφορά µόνον 
τις εισηγµένες επιχειρήσεις στα χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
προαιρετική εφαρµογή των ∆ΛΠ συναντάται από µικρό αριθµό επιχειρήσεων που είτε 
έχουν το µέγεθος για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των ∆ΛΠ, είτε είναι 
συνδεδεµένες µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις και υποχρεούνται εµµέσως στην εφαρµογή 
τους. Ο µεγάλος αριθµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων παγκοσµίως δεν εφαρµόζει 
τα ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ. Οι κυριότερες αιτίες που αποθαρρύνουν τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις από την εφαρµογή των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ είναι το κόστος εφαρµογής τους, 
καθώς απαιτείτε εξειδικευµένο προσωπικό και νέα συστήµατα µηχανογράφησης. 

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IΑSB) έκκρινε απαραίτητη την 
δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για Μικρές 
και Μεσαίες Επιχειρήσεις (∆ΠΧΠ για ΜΜΕ). Ο σκοπός του προτύπου είναι να αυξήσει 
την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και να µειώσει το κόστος εφαρµογής τους, 
προσφέροντας ένα απλοποιηµένο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών αρχών οι οποίες είναι 
κατάλληλες για µικρότερες, µη εισηγµένες εταιρίες, καταργώντας επιλογές λογιστικής 
πολιτικής, θέµατα που γενικά δεν σχετίζονται µε τις ΜΜΕ και απλοποιώντας µεθόδους 
αναγνώρισης και επιµέτρησης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των βασικών 
χαρακτηριστικών του ∆ΠΧΠ για χρήση από µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτά 
περιγράφονται στο πρότυπο που εκδόθηκε από τον IASB τον Ιούλιο του 2009. Καθώς 
και τα οφέλη και µειονεκτήµατα από την εφαρµογή του προτύπου. Πιο συγκεκριµένα, 
το Κεφάλαιο 3 αποτελεί µια αναδροµή στην ιστορία των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ, το Κεφάλαιο 
4 αναφέρεται στην χρήση των εκάστοτε ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις 
ενώ το Κεφάλαιο 5, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 
Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η κριτική στο πρότυπο και το κόστος - όφελος 
κατά την εφαρµογή του προτύπου από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυριαρχούν στον κόσµο των 
επιχειρήσεων. Σχεδόν σε κάθε χώρα, από τις µεγαλύτερες οικονοµίες µέχρι τις 
µικρότερες, πάνω από το 99% των εταιρειών έχουν λιγότερους από 50 υπαλλήλους. 
Υπάρχουν 21 εκατοµµύρια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 20 εκατοµµύρια µόνο 
στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Στις περισσότερες χώρες, ο νόµος απαιτεί όλες ή πολλές από αυτές τις εταιρείες 
να συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις και συχνά, να υποβάλλονται σε έλεγχο. 
Συνήθως, οι οικονοµικές καταστάσεις κατατίθενται στην κυβέρνηση (φορολογικές 
αρχές) και είναι στη διάθεση του κοινού, ή καταχωρούνται σε ιστοσελίδα, ή είναι 
διαθέσιµες κατόπιν αιτήµατος. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των Μικροµεσαίων επιχειρήσεων 
χρησιµοποιούνται συνήθως από τους δανειστές ( όπως τράπεζες), προµηθευτές, 
πελάτες, τους οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, τους µετόχους της 
εταιρείας, οι εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου, και άλλοι πάροχοι κεφαλαίου. 

Ποια λογιστικά πρότυπα ακολουθούν οι ΜΜΕ για τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων τους; Η παγκόσµια τάση, την τελευταία δεκαετία δείχνει ότι αρκετές 
χώρες, έχουν υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) άµεσα ή αυτά συγκλίνουν µε τις εθνικές  γενικά αποδεκτές λογιστικές 
πρακτικές τους (GAAP) στα ∆ΠΧΠ. Οι ασφαλείς υπολογισµοί έχουν ενθαρρύνει την 
τάση αυτή, επειδή τα ∆ΠΧΠ έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες των 
εταιρειών των οποίων οι κινητές αξίες διαπραγµατεύονται στις δηµόσιες αγορές 
κεφαλαίων. Αυτό έχει ως συνέπεια να αυξήσει την έκταση και την πολυπλοκότητα των 
θεµάτων που καλύπτονται από τα ∆ΠΧΠ, µε ένα αρκετά µεγάλο αριθµό 
γνωστοποιήσεων και οδηγιών εφαρµογής. Το 2009 ο όγκος των ∆ΠΧΠ έχει αυξηθεί σε 
2.855 σελίδες. 

Σε πολλές χώρες, αυτή η πολυπλοκότητα και ο µεγάλος όγκος των ∆ΠΧΠ 
δηµιουργούσε αρνητική  πίεση προς τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ αντιδρούν για το µεγάλο 
κόστος που πρέπει να επωµιστούν προκειµένου να εφαρµόσουν τα πρότυπα για την 
σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό τους στα ∆ΠΧΠ, επίσης οι περισσότερες ΜΜΕ είναι µικρές σε µέγεθος µε 
αποτέλεσµα να δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται τα 
πρότυπα. 

Στην πραγµατικότητα σε ορισµένες χώρες η ποιότητα από την εφαρµογή των 
πλήρη ∆ΠΧΠ, συγκλίνει µε τα εθνικά πρότυπα, και είναι λιγότερο αυστηρή. Μερικές 
χώρες έχουν αναπτύξει δικά τους πρότυπα διαχείρισης, αλλά συχνά αυτά έχουν 
σοβαρούς περιορισµούς στους χρήστες, δεν είναι εύκολα κατανοητά από τους 
δανειστές και άλλους φορείς παροχής κεφαλαίων, ιδίως σε διεθνές επίπεδο, έχουν 
περιορισµένη υποστήριξη (π.χ. εγχειρίδια και λογισµικό), και µερικές φορές δεν 
επιβάλλονται. 
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Εάν οι πάροχοι κεφαλαίου δεν καταλαβαίνουν ή δεν έχουν εµπιστοσύνη στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που λαµβάνουν από τις ΜΜΕ, τότε η πρόσβαση µιας 
ΜΜΕ στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα είναι αρκετά περιορισµένη. 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, εκδόθηκε από το IASB τον Ιούλιο του 2009, και 
ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανησυχίες. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο πρότυπο 230 
σελίδων προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των µικρότερων 
επιχειρήσεων. Πολλές από τις αρχές των πλήρη ∆ΠΧΠ για την αναγνώριση και 
επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων έχουν 
απλοποιηθεί, καθώς και θέµατα που δεν σχετίζονται µε τις ΜΜΕ έχουν παραλειφθεί. 
Επίσης και ο αριθµός των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων έχει µειωθεί σηµαντικά. Για 
την περαιτέρω µειώσει το προτύπου για τις ΜΜΕ, οι αναθεωρήσεις των ∆ΠΧΠ έχει 
αποφασιστεί να γίνεται µία φορά κάθε τρία χρόνια. 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ξεχωριστό από το πλήρες ∆ΠΧΠ και ως εκ τούτου 
στη διάθεση της κάθε χώρα να το εγκρίνει, εάν δεν έχει υιοθετήσει το πλήρες ∆ΠΧΠ. 
Είναι, επίσης, ευθύνη της κάθε χώρα να καθορίσει ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσει το πρότυπο.  Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ δόθηκε σε δηµόσια 
διαπραγµάτευση αµέσως µε την έκδοση. 

Για την υποστηρίξει της εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, η Επιτροπή 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει αναπτύξει ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό υλικό που 
είναι διαθέσιµο δωρεάν στην ιστοσελίδα του IFRS. 

Η πρώτη χώρα στον κόσµο που εφάρµοσε υιοθετήσει το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
ήταν Νότια Αφρική, ως εθνικό πρότυπο για τις ΜΜΕ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση και η παρουσίαση των βασικών 
χαρακτηριστικών του ∆ΠΧΠ για χρήση από µικροµεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτά 
περιγράφονται στο πρότυπο που εκδόθηκε από τον IASB τον Ιούλιο του 2009. Καθώς 
και τα οφέλη και µειονεκτήµατα από την εφαρµογή του προτύπου. Πιο συγκεκριµένα,  
στο Κεφάλαιο 3 γίνεται µια αναδροµή στην ιστορία των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ, στους λόγους 
που οδήγησαν στην ανάπτυξη τους, στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την 
τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, στα κύρια όργανα εκπόνησης των διεθνών 
λογιστικών προτύπων και την δοµή του IASB, το Κεφάλαιο 4 αναφέρεται στην χρήση 
των εκάστοτε ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ από τις Ελληνικές επιχειρήσεις τα προβλήµατα που 
αντιµετώπισαν κατά την εφαρµογής τους καθώς και τι ισχύει µε τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, την δοµή, το περιεχόµενο και τις βασικές αρχές που διέπουν το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ενώ το Κεφάλαιο 5, παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά 
του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, το ρόλο των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λόγους που 
οδήγησαν στην δηµιουργία ∆ΠΧΠ ειδικά για τις ΜΜΕ. Επίσης στο Κεφάλαιο 5 
αναφέρονται επιγραµµατικά και οι διαβουλεύσεις από το 2001 µέχρι την έκδοση του 
προτύπου τον Ιούλιο του 2009, το σκοπό του προτύπου την δοµή και το περιεχόµενο 
του και ποίοι έχουν δικαίωµα να το χρησιµοποιούν.  Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 
παρουσιάζεται η κριτική στο πρότυπο και το κόστος - όφελος κατά την εφαρµογή του 
προτύπου από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα γίνεται αναφορά στο 
λογιστικό και οικονοµικό περιβάλλον των ΜΜΕ στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ καθώς και τις βασικές 
διαφορές των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ και των ∆ΠΧΠ, αλλά και τα βασικά θέµατα που 
αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές ΜΜΕ από την εφαρµογή του προτύπου. Τέλος γίνεται 
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αναφορά στο κόστος και στα οφέλη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από την 
εφαρµογή του προτύπου και πως θα τις βοηθήσει µελλοντικά . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
2.1 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα ενότητα θα προσπαθήσουµε να παρουσιάσουµε τα 
σηµαντικότερα και πιο σύγχρονα άρθρα και έρευνες που έχουν σχέση µε τα ∆ΠΧΠ για 
τις MME και τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 

 

 
2.2 Έρευνες για τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 

 

Η Mantzari (2010), παρουσιάζει τις χρήσεις και τις ανάγκες πληροφόρησης των 
διαφόρων χρηστών των οικονοµικών εκθέσεων των ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο σε πολλές 
χώρες, και ειδικά στην Ελλάδα, καθώς και την καταλληλότητα των ∆ΠΧΠ για 
λογιστικές τους ανάγκες.  Ο κύριος σκοπός της µελέτης είναι να συµβάλλει στην 
έρευνα των οικονοµιών χωρών µε ιδιαίτερες πολιτικές και πολιτιστικές αρχές και 
συγκεκριµένα αναφέρεται στην περίπτωση της Ελλάδα, παραθέτοντας στοιχεία σχετικά 
µε τις χρήσεις και τους χρήστες των οικονοµικών εκθέσεων, καθώς και τις απόψεις των 
χρηστών απόψεις σχετικά µε την καταλληλότητα των διεθνών λογιστικών πρότυπα για 
τις ΜΜΕ. Η περίπτωση της Ελλάδας θα µπορούσε να βοηθήσει στην µελέτη και 
αντιµετώπιση προβληµάτων άλλων χωρών µε παρόµοιο θεσµικό πλαίσιο όπως αυτό της 
Ελλάδας, κατά την διαδικασία εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 
 
Ο Pacter (2010), στην ερευνά του αναφέρει τα κύρια κριτήρια βάση των οποίων γίνεται 
ο διαχωρισµός των επιχειρήσεων παγκοσµίως σε µικροµεσαίες και µεγάλες. Την 
ανάγκη που οδήγησε στην δηµιουργία του προτύπου για τις µικροµεσαίες, αλλά τις 
αρχικές αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας των λογιστικών. Επίσης παρουσιάζει την 
δοµή του προτύπου, καθώς και τα όργανα που είναι υπεύθυνα την σωστή λειτουργία 
και εφαρµογή των προτύπων παγκοσµίως. Τέλος, παρουσιάζει τα µειονεκτήµατα και τα 
οφέλη όπως έχουν καταγραφεί µέχρι σήµερα από τις χώρες που ήδη εφαρµόζουν 
υποχρεωτικά το ∆ΠΧΠ για τι ΜΜΕ. 
 
O Schiebel (2007) αναφέρεται στο προτεινόµενο ∆ΠΧΠ για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (Φεβρουάριος 2007), από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) , στο οποίο σχέδιο προτείνεται οι ΜΜΕ θα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής 
µεταχείρισης καθώς δεν θα πρέπει να λογοδοτούν δηµοσίως (µη εισηγµένες εταιρείες 
στο χρηµατιστήριο). ∆ηλώνει ότι οι εξωτερικοί χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 
των ΜΜΕ έχουν διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης. Στο βαθµό που οι ανάγκες 
πληροφόρησης των εξωτερικών χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων είναι 
διαφορετικές εξαρτάται ανάλογα µε το αν οι φορείς λογοδοτούν δηµοσίως ή όχι, όπως 
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και οι κανονισµοί που διέπουν τις διεθνείς οικονοµικές εκθέσεις πρέπει επίσης να είναι 
διαφορετικοί. Τα παγκόσµια πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τις 
ΜΜΕ θα πρέπει να είναι συγκρίσιµα σε διεθνές επίπεδο. Στόχος του IASB είναι ένα 
ανεξάρτητο ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. Ο σκοπός της ερευνάς του είναι να αναλύσει την 
έκταση στην οποία το πρότυπο σχέδιο εξαρτάται από το πλήρες σύστηµα ∆ΠΧΠ. 
Παρουσιάζονται συστάσεις για την αποφυγή οποιασδήποτε εξάρτησης. 

 
Οι Lungu, et al. (2007), παρουσιάζουν τις εργασίες του Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων κατάλληλων για 
οικονοµικές οντότητες που (α) δεν έχουν δηµόσια λογοδοσία και (β) η δηµοσίευση 
οικονοµικών καταστάσεων είναι για γενική χρήση για εξωτερικούς χρήστες. Η µελέτη 
έχει ως βασικούς στόχους να αναλύσει το ερωτηµατολόγιο, το οποίο εξέδωσε το IASB, 
για να καταγράψει τις αντιδράσεις και τα προβλήµατα ων ΜΜΕ, και πως το νέο ∆ΠΧΠ 
για τις ΜΜΕ θα τις βοηθήσει να αυξήσουν τον ανταγωνισµό και να ισχωρίσουν σε νέες 
αγορές. Η µελέτη τους έδειξε ότι στις περισσότερες χώρες οι ΜΜΕ υπόκεινται σε 
χαλαρή ρύθµιση, καθώς ελέγχονται σε εθνικό επίπεδο, µε γνώµονα τις συγκεκριµένες 
οικονοµικές και τις τοπικές συνθήκες. Ωστόσο, η αυξανόµενη σηµασία των ΜΜΕ στην 
παγκόσµια οικονοµία, είχε επιστήσει την προσοχή των διεθνών ρυθµιστικών αρχών να 
προτείνει νέα ρυθµιστικά καθεστώτα για τις ΜΜΕ. Τέλος στην µελέτη παρουσιάζεται, 
εν συντοµία το περιεχόµενο του πρόσφατου σχεδίου έκθεσης για τις ΜΜΕ από το 
IASB, αλλά και τα συµπεράσµατα και σχόλια στις απαντήσεις που δόθηκαν στο 
ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις απαιτήσεις των νέων προτύπων αναφοράς για τις ΜΜΕ. 

 
Οι Bertoni et al. (2010), έχουν ως στόχο να συζητήσουν τις αλλαγές και αντιδράσεις 
στο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες 
Επιχειρήσεις (∆ΠΧΠ για ΜΜΕ) και τα αποτελέσµατά της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µελέτη 
έχει ως στόχο να εξηγήσει τις συνέπειες από την θέσπιση προτύπων 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της υπάρχει ή  µη 
διάκριση µεταξύ ιδιοκτησίας και ελέγχου. Οι συγγραφείς επέλεξαν να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
για δύο λόγους: 1) η ΕΕ αποφάσισε να υιοθετήσει τα ∆ΠΧΠ για όλες τις εισηγµένες 
εταιρείες το 2005, αλλά εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να αποφασίσει εάν θα 
εφαρµόσουν τα πρότυπα αυτά σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 2) οι περισσότερες 
χώρες της ΕΕ µπορεί να περιγράφονται ως "αδύναµες ιδίων κεφαλαίων» χώρες, όπου η 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση είναι προσανατολισµένα προς τους πιστωτές, και όχι 
τους επενδυτές, και η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων αποτελεί νοµική 
υποχρέωση για τις µη εισηγµένες εταιρείες.  

Η εισαγωγή ενός νέου προτύπου για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
»χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στην ΕΕ θα έχει διπλό αποτέλεσµα: α) 
εναρµόνιση των οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις στο 
εσωτερικό της ΕΕ και β) τη θέσπιση προτύπων προσανατολισµένων προς τους 
επενδυτές. Το παρόν έγγραφο υποστηρίζει, ωστόσο, ότι ένα κοινό πλαίσιο για την 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, είναι προς το 
συµφέρον των χρηστών των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, ιδίως από την άποψη 
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της ΕΕ για την εναρµόνιση στις χρηµατοπιστωτικές αναφορές. Το νέο πρότυπο θα έχει 
ως αποτέλεσµα την µείωση του όγκου των αναφορών  µεταξύ εισηγµένων και 
ιδιωτικών εταιρειών, παρέχοντας έτσι στους χρήστες και τους συντάκτες την αληθινή 
και αξιόπιστη εικόνα των οικονοµικών καταστάσεων και της οικονοµικής θέσης της 
επιχείρησης. 
 
Η Cole et al. (2009), στην ερευνά τους παρουσιάζουν τους κυριότερους χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων ή µη επιχειρήσεων που εφαρµόζουν τα 
∆ΠΧΠ σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Καθώς και τα οφέλη των χρηστών από την 
ποιότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα των στοιχειών από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ σε 
σχέση µε τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων προγενέστερων ετών που 
συντάσσονταν σύµφωνα µε τα εθνικά πρότυπα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
προκύπτουν µέσα από τα εµπειρικά στοιχεία των χρηστών και από τις απαντήσεις που 
δόθηκαν στα αντίστοιχα ερωτήµατα.  
 
Οι Deaconu et al. (2009), παρουσιάζουν το πλαίσιο της διεθνούς τάσης για την 
απλούστευση των ΜΜΕ χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, µπορεί κανείς να 
εντοπίσει µια αυστηρή έκκληση για τον εντοπισµό και την σοβαρή ανάλυση των ΜΜΕ 
από συγκεκριµένες οµάδες και τις ανάγκες τους. Αυτές οι ανάγκες αναπτύσσονται 
επαρκώς, ώστε να µπορούν να διαδραµατίσουν χρήσιµο ρόλο στις τρέχουσες 
λογιστικές ρυθµιστικές ενέργειες. Ως εκ τούτου, ο κύριος στόχος των µελετών και 
ερευνών είναι να προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες ανάγκες των φορέων των ΜΜΕ. Τα 
αποτελέσµατα της ανάλυσης των αναγκών, σε συνδυασµό µε τη θεωρία του 
ενδιαφεροµένου και της κανονιστικής προσέγγισης που χρησιµοποιούνται για τον 
εντοπισµό και την κατάταξη των χρηστών των ΜΜΕ. Τέλος, η γνώση των 
συγκεκριµένων οµάδων φορέων των ΜΜΕ αλλά και των αναγκών τους έχει οδηγήσει 
στην ανάλυση των οικονοµικών εκθέσεων των ΜΜΕ. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στον 
διαχωρίζονται των στοιχείων του εννοιολογικού πλαισίου των κριτηρίων, την 
αναγνώριση και επιµέτρηση και αντίστοιχα τις πληροφορίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται. 
 
Ο Quagli (2011), αναλύει τις απαντήσεις του ερωτηµατολόγιου για τη δηµόσια 
διαβούλευση του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προκειµένου να αξιολογηθεί η οµοιογένεια µεταξύ των ερωτηθέντων, σύµφωνα µε τις 
διαφορετικές οπτικές γωνίες της ανάλυσης µεταξύ χρηστών, συντακτών από 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια σηµαντική 
διαφοροποίηση µεταξύ των ερωτηθέντων. Ειδικότερα, οι συντάκτες επιδεικνύουν 
ισχυρή αντίθεση µε τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, ενώ οι χρήστες είναι πιο ευνοϊκές. Όσον 
αφορά την οµοιογένεια µεταξύ των χωρών, οι γερµανόφωνες χώρες και χώρες της 
Λατινικής δείχνουν λιγότερο εκτίµησή για το πρότυπο σε σχέση µε τις Αγγλό - 
σκανδιναβικές χώρες.  
 
Ο Μυλωνάς (2006), στην διδακτορική του διατριβή εξετάζει τις δυνατότητες 
εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων της Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης από τις 
µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µεταποιητικές επιχειρήσεις. Η υιοθέτηση 
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των νέων προτύπων από τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες, ήδη από 
την οικονοµική χρήση του 2005, έχει αναδείξει τα βασικά προβλήµατα της πρώτης 
εφαρµογής αυτών και τις επιπτώσεις σε στρατηγικές χρηµατοοικονοµικές µεταβλητές. 
Με την έρευνα του διερευνά και αξιολογεί την ικανότητα των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (προϋποθέσεις και περιορισµοί) να αποτυπώσουν µε σαφήνεια τα 
οικονοµικά µεγέθη των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µεταποιητικών 
επιχειρήσεων. Μελετάται συνεπώς ο βαθµός αποδοχής των νέων προτύπων, ο 
καθορισµός των σηµαντικότερων προσδοκιών και απειλών από την υιοθέτηση των 
νέων λογιστικών αρχών και διαδικασιών, ο βαθµός ετοιµότητας και προετοιµασίας των 
επιχειρήσεων, ο προσδιορισµός των απαιτούµενων προσαρµογών και τελικά ο 
προσδιορισµός των στρατηγικών επιτυχούς µετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
∆ηµιουργείται τελικά και αναπτύσσεται ένα Λογιστικό και Χρηµατοοικονοµικό 
Μοντέλο, οδηγός ασφαλούς εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το οποίο 
περιλαµβάνει όλες τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της αποτελεσµατικής 
υιοθέτησης των νέων προτύπων, από τις µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
µεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί αναφέρονται σε 
στρατηγικές Φορολογικές-Λογιστικές, Επιχειρησιακές-Λειτουργικές και Εξωγενείς 
µεταβλητές, η ικανοποίηση των οποίων οδηγεί στην ορθολογική, οικονοµική και 
επιτυχηµένη υιοθέτηση των νέων προτύπων. 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των ερευνών και της βιβλιογραφίας της εταιρείας 
Grand Thornton (2006, 2009),  είναι η ολοκληρωµένη περιγραφή των απαιτήσεων του 
κάθε προτύπου, η εφαρµογή µε εκτεταµένα και ρεαλιστικά παραδείγµατα των 
λογιστικών επιλογών που επιτρέπει το πρότυπο και η λεπτοµερής αναφορά σε όλες τις 
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν στις οικονοµικές καταστάσεις και στις 
σηµειώσεις οι οποίες τις συνοδεύουν. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά δείχνουν µια 
ιδιαίτερα συστηµατική και επιµελή εργασία µε έµφαση στη λεπτοµερή ανάλυση 
λογιστικών θεµάτων και προβληµάτων που διαρκώς παρουσιάζονται στην πράξη µε 
σκοπό να υποβοηθήσουν τον επαγγελµατία στην ορθή αντιµετώπισή τους. 
 Τα θέµατα που παρουσιάζονται είναι, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, η 
αναβαλλόµενη φορολογία, τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα, η αναγνώριση εσόδων, τα 
πάγια και αρκετά άλλα, είναι ιδιαίτερα εµπλουτισµένη µε νέα παραδείγµατα, τα οποία 
συνοδεύουν την ανάπτυξη του κάθε θέµατος. 
 Τα ∆ΠΧΠ και τα ∆ΠΧΑ δεν αποτελούν απλά µια υποχρέωση, αλλά ανάγκη για 
την αποτελεσµατικότερη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και συνάµα εργαλεία 
που αν χρησιµοποιηθούν ορθά, µπορεί να αποτελέσουν εκείνο το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα που θα διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει µία επιχείρηση στις συνθήκες 
ανταγωνισµού που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ή ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
 
3.1 Λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη των ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί σηµαντικά το ενδιαφέρον για τα λογιστικά 
πρότυπα εξαιτίας των σηµαντικών εξελίξεων στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, που 
είχαν ως συνέπεια οι λογιστικές πληροφορίες να αποκτήσουν ιδιαίτερο βάρος. Μετά το 
τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, στις οικονοµίες των χωρών του ∆υτικού 
Κόσµου, δηµιουργήθηκε ένα νέο είδος επιχείρηση, που για να χρηµατοδοτήσει τα 
επενδυτικά της σχέδια απευθύνθηκε στο ευρύ επενδυτικό κοινό, µέσω της 
Κεφαλαιαγοράς. Σηµαντικός παράγοντας για την δηµιουργία των ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ, 
υπήρξε η ριζική µεταβολή στη µετοχική βάση της σύγχρονης επιχείρησης, που από 
υπόθεση ενός πολύ περιορισµένου αριθµού µετόχων, µετατράπηκε, µέσω του 
Χρηµατιστηρίου, σε κοινωνικό αγαθό (Alexander & Nobes  2001). 

Η συµµετοχή του κοινού στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων δεν έχει πλέον εθνικά 
χαρακτηριστικά οπότε η λογιστική τυποποίηση είναι αναγκαία, καθώς η απελευθέρωση 
της κίνησης κεφαλαίων στην πλειονότητα των ανεπτυγµένων χωρών και η περαιτέρω 
διεύρυνση της µετοχικής σύνθεσης είναι πλέον γεγονός. Η συµµετοχή του ιδιώτη 
επενδυτή, εγχώριου ή ξένου και η συµµετοχή θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό 
κεφάλαιο µιας εταιρείας, εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών, είναι µια πολύ σοβαρή 
επενδυτική απόφαση και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πλήθος χρήσιµων και 
συγκρίσιµων, λογιστικών και χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που αφορούν την 
οικονοµική οντότητα. 

Η τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, 
για την ανάπτυξη και αποτελεσµατική λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε τοπικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο (Alexander & Britton, 1999). Ως αποτέλεσµα, των 
παραπάνω αποτελεί η ανάγκη για ενιαία λογιστική εµφάνιση των οικονοµικών µεγεθών 
και κατά συνέπεια εναρµόνιση και κοινή εφαρµογή των λογιστικών αρχών και κανόνων 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Σκοπός της καθιέρωσης των ∆ΛΠ είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων για την 
αποτελεσµατικότερη οικονοµική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης και η 
δικαιότερη και πιο πιστή απεικόνιση όλων των δραστηριοτήτων αυτής. Ακόµη 
αποσκοπεί στη δηµιουργία προϋποθέσεων για αποτελεσµατική και αξιόπιστη 
συγκρισιµότητα των λογιστικών καταστάσεων ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των 
κεφαλαίων και ο ανταγωνισµός. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αποτελούν την 
κωδικοποίηση των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών, κανόνων, µεθόδων, 
κανονισµών, διαδικασιών και πολιτικών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε 
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οµοιοµορφία της σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, 
αληθή πληροφόρηση των χρηστών τους. 

Υπεύθυνη για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι η διοίκηση 
της επιχείρησης, οι οποίες καταστάσεις ελέγχονται από ελεγκτές. Η διοίκηση µπορεί να 
καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις καθ' οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της. Όταν όµως οι οικονοµικές καταστάσεις απευθύνονται σε τρίτους, για 
παράδειγµα σε µετόχους, πιστωτές και εργαζόµενους, τότε αυτές πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένες στα ∆ΛΠ, κάτι το οποίο πρέπει να γνωστοποιείται (Roberts, Gordon 
& Weetman, 2002). 

Τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες που υιοθετούνται από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) είναι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ -
International Accounting Standards), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ - International Financial Reporting Standards) και οι 
∆ιερµηνείες που δηµιουργούνται από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΠ) και υιοθετούνται από το Σ∆ΛΠ. 
Μέχρι τον Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία δηµιουργούνταν ονοµαζόταν ∆ΛΠ, 
ενώ στη συνέχεια όσα νέα πρότυπα υιοθετούνται ονοµάζονται ∆ΠΧΠ (Horngren, 
Sundem & Stratton, 2005). 

Για να µπορέσει µια επιχείρηση να προχωρήσει στην εφαρµογή των ∆ΛΠ & 
∆ΠΧΠ θα πρέπει αρχικά να ελέγξει την επίδραση των ∆ΛΠ στην επιχείρηση, να 
διαγνώσει τις ανάγκες της σε πόρους (ανθρώπους και λογιστικά συστήµατα), να 
εκπαιδεύσει τους εµπλεκόµενους, να δηµιουργήσει το σωστό σύστηµα 
µηχανογράφησης και τέλος να σχεδιάσει και να προγραµµατίσει τον νέο τρόπο 
αντιµετώπισης των λογιστικών προκλήσεων (Καραγιώργος, & Πετρίδης, 2006) 
 
 

3.2 ∆ιαδικασίες τυποποίησης της λογιστικής πληροφορίας 
 

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας είχε ως συνέπεια την ανάγκη για λογιστική 
τυποποίηση. Έγινε αντιληπτό ότι προϋπόθεση για την κατάρτιση αληθών και 
οµοιόµορφων ισολογισµών και λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης, δεν είναι οι 
κανόνες περί καταρτίσεως τους, αλλά η θέσπιση κανόνων περί του περιεχοµένου, του 
τρόπου λειτουργίας των τηρούµενων λογαριασµών από τους οποίους πηγάζει ο 
ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης. Οπότε, απαιτείται η τυποποίηση της 
λογιστικής εργασίας, η τυποποίηση της λογιστικής απεικόνισης και παρακολούθησης 
της όλης δράσης της οικονοµικής µονάδας. Επιπλέον, έγινε αντιληπτό ότι µε την 
τυποποίηση αυτή εξασφαλίζεται και η δηµιουργία, αληθινού, οµοιόµορφου και 
συγκρίσιµου πληροφοριακού υλικού πολύτιµου τόσο για την ίδια την οικονοµική 
µονάδα όσο και για τον κλάδο στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. 

Οι πρώτες προσπάθειες για τυποποίηση της λογιστικής πληροφορίας ξεκίνησαν 
τη δεκαετία του 1930 στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Το 1934, δηµιουργήθηκε 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία στην συνέχεια µετεξελίχτηκε στο πανίσχυρο 
όργανο SEC (Securities and Exchange Commission). Η SEC αποτελούσε κρατικό 
οργανισµό που στόχο είχε την λογιστική τυποποίηση, όµως δεν είχε την οικονοµική 
δυνατότητα για την διάθεση µεγάλων κονδυλίων για έρευνα και λειτουργία των 
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σχετικών οργάνων. Για τον λόγο αυτό το 1938 η SEC δίνει την αρµοδιότητα της στον 
ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος και κεφάλαια θα µπορούσε να εξασφαλίσει, αλλά επιπλέον θα 
διέθετε την απαιτούµενη σε τέτοιες περιστάσεις ανεξαρτησία αποφάσεων και επιλογών. 
∆ηµιουργήθηκαν διάφορα σχήµατα υπεύθυνα για την λογιστική τυποποίηση, ωστόσο 
την λύση έρχεται και δίνει το 1972 το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης στις ΗΠΑ, 
το FASB (Financial Accounting Standards Board) (Parker, 2008). 

Στα υπόλοιπα κράτη επικρατούσαν κυρίως τα τοπικά πρότυπα, τα οποία 
ικανοποιούσαν τις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε χώρας, που ήταν ανάλογες µε την 
οικονοµική της ανάπτυξη και το πολιτικό της σύστηµα. Το 1973 ιδρύθηκε στο Λονδίνο 
η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων - Ε∆ΛΠ (International Accounting 
Standards Committee - IASC) από αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων από 
Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία, Ηνωµένο 
Βασίλειο και Ηνωµένες Πολιτείες. Σαράντα ένα ήταν τα πρότυπα που εξέδωσε η IASC 
έως το 2001 (∆ΛΠ -International Accounting Standards). Το 2001 η IASC 
ακολουθώντας το πρότυπο του αµερικάνικου FASB άλλαξε την οργανωτική της δοµή 
και µετονοµάστηκε τον Απρίλιο του 2001 σε Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων - Σ∆ΛΠ (International Accounting Standards Board - IASB). Μετά τον 
Μάρτιο τον 2002 τα πρότυπα τα οποία δηµιουργούνταν ονοµάζονται ∆ΠΧΠ. 
 

 

3.3     Τα κύρια όργανα εκπόνησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 
 

Στο παρακάτω σχήµα 1.1 παρουσιάζεται η δοµή του IASB και στην συνέχεια 
γίνεται εκτενείς αναφορά στα όργανα που ασχολούνται µε την κατάρτιση και 
δηµοσιοποίηση των ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ. 

 

Η δοµή του IASB 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Πηγή : www.ifrs.org                                                                                                                                  10 

Επιτροπή Παρακολούθησης Έγκριση 
και εποπτεία των µελών 

IFRS Foundation έχει 22 µέλη  διορίζουν, 
επιβλέπουν, να αυξήσουν τις χρηµατοδοτήσεις 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 16 µέλη (το πολύ 3 
µερικής απασχόλησης),ορίζει τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης, εγκρίνει τα πρότυπα, τις 
εκθέσεις και τις ∆ιερµηνείες 

Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ΠΧΠ 
Περίπου 40 µέλη 

Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆.Π.Χ.Π. 
14 µέλη 

∆ιορίζει 
Αναφορές 
Συµβουλές 

Οµάδες εργασίας για την µελέτη 
σηµαντικών θεµάτων "projects" 

http://www.ifrs.org/
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3.3.1 Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( International Accounting 
Standards Committee – IASC) 
 

H Επιτροπή ∆ιεθνών λογιστικών προτύπων (International Accounting Standards 
Committee - IASC) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα την πολιτεία του 
Delaware των HΠA. Οι στόχοι που υπηρετούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως 
αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της Επιτροπής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(LΑ.S.C.), είναι: 

Ø Η δηµιουργία ενός ενιαίου συνόλου κατανοητών, επιβλητέων και υψηλής ποιότητας 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το κοινό συµφέρον, τα οποία να απαιτούν 
διαφανή, συγκρίσιµη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονοµικές 
καταστάσεις και τις λοιπές χρηµατοοικονοµικές αναφορές, ώστε να βοηθούν τους 
συµµετέχοντες στις παγκόσµιες κεφαλαιαγορές και τους άλλους χρήστες στις 
οικονοµικές τους αποφάσεις, 

Ø η προώθηση της χρήσης και της κατά γράµµα εφαρµογής αυτών των προτύπων, και 
Ø η προσπάθεια σύγκλισης των εθνικών λογιστικών προτύπων µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων υψηλής ποιότητας. 
 

Η επιτροπή αποτελείται σήµερα από είκοσι δύο µέλη, τα οποία ονοµάζονται 
θεµατοφύλακες και είναι επιφορτισµένοι µε τη διοίκηση της. Προκειµένου να 
εξασφαλιστεί µία ευρεία διεθνής βάση, τα είκοσι δύο µέλη προέρχονται από 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Συγκεκριµένα: 
Ø Έξι θεµατοφύλακες προέρχονται από τη Βόρειο Αµερική 
Ø Έξι θεµατοφύλακες προέρχονται από την Ευρώπη 
Ø Έξι θεµατοφύλακες προέρχονται από την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού 
Ø Τέσσερεις θεµατοφύλακες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ώστε να 

επιτυγχάνεται γεωγραφική ισορροπία. 
 
 

3.3.2 Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων (International Accounting 
Standards Board - IASB) 

 
Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων-Σ∆ΛΠ (International Accounting 

Standards Board - IASB), µητρική εταιρεία του οποίου θεωρείται η Επιτροπή ∆ιεθνών 
λογιστικών προτύπων (IASC), µε έδρα το Λονδίνο, αποτελεί µια ανεξάρτητη αρχή και 
έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των Λογιστικών προτύπων. 
Αποτελείται από 14 µέλη πλήρους απασχόλησης και δύο µέλη µερικής απασχόλησης 
(από την 1η Ιουλίου 2012 τα µέλη θα αυξηθούν σε 16), από τους οποίους ένας ορίζεται 
ως πρόεδρος και έχει µέχρι δύο αντιπροέδρους. Από της 2 Ιουλίου 2009 και µετά τα 
µέλη του IASB διορίζονται αρχικά για πέντε έτη, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 
τρία χρόνια. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδροι µπορούν να διοριστούν και για δεύτερη 
πενταετή θητεία ετών, µε την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα  
δέκα χρόνια. 

Τα µέλη του σώµατος επιλέγονται από την LΑ.S.C. Το κριτήριο της επιλογής 
είναι η δηµιουργία µίας οµάδας που θα συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες, την εµπειρία 



12 

 

σε θέµατα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την ευρύτερη γνώση των συνθηκών 
που επικρατούν στις αγορές, µε σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη παγκοσµίων 
Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας. 

Το σώµα έχει ως βασικές αρµοδιότητες την πλήρη ευθύνη για την ανάπτυξη και 
έκδοση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 
καθώς και των Προσχεδίων του Προτύπων (Exposure Draft). Πριν από την έκδοση 
κάθε προτύπου, το Σ∆ΛΠ πρέπει να δηµοσιεύει ένα προσχέδιο του Προτύπου, το οποίο 
και τίθεται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων για σχολιασµό. 
 
Οι σκοποί του Σ∆ΛΠ σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι: 

Ø Να δηµιουργεί και να δηµοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα µε βάση τα οποία θα 
συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις, 

Ø να προωθεί την παγκόσµια αποδοχή και τήρησή τους, 

Ø να λαµβάνει υπόψη τις νέες ανάγκες για οικονοµική πληροφόρηση που 
προκύπτουν τόσο από τις µεγάλες όσο και από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
και 

Ø να προωθεί την σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων 
υψηλής ποιότητας.  

Να εργάζεται γενικότερα, για τη βελτίωση και εναρµόνιση των κανόνων, των 
Λογιστικών Προτύπων και των διαδικασιών που σχετίζονται µε την παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

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

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων αποτελεί το επίσηµο συµβουλευτικό όργανο 
του Σ∆ΛΠ. Αποτελείται από τριάντα ή και παραπάνω µέλη που αποτελούν ένα ευρύ 
φάσµα εκπροσώπων από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και από διαφορετικούς 
επαγγελµατικούς χώρους. Μέλη της επιτροπής είναι εκπρόσωποι φορέων, οικονοµικοί 
αναλυτές, ακαδηµαϊκοί, ελεγκτές, µέλη επαγγελµατικών λογιστικών οργανισµών και 
επενδυτικών οµίλων που επηρεάζονται από και ενδιαφέρονται για τις εργασίες του 
Σ∆ΛΠ. Τα µέλη του συµβουλευτικού συµβουλίου διορίζονται από τους διαχειριστές 
και η θητεία τους διαρκεί τρία χρόνια. Στην πραγµατικότητα συνδέει το Σ∆ΛΠ µε τις 
επιτροπές λογιστικής τυποποίησης σε κάθε χώρα. Για την επίτευξη των σκοπών της 
προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές δηµόσιες συνεδριάσεις µε το Σ∆ΛΠ, οι οποίες 
έχουν ως σκοπό: 

Ø Την παροχή συµβουλών προς το Σ∆ΛΠ, σχετικά µε τα τρέχοντα έργα, και 

Ø την πληροφόρηση του Σ∆ΛΠ για τις επιπτώσεις των προτεινόµενων Προτύπων 
στους χρήστες αυτών.  

 

 



13 

 

3.3.4 Η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (LF.R.LC.) 

 
Αποτελείται από δώδεκα µέλη, τα οποία διορίζονται από τους επιτρόπους 

(trustees) και η διάρκεια της θητείας τους ανέρχεται σε τρία έτη και έχει ως σκοπό την 
διευκόλυνση του έργου του Συµβουλίου για την απρόσκοπτη και ορθή εφαρµογή των 
προτύπων, εκδίδοντας οδηγίες, λύσεις και παραδείγµατα εφαρµογής. Η επιτροπή 
συνεδριάζει όταν αυτό απαιτείται και η βασική αρµοδιότητά της είναι η ερµηνεία των 
Προτύπων και η έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά µε θέµατα που δεν αναλύονται 
επαρκώς στα εκδοθέντα Πρότυπα (∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ). 
 
 
Στην συνέχεια απεικονίζονται διαγραµµατικά οι σχέσεις που συνδέουν τα 4 παραπάνω 
όργανα εκπόνησης των ∆ΛΠ και ∆ΛΠΧ. 

Πηγή: www.ifrs.org 

http://www.ifrs.org/
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3.4 ∆ιαδικασία καθορισµού ενός προτύπου 
 
 

Η εκπόνηση των ∆ΠΧΠ γίνεται µέσω µίας διεθνούς διαδικασίας στην οποία 
εµπλέκονται λογιστές, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και άλλοι χρήστες των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η επιχειρηµατική κοινότητα, χρηµατιστήρια, 
εποπτικές αρχές, ακαδηµαϊκοί και άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί και ιδιώτες. 
 

Η διαδικασία για την εκπόνηση ενός ∆ΠΧΠ είναι συνήθως η εξής (Βλάχος, & Λουκά, 
2007): 

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

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

Ø συζήτηση µε το Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων για την πιθανότητα να 
συµπεριληφθεί το εν λόγω θέµα στην ηµερήσια διάταξη του IASB, 

Ø δηµιουργία µίας συµβουλευτικής οµάδας (για να συµβουλεύει το IΑSB) για το εν 
λόγω θέµα, 

Ø έκδοση ενός Εγγράφου Συζήτησης (ΕΣ) για δηµόσια σχόλια, 
Ø έκδοση ενός Προσχεδίου Προτύπου (ΠΠ) µε την έγκριση τουλάχιστον οκτώ 

µελών του Σ∆ΛΠ και τη συµπερίληψη στο ΠΠ των απόψεων των διαφωνούντων µελών, 
Ø συζήτηση του ΠΠ στο Σ∆ΛΠ λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις όλων των 

ενδιαφεροµένων, 

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

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

 

 

3.5 Το πλαίσιο Κατάρτισης (framework) για τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων 
 
 

Για να πετύχει το όλο εγχείρηµα δηµιουργίας και εφαρµογής των ∆ΛΠ & 
∆ΠΧΠ το Σ∆ΛΠ θα πρέπει να ακολουθεί µία σειρά προϋποθέσεων ώστε το 
αποτέλεσµα να δίνει λύσεις σε πολύπλοκα θέµατα που αντιµετωπίζει ο κόσµος της 
λογιστικής στην καθηµερινή πράξη. Για αυτόν τον λόγο υπάρχει η ανάγκη για µία 
ισχυρή θεωρητική βάση, που θα αποτελεί οδηγό προκειµένου τα πρότυπα να έχουν 
συνοχή, συνέπεια και το κυριότερο ευρεία αποδοχή, τόσο από τον κόσµο που καλείται 
να τα εφαρµόσει, όσο και γενικότερα από τον κόσµο της οικονοµίας. Η ικανοποίηση 
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αυτής της θεωρητικής βάσης ήρθε µε την δηµιουργία ενός πλαισίου αρχών, ενός είδους 
δηλαδή συνταγµατικού χάρτη για την ανάπτυξη των προτύπων (Bloom, 2000). 

Η πρώτη προσπάθεια για δηµιουργία του πρώτου πλαισίου αρχών έγινε το 1976 
από το FASB. Ακολούθησε το Σ∆ΛΠ το 1989 µε το Πλαίσιο Κατάρτισης (framework) 
για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Το Πλαίσιο Κατάρτισης είναι ένα 
εννοιολογικό πλαίσιο που θέτει τις αρχές που διέπουν την κατάρτιση και αξιολόγηση 
των προτύπων και συνεπώς δεν είναι Πρότυπο. Μέσω του Πλαισίου δίνεται η 
δυνατότητα στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να αντλήσουν αξιόπιστες 
πληροφορίες και στους ελεγκτές να σχηµατίζουν ευκολότερα γνώµη ως προς το εάν οι 
καταστάσεις είναι σύµφωνες µε τα ∆ΛΠ. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι το Πλαίσιο δεν είναι ∆ΛΠ ή 
∆ΠΧΠ και κατά συνέπεια τίποτα από αυτό δεν υπερισχύει των ιδιαιτέρως οριζοµένων 
στα επιµέρους ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ. Επιπρόσθετα, το Σ∆ΛΠ αναγνωρίζει ότι, µεταξύ 
Πλαισίου και επί µέρους ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ ενδεχοµένως να υπάρχουν µερικές αντιθέσεις, 
οι οποίες όµως µε την πάροδο του χρόνου θα µειώνονται συνεχώς. Άλλωστε, το 
Πλαίσιο ανανεώνεται σε συνεχή βάση, ώστε να εξαλείφονται αυτές οι διαφορές και να 
αντικατοπτρίζεται η αποκτώµενη από την εφαρµογή εµπειρία. Θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι το πλαίσιο αρχών αποτελεί το θεµέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η 
ανάπτυξη και η επέκταση του λογιστικού οικοδοµήµατος (Φίλος, 2003). 
 

3.5.1   Σκοπός του Πλαισίου 

 
Σκοπός του πλαισίου είναι να βοηθήσει (Bailey & Wild 2000): 

Ø Την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην ανάπτυξη των µελλοντικών 
∆ΛΠ/∆ΠΧΠ και στην αναθεώρηση των υφιστάµενων ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. 

Ø Τα αρµόδια εθνικά σώµατα στην ανάπτυξη εθνικών προτύπων. 
Ø Τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να καταλάβουν εάν οι πληροφορίες που 

δίνουν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. 
Ø Τους ελεγκτές των οικονοµικών καταστάσεων να σχηµατίσουν γνώµη για το αν οι 

εξεταζόµενες οικονοµικές καταστάσεις ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. 

Ø Τούς χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων στην ερµηνεία των πληροφοριών που 
περιέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

3.5.2   Πεδίο εφαρµογής του Πλαισίου 

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

i. Τον σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων 
ii. Τις βασικές παραδοχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

iii. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων. 
iv. Τον ορισµό, την αναγνώριση και αποτίµηση των στοιχείων από τα οποία 

συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 
v. Τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησής του. 

 
Σε αυτό το σηµείο θα αναλύσουµε τα παραπάνω θέµατα: 
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i Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων 

Ο σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε 
(Bradbury & Michael, 2003): 

v Την χρηµατοοικονοµική θέση µιας επιχείρησης. Οι πληροφορίες σχετικά µε 
την χρηµατοοικονοµική θέση, αποτυπώνονται στον Ισολογισµό. Μέσα από τον 
Ισολογισµό παρακολουθείται η ικανότητας της επιχείρησης να διαχειρίζεται τους 
οικονοµικούς της πόρους και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. 

v Την αποδοτικότητα µιας επιχείρησης. Τα Αποτελέσµατα Χρήσεώς είναι η 
οικονοµική κατάσταση που παρέχει τις πληροφορίες για την αποδοτικότητα της 
επιχείρησης. Από την ανάλυση των Αποτελεσµάτων Χρήσεως γίνεται η εκτίµηση της 
ικανότητας της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακές ροές από τους χρησιµοποιούµενους 
από πόρους. 

v Τις µεταβολές στην χρηµατοοικονοµική θέση µιας επιχείρησης. Οι 
πληροφορίες για τις µεταβολές στην χρηµατοοικονοµική θέση αποτυπώνονται στις 
καταστάσεις των Ταµιακών Ροών και των µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Αυτές οι 
δύο οικονοµικές καταστάσεις είναι χρήσιµες για την εκτίµησή της ικανότητας της 
επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακές ροές και της ανάγκης αυτής να τις χρησιµοποιεί. 

 

ii Οι βασικές παραδοχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι Βασικές Λογιστικές Αρχές και Παραδοχές, που ακολουθούνται κατά την 
κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και που 
υιοθετούνται από τα ∆ΛΠ και ∆ΠΧΠ είναι: 

v ∆εδουλευµένη βάση (accrual basis): Τα διάφορα λογιστικά γεγονότα 
(συναλλαγές), που επηρεάζουν την καθαρή θέση της επιχείρησης, καταχωρούνται στα 
βιβλία της όταν συµβαίνουν και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται. Αυτό 
συνακόλουθα υποδηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρέχουν 
πληροφόρηση όχι µόνο για τις εισπράξεις και πληρωµές της επιχείρησης που αφορούν 
µετρητά και που συνέβησαν στο παρελθόν, αλλά και για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
της επιχείρησης σε µετρητά που αφορούν το µέλλον. 

v Συνέχεια της δραστηριότητας (going concern): Οι χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση την υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της και στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει λόγο να 
ρευστοποιήσει άµεσα τα περιουσιακά στοιχεία της ή να περιορίσει τις δραστηριότητές 
της. 

iii Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων 
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες που κάνουν τις πληροφορίες στις 

οικονοµικές καταστάσεις χρήσιµες στους χρήστες τους προκειµένου να λάβουν 
οικονοµικές αποφάσεις. Αυτά είναι: 

v Σαφήνεια: Οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις θα 
πρέπει να είναι άµεσα και εύκολα κατανοητές από τους χρήστες που έχουν µία µέτρια 
γνώση των οικονοµικών και της λογιστικής και έχουν τη θέληση να µελετήσουν τις 
οικονοµικές πληροφορίες µε προσοχή και επιµέλεια. 
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v Συνάφεια: Οι πληροφορίες για να είναι χρήσιµες θα πρέπει να είναι συναφείς µε 
τις ανάγκες των χρηστών, ώστε να βοηθηθούν να αξιολογήσουν παρελθόντα, τρέχοντα 
και µελλοντικά γεγονότα ή να επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούµενες 
αξιολογήσεις τους για τη λήψη αποφάσεων. 

v Αξιοπιστία: Για να είναι χρήσιµες οι πληροφορίες πρέπει να είναι αξιόπιστες. Οι 
πληροφορίες είναι αξιόπιστες όταν δεν περιέχουν σηµαντικά λάθη, παραλήψεις ή 
προκαταλήψεις και οι χρήστες µπορούν να βασίζονται σε αυτές, επειδή µπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν πιστά αυτό που υποτίθεται ή αναµένεται ότι 
αντιπροσωπεύουν. 

v Σηµαντικότητα: Οι πληροφορίες των οικονοµικών καταστάσεων θεωρούνται 
ουσιώδεις και σηµαντικές αν η παράλειψη ή η κακή διατύπωση θα µπορούσε να 
επηρεάσει τη λήψη των οικονοµικών αποφάσεων των χρηστών. Η σηµαντικότητα 
εξαρτάται από το µέγεθος του κονδυλίου ή του λάθους το οποίο κρίνεται ανάλογα µε τις 
ειδικές συνθήκες της παράλειψης ή της κακής διατύπωσης της πληροφορίας. 
Επισηµαίνεται ότι η συνάφεια των πληροφοριών επηρεάζεται από το είδος και την 
σηµαντικότητά τους. 

Οι πληροφορίες θα πρέπει να βοηθούν τους χρήστες να συγκρίνουν τόσο την 
οικονοµική κατάσταση (θέση) της επιχείρησης και τα αποτελέσµατά της διαχρονικά, 
όσο και την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα διαφόρων επιχειρήσεων για 
το ίδιο έτος. Για αυτό θα πρέπει οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις να καταρτίζονται 
µε τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµες από τους χρήστες (Τσακλάγκανος, 
2006). 

 

iv Ο ορισµός, η αναγνώριση και η αποτίµηση των στοιχείων από τα οποία 
συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις 

Τα κύρια στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι τα στοιχεία του 
ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, το συµφέρον των µετόχων, τα εισοδήµατα και τα έξοδα. 
Πιο αναλυτικά (Βλάχος & Λουκά, 2007): 

v Στοιχείο ενεργητικού είναι: Ένας πόρος που ελέγχεται από την οντότητα ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και η χρήση του οποίου αναµένεται να 
οδηγήσει σε εισροή οικονοµικών οφελών προς την οντότητα. 

v Υποχρέωση είναι: Μία παρούσα υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα του 
παρελθόντος, ο διακανονισµός της οποίας θα προκαλέσει εκροή πόρων οι οποίοι 
περικλείουν οικονοµικά οφέλη. 

v Ίδια κεφάλαια µετόχων είναι: Το υπολειµµατικό συµφέρον στα στοιχεία 
ενεργητικού µίας οντότητας µετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της. 

v Εισόδηµα (πρόσοδος) είναι: Μία αύξηση στα οικονοµικά οφέλη κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υπό τη µορφή εισροών ή αυξήσεων στα στοιχεία ενεργητικού ή 
µειώσεων στις υποχρεώσεις που έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του συµφέροντος των 
µετόχων εξαιρουµένων των αυξήσεων που προέρχονται από συνεισφορές των µετόχων. 

v Έξοδο αποτελεί: Μία µείωση στα οικονοµικά οφέλη κατά τη διάρκεια της 
περιόδου, υπό τη µορφή εκροών ή µειώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού ή αυξήσεων 
στις υποχρεώσεις και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του συµφέροντος των µετόχων 
εξαιρουµένων των διαθέσεων στους µετόχους. 



18 

 

Ένα στοιχείο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πρέπει να αναγνωρίζεται όταν: 

vΕίναι πιθανόν ότι θα υπάρξει εισροή (εκροή) οικονοµικών οφελών προς (από) την 
οντότητα, και 

vτο κόστος ή η αξία του στοιχείου µπορεί να καθοριστεί µε αξιοπιστία. 

Η αποτίµηση (επιµέτρηση) των στοιχείων µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντας 
διαφορετικές βάσεις µέτρησης. Αυτές είναι : 

v Ιστορικό Κόστος, που είναι και η πιο συνήθης βάση µέτρησης 
v Τρέχον Κόστος 
v Ρευστοποιήσιµη αξία 
v Προεξοφληµένη αξία 

v Έννοιες του κεφαλαίου 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεών, οι επιχειρήσεις 
συµπεριλαµβάνουν την έννοια του κεφαλαίου από δύο απόψεις. Ως κεφάλαιο µε την 
οικονοµική έννοια, όπου εκφράζει το επενδυµένο χρηµατικό ποσό, είτε µε την φυσική 
έννοια, που εκφράζει την παραγωγική δυναµικότητα της επιχείρησης σε µονάδες 
προϊόντος (Flegm, 2008). 

Κατά την οικονοµική έννοια του κεφαλαίου, κέρδος πραγµατοποιείται αν το 
ποσό της καθαρής περιουσίας στο τέλος της χρήσης υπερβαίνει το ποσό αυτής που 
υπήρχε στην αρχή της χρήσης. Το κέρδος αυτό µπορεί να αποτιµάται είτε σε 
ονοµαστικές χρηµατικές µονάδες είτε σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης. Από 
την άλλη µεριά, σύµφωνα µε τη φυσική έννοια του κεφαλαίου, κέρδος 
πραγµατοποιείται µόνο αν η φυσική παραγωγική δυναµικότητα κατά το τέλος της 
χρήσεως υπερβαίνει αυτήν που υπήρχε κατά την αρχή της χρήσεως. 

Το ποιός ορισµός θα χρησιµοποιείται εξαρτάται από τις ανάγκες των χρηστών. 
Η οικονοµική έννοια, συνεπώς, χρησιµοποιείται εάν οι χρήστες αποβλέπουν στη 
διατήρηση της αγοραστικής δύναµης ή του επενδυµένου κεφαλαίου, ενώ η φυσική 
έννοια θα χρησιµοποιείται εάν το ενδιαφέρον των χρηστών εντοπίζεται στην 
επιχειρηµατική δυναµικότητα της επιχείρησης. Η έννοια που θα επιλεγεί τελικά, θα 
αποτελέσει και την ένδειξη του στόχου που θα πρέπει να επιτευχθεί για τον 
προσδιορισµό του κέρδους. Η έννοια της διατήρησης του κεφαλαίου αποτελεί τον 
σύνδεσµο µεταξύ των εννοιών του κεφαλαίου και του κέρδους και ασχολείται µε τον 
τρόπο µε τον οποίο µε τον οποίο µία επιχείρηση ορίζει το κεφάλαιο που θέλει να 
διατηρήσει. 

Με την οικονοµική έννοια (διατήρηση χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου), το 
κέρδος προκύπτει εάν τα ίδια κεφάλαια στο τέλος της χρήσης είναι µεγαλύτερα των 
ιδίων κεφαλαίων αρχής, χωρίς να ληφθούν υπόψη διανοµές προς και εισφορές από τους 
µετόχους. Με τη φυσική έννοια (διατήρηση φυσικού κεφαλαίου), το κέρδος προκύπτει 
εάν η παραγωγική δυναµικότητα στο τέλος της χρήσης είναι µεγαλύτερη της 
παραγωγικής δυναµικότητας αρχής. 
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3.6 Τα ∆ΠΧΠ σε όλο τον κόσµο 
 

Από το 2001, σχεδόν σε 120 χώρες απαιτείται ή επιτρέπεται η χρήση των 
∆ΠΧΠ. Όλες οι υπόλοιπες µεγάλες οικονοµίες έχουν δηµιουργήσει τις συνθήκες για να 
συγκλίνουν µε τα ∆ΠΧΠ είτε να εκδώσουν στο εγγύς µέλλον. Στον πίνακα 1.1 που 
ακολουθεί αναφέρονται οι χώρες που έχουν εφαρµόσει ήδη τα ∆ΠΧΠ καθώς και η 
χώρες που θα προχωρήσουν στην υιοθέτηση τους στο µέλλον.  

 
ΧΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
Αργεντινή Απαιτείται για χρήσης που ξεκινούν µετά την 01/01/2012 
Αυστραλία 
 

Απαιτείται για όλες τις εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα από το 2005 

Βραζιλία 
Απαιτείται για τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών & των 
εισηγµένων εταιριών από 31/12/2010 και για µεµονωµένους 
λογαριασµούς της εταιρείας σταδιακά από το 2008 

Καναδά 
Απαιτείται από 01/01/2011 για όλες τις εισηγµένες εταιρείες και 
επιτρέπεται για εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα συµπεριλαµβανοµένων 
µη κερδοσκοπικών οργανισµών 

Κίνα Ουσιαστική σύγκλιση µε τα Εθνικά πρότυπα 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν τα 
∆ΠΧΠ όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για τις εισηγµένες 
εταιρείες από το 2005 

Γαλλία 
Απαιτείται από την ΕΕ υιοθέτηση και εφαρµογή της διαδικασίας από το 
2005 

Γερµανία 
Απαιτείται από την ΕΕ υιοθέτηση και εφαρµογή της διαδικασίας από το 
2005 

Ινδία Σύγκλιση µε τα ∆ΠΧΠ, ηµεροµηνία καθορισµού 

Ινδονησία 
∆ιαδικασία σύγκλισης σε εξέλιξη. Η απόφαση σχετικά µε την 
ηµεροµηνία για την πλήρη συµµόρφωση µε τα ∆ΠΧΠ αναµένεται να 
γίνει το 2012 

Ιταλία 
Απαιτείται από την ΕΕ υιοθέτηση και εφαρµογή της διαδικασίας από το 
2005 

Ιαπωνία 
Επιτρέπεται από το 2010 για έναν αριθµό διεθνών εταιριών. Η απόφαση 
για την υποχρεωτική έκδοση αναµένεται γύρω στο 2012 

Μεχικό Απαιτείται από το 2012 
∆ηµοκρατία 
της Κορέας 

Απαιτείται από το 2011 

Ρωσία  
Απαιτείται για τα τραπεζικά ιδρύµατα και κάποιους εκδότες κινητών 
αξιών. Επιτρέπεται για τις άλλες εταιρείες 

Σαουδική 
Αραβία 

∆εν επιτρέπεται για τις εισηγµένες εταιρείες 

Νότια 
Αφρική 

Απαιτείται από τις εισηγµένες επιχειρήσεις από το 2005 

Τουρκία Απαιτείται από τις εισηγµένες επιχειρήσεις από το 2005 
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Ηνωµένο 
Βασίλειο 

Απαιτείται από την ΕΕ υιοθέτηση και εφαρµογή της διαδικασίας από το 
2005 

ΗΠΑ 

Επιτρέπονται για ξένους εκδότες κινητών αξιών στις Ηνωµένες 
Πολιτείες από το 2007. Η ηµεροµηνία για την ουσιαστική σύγκλιση µε 
τα ∆ΠΧΠ είναι το 2011. Η απόφαση – πιθανή έγκριση για τις 
αµερικάνικες εταιρείες αναµένεται το 2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 

Πριν από τις 1/10/2005, όπου και έγινε υποχρεωτική η εφαρµογή των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων από τις εισηγµένες εταιρείες των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα µπορούσαµε να πούµε ότι όσον αφορά τα θέµατα λογιστικής τυποποίησης 
επικρατούσε αταξία και έλλειψη συνοχής. Η κάθε χώρα, ανάλογα µε την οικονοµική και 
πολιτική της κατάσταση, το βαθµό ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών αλλά και τις επιρροές 
που είχε από άλλες γειτονικές χώρες, εφάρµοζε τα δικά της πρότυπα. 

Τα πρότυπα από χώρα σε χώρα είχαν σηµαντικές διαφορές, καθώς σε πολλές 
περιπτώσεις σχηµατίζονταν και για διαφορετικούς σκοπούς. ∆ύο ήταν τα βασικά 
ρεύµατα που επηρέασαν την δηµιουργία των πρότυπων της κάθε χώρας. Στο πρώτο, οι 
χώρες ενστερνίζονταν την γαλλογερµανική αντίληψη, σύµφωνα µε την οποία οι 
οικονοµικές καταστάσεις εξυπηρετούν τις τράπεζες που ελέγχουν την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων και έχουν καθαρά φοροεισπρακτικό ρόλο. Ενώ το δεύτερο, αυτή των 
αγγλοσαξόνων, που θεωρεί ότι οι οικονοµικές καταστάσεις γίνονται για την 
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, το οποίο είναι αυτό που καθηµερινά παίρνει τις 
αποφάσεις για την αγορά ή την πώληση των µετοχών και προσπαθεί να ανταπεξέλθει 
στις προκλήσεις ενός τόσο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η αγγλοσαξονική αντίληψη 
έχει επηρεάσει πολλές χώρες, αλλά έχει επηρεαστεί και η ίδια από τα αµερικάνικα 
πρότυπα. Ωστόσο, η Ελλάδα όπως και οι περισσότερες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης 
έχουν επηρεαστεί κυρίως από το γαλλογερµανικό πρότυπο. Τα ∆ΛΠ έχουν στοιχεία και 
από τις δύο αντιλήψεις, ωστόσο είναι επηρεασµένα κυρίως από την αγγλοσαξονική 
προσέγγιση που φαίνεται να κατευθύνει την πορεία και το περιεχόµενο των προτύπων 
(Alexander & Britton, 1999). 
 
 

4.1     Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 

Πριν από την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΛΠ στην Ελλάδα επικρατούσε ο όρος 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ό όρος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι επίσηµος 
αλλά τον χρησιµοποιούµε για να αναφερθούµε στο σύνολο της λογιστικής και 
φορολογικής νοµοθεσίας καθώς και στις αρχές και τους κανόνες που αναφέρονται στην 
τήρηση των λογιστικών βιβλίων, στον τρόπο σύνταξης και στις πληροφορίες που 
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων (Καραγιώργος & 
Πετρίδης, 2006). Γενικότερα θα λέγαµε ότι πριν την εφαρµογή των ∆ΛΠ, το καθεστώς 
λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα, το διέκρινε η πανσπερµία διατάξεων, που µερικές 
φορές ήταν αλληλοσυγκρουόµενες, η έλλειψη οργανικής συνοχής και ο έντονος 
φορολογικός προσανατολισµός. 
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Στην κορυφή των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων συναντάµε το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π∆.1123/1980) του οποίου οι διατάξεις σε πολλά σηµεία 
συγκλίνουν µε αυτές των ∆ΛΠ & ∆ΠΧΠ. Η εφαρµογή του έγινε υποχρεωτική µε το Π.∆. 
186/1992 (άρθρο 7) για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Φυσικά εκτός από το ΕΓΛΣ συναντώνται και τα 
αντίστοιχα κλαδικά σχέδια, όπως για παράδειγµα το τραπεζικό. Τα λογιστικά αυτά 
σχέδια καλύπτουν το εννοιολογικό περιεχόµενο σηµαντικών λογιστικών όρων και 
θεωριών, θέµα στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα από τα λογιστικά 
πρότυπα. Ακολουθεί ο βασικός νόµος για την λειτουργία των Ανωνύµων Εταιρειών 
(Ν.2190/1920), ο οποίος περιείχε και τις κύριες διατάξεις λογιστικής τυποποίησης όπως 
για παράδειγµα αναφέρεται στο ποιές είναι οι οικονοµικές καταστάσεις, ποιά είναι η 
δοµή του ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως. 

Στην συνέχεια των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων έχουµε τον Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - Π∆.186/1992), όπου συναντάµε διατάξεις σχετικά µε τον 
τρόπο τεκµηρίωσης των λογιστικών γεγονότων και διατάξεις λογιστικής τυποποίησης. 
Τέλος, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα έχουµε τον κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (Ν.2238/1994) καθώς και µία σειρά µικρότερης σηµασίας νοµοθετήµατα 
όπως το Π∆.299/2003 για τις αποσβέσεις των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Θα 
πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερη σηµασία που είχαν το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής αλλά 
και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που προσπαθούσαν να δώσουν λύσεις σε διάφορα 
λογιστικά θέµατα που προέκυπταν µε την πάροδο των χρόνων, προκαλώντας έτσι την 
εισαγωγή λογιστικών προτύπων. 

H Ελληνική Πολιτεία εναρµονίσθηκε στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής επιτροπής 
αρχικά µε τον N.2992/2002 και στη συνέχεια µε ένα πλήθος άλλων νόµων που 
προσαρµόζουν την Ελληνική Νοµοθεσία στις απαιτήσεις των ∆ΛΠ. Πιο αναλυτικά ο 
κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
1606/2002/ΕΚ/19.7.2002 που αφορά την εφαρµογή των ∆ΛΠ ορίζει ότι (Γρηγοράκος, 
2007): 

v Η απόφαση ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής στην Κοινότητα διεθνών 
λογιστικών προτύπων λαµβάνεται από την Επιτροπή και ότι τα υιοθετούµενα ∆ΛΠ 
δηµοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε καθεµία από τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (άρθρο 3). 

v Από 01/01/2005 οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών, οι 
µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά 
οποιουδήποτε κράτους µέλους, καταρτίζονται υποχρεωτικά µε βάση τα υιοθετούµενα 
∆ΛΠ. Τα κράτη µέλη δύνανται να επεκτείνουν την υποχρέωση και στις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και στις ενοποιηµένες ή/και στις ετήσιες των µη 
εισηγµένων εταιρειών (άρθρο 5). 

v Ο παρών Κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει 
άµεσα σε κάθε κράτος µέλος (άρθρο 11). 
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4.2     Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ - Greek General Chart of 
Accounts) ορίζεται από το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123 του 1980 (Π∆ 1123/1980). 
Στηρίχθηκε στη φιλοσοφία του γαλλικού µοντέλου, ενώ από το 2006 και έπειτα τηρείται 
το σχέδιο των λογαριασµών, αλλά ακολουθούνται για τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων οι λογιστικές πρακτικές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 

Θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι οι λογιστικοί υπολογισµοί δεν ταυτίζονται 
πάντα µε τις φορολογικές απαιτήσεις του κράτους, συνεπώς θα πρέπει να τηρείται το 
σχέδιο λογαριασµών του ΕΓΛΣ, οι λογιστικές πρακτικές των ∆ΠΧΠ για τις οικονοµικές 
καταστάσεις και οι φορολογικοί υπολογισµοί που επιτάσσει ο εµπορικός κώδικας και η 
ελληνική νοµολογία των εταιριών για την καταβολή των φόρων. Επίσης, αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ανάλυση πολλών περαιτέρω βαθµίδων λογαριασµών είναι ενδεικτική και 
υπάρχουν κενοί λογαριασµοί για τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) προβλέπει δια των διατάξεων του 
(Ε.Γ.Λ.Σ. Π.∆. 1123/1980) τον τρόπο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (άρθρο 42α, παρ.1 του Ν.2190/1920) περιλαµβάνουν: 

i. Τον ισολογισµό 
ii. Τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης 

iii. Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων 
iv. To προσάρτηµα 

Σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται: 
1)  Η περιουσία της εταιρίας (Ενεργητικό - Παθητικό - Κεφάλαια) συνολικά ή 
αναλυτικά 
2) Οι µεταβολές που επήλθαν στα περιουσιακά στοιχεία και 
3) Τα αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν (κέρδη ή ζηµία). 

 
4.2.1 Σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ 
 
Σκοποί του Ε.Γ.Λ.Σ σύµφωνα µε το άρθρο 48 παράγραφος 1 του Ν.1041/1981 είναι οι 
εξής (Χέβας & Παπαδάκη, 2004): 
α) Η τυποποίηση των υπό των οικονοµικών µονάδων της χώρας τηρούµενων 
λογαριασµών καθώς επίσης και η µε ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, 
β) Η βάση παραδεδεγµένων αρχών και µεθόδων αποτίµησης των περιουσιακών 
στοιχείων 
γ) Η σύνταξη και δηµοσίευση τυποποιηµένων ισολογισµών, λογαριασµών 
αποτελεσµάτων και λοιπών οικονοµικών καταστάσεων, και 
δ)  Ο εν γένει σχεδιασµός της λογιστικής σε εθνική κλίµακα. 

Από την εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, που είχαν καθιερώσει αρκετά χρόνια 
πριν για τις χώρες τους το ενιαίο λογιστικό σχέδιο, προκύπτουν οι στόχοι και τα 
πλεονεκτήµατα του τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο δηµόσιο τοµέα. 
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Οι στόχοι του Ε.Γ.Λ.Σ στον ιδιωτικό τοµέα µπορούν να συνοψιστούν επιγραµµατικά 
στους παρακάτω τοµείς: 
α)  Στην απλούστευση της λογιστικής εργασίας, 
β)  Στην καθιέρωση κατάρτισης ενιαίων οικονοµικών καταστάσεων, 
γ)  Στην ταχύτατη και µέσα από την µηχανογράφηση άντληση χρήσιµων για τη διοίκηση 
της κάθε επιχείρησης πληροφοριών, 
δ) Στον ενιαίο και αντικειµενικό τρόπο προσδιορισµού του κόστους παραγωγής για τις 
βιοµηχανικές επιχειρήσεις,  
ε)  Στη διευκόλυνση ουσιαστικού και τυπικού ελέγχου από τη διοίκηση, και 

στ) Στην παροχή προς κάθε τρίτο ενδιαφερόµενο στοιχεία συγκρίσιµα και ως εκ τούτου 
καθοριστικά. 

Οι στόχοι του Ε.Γ.Λ.Σ στον δηµόσιο τοµέα µπορούν να συνοψιστούν στους εξής 
(Ντιµέρης & Καλαµαράς, 2001): 
α) Απλουστεύεται και γίνεται ενιαίος ο κάθε κρατικός έλεγχος επί των επιχειρήσεων 
(φορολογικός, αγορανοµικός),  
β)  τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων είναι οµοιόµορφα ως προς το περιεχόµενό τους 
ώστε να διευκολύνει το ∆ηµόσιο στην άσκηση της δηµοσιονοµικής και οικονοµικής του 
πολιτικής (σύνταξη εθνικών λογαριασµών), 
γ) η δια της λογιστικής τυποποίησης, ως µορφή οργάνωσης, οδηγεί σε αύξηση των 
κερδών των επιχειρήσεων, µε επακόλουθο τη δια της φορολογίας αύξηση και των 
εσόδων του δηµοσίου. 
 
 
4.2.2 Η ∆οµή και το Περιεχόµενο του Ε.Γ.Λ.Σ 
 
Η δοµή και το περιεχόµενο του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως ορίζεται από το Π.∆. 1123/80 
αποτυπώνεται στα παρακάτω έξι µέρη, ως εξής (Λεοντάρης, 2002): 

1) Μέρος Πρώτο: Βασικές αρχές του Γ.Λ.Σ. - ∆ιάρθρωση σχεδίου λογαριασµών. 
Το Γ.Λ.Σ. ακολουθεί το δεκαδικό σύστηµα. Οι οµάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 αποτελούν 
τον πρώτο κύκλο της γενικής λογιστικής. Η οµάδα 9 αποτελεί τον δεύτερο κύκλο της 
αναλυτικής λογιστικής εκµετάλλευσης (κοστολόγησης) και η οµάδα 10 αποτελεί τον 
τρίτο κύκλο των λογαριασµών τάξεως. 

2) Μέρος ∆εύτερο: Γενική λογιστική. Περιέχει το σχέδιο των λογαριασµών της 
γενικής λογιστικής και οδηγίες για τη λειτουργία και τη σύνδεση των λογαριασµών 
αυτών µε διευκρινήσεις στην ορολογία και το περιεχόµενο. 

3) Μέρος Τρίτο: Λογαριασµοί τάξεως. Οι λογαριασµοί αυτοί εµφανίζουν αλλότρια 
περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία για συµβάσεις κατά το ανεκτέλεστο µέρος τους, 
εµπράγµατες ή άλλου είδους εγγυήσεις. Ακόµα µπορεί να περιλαµβάνει λογαριασµούς 
που παρέχουν διάφορα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες. Οι λογαριασµοί 
τάξεως λειτουργούν κατά ζεύγη. 

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

5) Μέρος Πέµπτο: Περιλαµβάνει την αναλυτική λογιστική εκµετάλλευσης. 
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6) Μέρος Έκτο: Περιλαµβάνει το παράρτηµα της αναλυτικής λογιστικής 
εκµετάλλευσης. 
 
 
 4.2.3 Οι Βασικές Αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ 
 
Το Ε.Γ.Λ.Σ. βασίζεται στις παρακάτω αρχές (Λεοντάρης, 2002): 
1. Η αρχή της αυτονοµίας, 
2. Η αρχή της κατ' είδος συγκέντρωσης των αποθεµάτων, εξόδων - εσόδων στους 
οικείους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής, 
3. Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης µε λογιστικές 
εγγραφές. 
 

4.2.3.1  Η αρχή της αυτονοµίας 
Το σχέδιο λογαριασµών κατανέµεται σε τρία µέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί 

ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωµα:  
α. Γενική Λογιστική  περιλαµβάνει τις οµάδες 1 έως 8 και έχει ως σκοπό: 

Ø Την παρακολούθηση και καταγραφή των συναλλαγών µε τους τρίτους, 
Ø τη συγκέντρωση των εσόδων-εξόδων κατά λειτουργία, 
Ø τον προσδιορισµό του αποτελέσµατος, 
Ø την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 
Ø τον εσωτερικό έλεγχο, 
Ø την κατάρτιση δηλώσεων φορολογίας. 

β. Αναλυτική Λογιστική  ή βιοµηχανική Λογιστική (οµάδα 9) επεξεργάζεται τους 
λογαριασµούς των οµάδων: 

Ø οµάδα 2 (αποθέµατα), 
Ø οµάδα 6 (οργανικά έξοδα κατ'είδος), 
Ø οµάδα 7 (οργανικά έσοδα κατ'είδος), 
Ø οµάδα 8 (λογαριασµοί αποτελεσµάτων µόνο από 81-85). 

Σκοπός της Αναλυτικής Λογιστικής είναι η εξαγωγή του κόστους παραγωγής και 
η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση. Παρακολουθούνται οι ποσοτικές µεταβολές, οι 
µορφολογικές µετατροπές και οι πολυπληθείς συνθέσεις των αποθεµάτων, των εξόδων, 
των εσόδων και των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων για το σχηµατισµό του 
λειτουργικού και του κατά φορέα κόστους, τον προσδιορισµό των αναλυτικών και των 
συνολικών αποτελεσµάτων της οικονοµικής µονάδας και τον έλεγχο της 
αποτελεσµατικότητας της λειτουργίας του συνόλου της εκµετάλλευσης και των 
τµηµάτων της. 

γ. Λογαριασµοί Τάξεως (οµάδα 10), περιλαµβάνονται λογαριασµοί που παρέχουν 
πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία, όπως αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις 
που λαµβάνονται ή παρέχονται και άλλα.  
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4.2.3.2 Η αρχή της κατ' είδος συγκέντρωσης των αποθεµάτων, εξόδων-εσόδων στους 
οικείους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής 

Οι λογαριασµοί των κατηγοριών αυτών δέχονται µόνο χρεοπιστώσεις και 
αντιλογισµούς. Εσωτερικές διακινήσεις, µεταφορές και οποιεσδήποτε αλλοιώσεις, που 
νοθεύουν τα πρωτογενή στοιχεία, απαγορεύονται στη Γενική Λογιστική. Οι λογαριασµοί 
των οµάδων 2,6,7 και 8 (81-85) λειτουργούν κατ' είδος και όχι κατά προορισµό. Τα 
µεταφορικά, που επιβαρύνουν την οικονοµική µονάδα, θα καταχωριστούν στον οικείο 
λογαριασµό του Γ.Λ.Σ. και στην Αναλυτική Λογιστική θα γίνει ο µερισµός κατά 
προορισµό, για παράδειγµα έξοδα διάθεσης εµπορευµάτων, έξοδα µεταφοράς 
διοικητικού προσωπικού κτλ. 
 

4.2.3.3 Η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού Γενικής εκµετάλλευσης µε λογιστικές 
εγγραφές 

Η τρίτη αρχή είναι η αρχή της κατάρτισης του λογαριασµού της γενικής 
εκµετάλλευσης µε λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασµός γενικής εκµετάλλευσης (80.00) 
καταρτίζεται στο τέλος της χρήσης (µε λογιστικές εγγραφές) µε την µεταφορά σε αυτόν 
των παρακάτω λογαριασµών: 
Στη χρέωση: 

Ø Της αξίας των αποθεµάτων (έναρξης και αγορών χρήσης) 
Ø Των οργανικών εξόδων κατ' είδος (οµάδα 6)  

Στην πίστωση: 
Ø Της αξίας των αποθεµάτων λήξης 
Ø Των οργανικών εσόδων κατ' είδος (οµάδα 7) 

Με τη µεταφορά των παραπάνω λογαριασµών στον λογαριασµό γενικής εκµετάλλευσης, 
οι λογαριασµοί των οµάδων 6 και 7 εξισώνονται ενώ οι λογαριασµοί των αποθεµάτων 
της οµάδας 2 εµφανίζουν την αξία των αποθεµάτων λήξης µε την οποία εµφανίζονται και 
στον Ισολογισµό. 
 

 

4.3 Προβλήµατα από την εφαρµογή των ∆ΛΠ / ∆ΠΧΠ στις Ελληνικές 
Εισηγµένες εταιρείες 
 
 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές και 
µέθοδοι που σκοπό έχουν την οµοιόµορφη κατάρτιση και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
συντάχτηκαν, για τις επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές διαπραγµατεύονται στα 
Χρηµατιστήρια. 

Η πρώτη προσπάθεια για υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην 
Ελλάδα έγινε µε τον Ν.2992/202 από την 01/01/2003. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δε 
στέφτηκε µε επιτυχία, αφού οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιµασµένες να 
δεχθούν µία τόσο µεγάλη αλλαγή στις λογιστικές διαδικασίες που ήδη χρησιµοποιούσαν. 
Η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις ελληνικές 
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εισηγµένες επιχειρήσεις αρχίζει από την 01/01/2005, ηµεροµηνία που είχε εξαρχής ορίσει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοψάλτης, 2004). 

Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και βοηθάει κατά 
βάση τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων όπως υποψήφιους επενδυτές, 
πιστωτές, πελάτες και µετόχους. Ωστόσο, στη χώρα µας οι συνθήκες είναι διαφορετικές 
από ότι στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι µία χώρα στην οποία 
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν δεσπόζουσα θέση και η όποια προσπάθεια 
εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε αυτές χαρακτηρίζεται από πολλούς 
άνευ λόγου µιας και το οικονοµικό κόστος υιοθέτησης των ∆ΛΠ είναι µεγαλύτερο από 
τα ουσιαστικά οφέλη που θα επιφέρει η εφαρµογή τους στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Αυτό το κενό έρχεται να συµπληρώσει η δηµιουργία του ∆ΛΠΧ για τις Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις, τα γενικά χαρακτηριστικά του οποίου θα µελετήσουµε εκτενέστερα στα 
επόµενα κεφάλαια. 

Τα µεγαλύτερα προβλήµατα παρουσιάστηκαν στη διαδικασία εισαγωγής των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία κινούνταν σε τρεις κυρίως άξονες (Μυλωνάς, 
2006): 
i. Το πρώτο πρόβληµα εντοπίστηκε στην αλλαγή που θα έπρεπε να γίνει στην 
ελληνική νοµοθεσία για την εισαγωγή των ∆ΛΠ, στο πώς θα αντιµετωπιζόταν το 
υπάρχον πρόβληµα της εισαγωγής πολλών και διαφόρων τροποποιήσεων µε νόµους ή 
υπουργικές αποφάσεις που µετέβαλαν και υποχρέωναν τις επιχειρήσεις να υιοθετούν 
διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που είχαν καθαρά οικονοµική βάση, και στο πως 
θα συνδυάζονταν οι φορολογικές υποχρεώσεις περί Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 
αυτές που θα προέκυπταν από τα ∆ΛΠ. 
ii. Το δεύτερο πρόβληµα εντοπίστηκε στον τρόπο επίδρασης των ελληνικών 
επιχειρήσεων από τα ∆ΛΠ, ειδικότερα στο χαρακτήρα των επιπτώσεων στην καθαρή 
τους θέση και στα αποτελέσµατά τους. 
iii. Το τρίτο πρόβληµα ήταν και εξακολουθεί να είναι η απαιτούµενη γνώση που 
έλειπε από το λογιστικό κόσµο της Ελλάδας, για τη γρήγορη και απρόσκοπτη υιοθέτηση 
των ∆ΛΠ. 

Πιο αναλυτικά, ένα βασικό πρόβληµα που προκύπτει µε την εφαρµογή των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα µας, είναι η προσαρµογή του λογιστικού 
αποτελέσµατος, που εµφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως, στο 
φορολογητέο αποτέλεσµα, που προκύπτει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις της 
φορολογικής νοµοθεσίας. Μέχρι πρότινος, η αποτίµηση πολλών κονδυλίων του 
ισολογισµού γινόταν σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, η τήρηση των 
Φορολογικών Πινάκων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα προβλέπεται αρκετά 
δύσκολη από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κύρια αιτία είναι η πολυπλοκότητα του 
πληροφοριακού συστήµατος των επιχειρήσεων. Σε γενικές γραµµές, στη χώρα µας πολλά 
προγράµµατα λογιστικής έχουν παραµείνει στάσιµα τα τελευταία χρόνια και 
αναβαθµίζονται µόνο όταν προκύπτει κάποια καινούργια ρύθµιση στη φορολογική 
νοµοθεσία. Έπειτα, οι ελληνικές εταιρείες που χρησιµοποιούν προγράµµατα ERP 
(Enterprise Resource Planning), είναι ελάχιστες. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται µία 
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περίοδος εγκατάστασης των καινούριων συστηµάτων και αφοµοίωσής τους από τους 
χρήστες. Το αποτέλεσµα της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι η αύξηση του κόστους 
λειτουργίας των λογιστηρίων λόγω της διπλής καταχώρησης των οικονοµικών γεγονότων 
προκειµένου να επιτευχθεί η εναρµόνιση του λογιστικού µε το φορολογητέο 
αποτέλεσµα. 

Η εναρµόνιση των λογιστικών πρακτικών µια εταιρείας µε τις επιταγές των ∆ΛΠ 
έχει άµεσες επιπτώσεις και στην διοίκηση της επιχείρησης. Με την υιοθέτηση των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει ενεργή συµµετοχή η διοίκηση στη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων. Το «κλείσιµο του ισολογισµού» δεν είναι πια υπόθεση µόνο 
των οικονοµικών υπηρεσιών µίας επιχείρησης αλλά είναι υπόθεση όλης της διοίκησης 
της επιχείρησης. Εντούτοις, αν δεν συµµετέχει ενεργά όλη η διοίκηση και όλα τα 
επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης, το αποτέλεσµα της προσπάθειας, η σύνταξη δηλαδή 
των οικονοµικών καταστάσεων, δεν θα είναι επιτυχές. 

Η αλλαγή της φιλοσοφίας που θα επέλθει στα διευθυντικά στελέχη είναι ζωτικής 
σηµασίας. Τα στελέχη αυτά πρέπει να επιφορτιστούν µε τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων για λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστές των εταιρειών θα πρέπει να βγουν από 
το «καλούπι» της τυποποιηµένης λογιστικής και να αντιµετωπίζουν θέµατα που απαιτούν 
κριτική σκέψη και υποκειµενικότητα. Η δηµιουργική συνεισφορά της γνώσης και της 
εµπειρίας των λογιστών των εταιρειών είναι απαραίτητη στην επιλογή των διαφόρων 
λογιστικών πολιτικών (Αναστασόπουλος, 2004). Ως µεγαλύτερη δυσκολία των 
περισσότερων λογιστών και ελεγκτών εµφανίζεται η αποδέσµευση από τους 
«παραδοσιακούς» λογιστικούς κανόνες και όχι τόσο η εκπαίδευση στα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Οι επιχειρήσεις, κατά τη µετάβασή τους στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
επιβαρύνονται µε σηµαντικά διοικητικά έξοδα, γεγονός που έχει ιδιαίτερες συνέπειες 
στην ανταγωνιστικότητά τους. Πέρα από το κόστος για την επιµόρφωση κάποιων 
στελεχών των επιχειρήσεων και το κόστος στις µεταβολές των µηχανογραφικών 
προγραµµάτων, υπάρχει και το κόστος της προσέλκυσης και της απασχόλησης 
προσωπικού που είναι εξειδικευµένο στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Βέβαια, µε την 
πάροδο του χρόνου το κόστος αυτό θα συρρικνώνεται δεδοµένου ότι τα νέα στελέχη θα 
έχουν ήδη διδαχθεί τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθ' όλη τη 
διάρκεια φοίτησής τους σε πανεπιστηµιακές σχολές. Ήδη στην Ελλάδα τα περισσότερα 
οικονοµικά πανεπιστήµια έχουν περιλάβει µαθήµατα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
στο πρόγραµµα σπουδών τους. 

Η διαδικασία µετάβασης από την ελληνική λογιστική πρακτική στα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα είναι αναµφισβήτητα πολύ δύσκολη. Το πιο σηµαντικό στοιχείο µίας 
επιτυχηµένης επικοινωνιακής πολιτικής µε το επενδυτικό κοινό είναι η παρουσίαση της 
συµφωνίας των αποτελεσµάτων που συντάχθηκαν βάσει του Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου µε τα αντίστοιχα δεδοµένα που προέκυψαν από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα για τα δύο τουλάχιστον πρώτα χρόνια (Φλώρου, 2005). 

Παρά τα προβλήµατα, οι οικονοµικές διευθύνσεις των ελληνικών εισηγµένων 
επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και εφαρµόσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η 
απόκτηση των «πιστοποιητικών διαφάνειας» που απέκτησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις 
που πρώτες πέρασαν τη δοκιµασία των ∆ΛΠ, συνέβαλε να γίνει ένα πολύ µεγάλο βήµα 
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για την περαιτέρω διεθνοποίηση τους. Γιατί, µετά από αυτήν την εξέλιξη, είναι άµεσα 
συγκρίσιµες µε τις οµοειδείς επιχειρήσεις των άλλων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (IFRS FOR SMES) 

 
 
5.1 Εισαγωγή 
 

Οι Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυριαρχούν στον  κόσµο των 
επιχειρήσεων. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, από τις µεγαλύτερες οικονοµίες µέχρι τις 
µικρότερες, πάνω από το 99% των εταιρειών έχουν λιγότερους από 50 υπαλλήλους. 
Υπάρχουν 21 εκατοµµύρια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 20 εκατοµµύρια στις 
Ηνωµένες Πολιτείες µόνο. Στις περισσότερες χώρες, ο νόµος απαιτεί από τις ΜΜΕ να 
προετοιµάσουν και να δηµοσιεύσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις  σε έλεγχο 
(Μάντζαρη 2010). Την τελευταία δεκαετία οι περισσότερες χώρες έχουν την τάση να 
υιοθετήσουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), άµεσα 
ή αυτά να συγκλίνουν µε τις εθνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές πρακτικές τους 
(GAAP) στα ∆ΠΧΠ. ∆εδοµένου ότι τα ∆ΠΧΠ έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις 
ανάγκες των εισηγµένων εταιρειών και εποπτικά ενθαρρύνει ενεργά την τάση αυτή. 
Σήµερα, πάνω από 110 χώρες έχουν υιοθέτηση και απαιτούν από τις εισηγµένες εταιρείες 
να εφαρµόσουν τα ∆ΠΧΑ. Ως αποτέλεσµα, το εύρος και η πολυπλοκότητα των θέµατα 
που καλύπτονται από τα ∆ΠΧΠ, αλλά και ο αριθµός των οδηγιών εφαρµογής και ο όγκος 
των γνωστοποιήσεων να έχουν αυξηθεί. Το 2009 ο συνολικός αριθµός των ∆ΠΧΠ 
ανερχόταν σε 2.855 σελίδες. 
 Σε ορισµένες χώρες αυτή η πολυπλοκότητα και ο µεγάλος όγκος, αλλά και η 
σύγκλισης των εθνικών λογιστικών προτύπων µε τα ∆ΠΧΠ είχε ως συνέπεια την 
δηµιουργία πίεσης προς τις ΜΜΕ. Συχνά οι ΜΜΕ εκφράζουν τις ανησυχίες τους, 
σχετικά µε το κόστος της εφαρµογής των ∆ΠΧΠ στις σύνθετες απαιτήσεις της 
λογιστικής, καθώς θα πρέπει να εκπαιδεύσουν και επιµορφώσουν το προσωπικό τους για 
να συντάξουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε αυτά. Επίσης υπάρχει 
αµφισβήτηση  και στην καταλληλότητα των πληροφοριών που προκύπτουν για τους 
χρήστες των οικονοµικών καταστάσεών τους, οι οποίοι ενδιαφέρονται περισσότερο για 
πληροφορίες σχετικά µε ταµειακές ροές, τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα, λόγω του 
µικρού όγκου των εταιριών και της δυσκολίας στην συγκέντρωση των πληροφοριών. 
 Στην πραγµατικότητα σε ορισµένες χώρες η εφαρµογή των πλήρους ∆ΠΧΠ (αν 
και συγκλίνει µε τα εθνικά πρότυπα) παρουσιάζει δυσκολίες. Χώρες που έχουν 
αναπτύξει δικά τους πρότυπα για τις ΜΜΕ, και αυτές έχουν συχνά σοβαρούς 
περιορισµούς από την πλευρά των χρηστών, δεν είναι εύκολα κατανοητές από τους 
δανειστές και άλλους φορείς παροχής κεφαλαίων, έχουν περιορισµένη υποστήριξη (όπως 
εγχειρίδια και λογισµικό) και µερικές φορές δεν είναι εύκολη η επιβολή τους. Από 
µελέτες της Παγκόσµιας Τράπεζας, σε περισσότερες από 80 αναπτυσσόµενες και 
αναδυόµενες χώρες διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες έχουν σηµαντικές ελλείψεις στη 
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χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση από τις ΜΜΕ, ελλείψεις που εµποδίζουν την 
οικονοµική ανάπτυξη. 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ εκδόθηκε από το IASB τον Ιούλιο του 2009 σε απάντηση 
αυτών των ανησυχιών. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο πρότυπο 230 σελίδων, 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεις, 
είναι κατανοητό σε διεθνές επίπεδο. Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι γραµµένο µε 
σαφήνεια, µεταφράζεται εύκολα σε αρκετές γλώσσες, είναι λιγότερο πολύπλοκο, σε 
σύγκριση µε την πλήρη ∆ΠΧΠ (και τις εθνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές πρακτικές 
GAAPs), οι οποίες περιλαµβάνουν περιορισµό στην επιλογή της λογιστικής πολιτικής. 
Τα θέµατα που δεν έχουν σχέση µε τις ΜΜΕ παραλείπονται, και απλουστεύονται οι 
αρχές για την αναγνώριση και επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, 
εσόδων και εξόδων και µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 
 Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ξεχωριστό από το πλήρες ∆ΠΧΠ και ως εκ τούτου 
διαθέσιµο για κάθε χώρα να το εφαρµόσει, έστω και αν εφαρµόζει τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
Είναι επίσης ευθύνη της κάθε χώρας να καθορίσει ποιες οικονοµικές οντότητες θα 
κληθούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. Ο µόνος περιορισµός του IASB είναι 
ότι οι εισηγµένες εταιρείες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή οι εταιρείες των 
οποίων οι τίτλοι διαπραγµατεύονται δηµοσίως (έχουν δηµόσια ευθύνη), δεν θα πρέπει να 
το χρησιµοποιούν. 

Πολλές παγκόσµιες οµάδες λογιστικών εξέφρασαν την ικανοποίηση τους από την 
έκδοση του  ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. Η Παγκόσµια Τράπεζα ανέφερε ότι είναι ένα 
«πολύτιµο πλαίσιο αναφοράς για µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ανταποκρίνεται 
περισσότερο στο µέγεθος και το είδος των δραστηριοτήτων τους, και θα συµβάλει 
αρκετά στη βελτίωση της πρόσβασής τους στη χρηµατοδότηση ». Η ∆ιεθνής 
Οµοσπονδία Λογιστών, δήλωσε το πρότυπο "θα συµβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας 
και της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο 
και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηµατοδοτήσεις’’. Αυτοί που 
θα ωφεληθούν δεν θα είναι µόνο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι πελάτες τους, 
οι προµηθευτές, οι εργαζόµενοι, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και όλοι οι χρήστες των 
οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ.  
 Η καλή πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ 
είναι ο λόγος που το IASB ανέπτυξε το πρότυπο. Είναι σηµαντικό για το δηµόσιο 
συµφέρον αυτοί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν κεφάλαια στις ΜΜΕ να έχουν 
αξιόπιστες πληροφορίες για την οικονοµική τους κατάσταση. Επίσης, η εγκυρότητα των 
πληροφοριών αποτελεί την βάσει για την λήψη επενδυτικών αποφάσεων ή αποφάσεων 
για δανεισµό. 

 

 
5.2 Ο Ρόλος των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της 

οικονοµίας της ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ). Η συµβολή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για 
την οικονοµική ανάπτυξη, και την απασχόληση χωρίς να περιορίζεται µόνον σε αυτά. Οι 
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της κοινωνικής οικονοµίας ενώ 
παράλληλα είναι πηγή ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και των καινοτοµιών. 

Ωστόσο, η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ στην ΕΕ, αντιµετωπίσει 
µεγάλα και σοβαρά εµπόδια µεταξύ των οποίων, κυρίαρχη θέση κατέχει η παρεχόµενη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση προς τους χρήστες που καλούνται να λάβουν 
οικονοµικές αποφάσεις. Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη, διαφορετικών λογιστικών 
προτύπων, δυσχεραίνει τη αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 
επιδόσεων των ΜΜΕ και δηµιουργεί εµπόδια στη πρόσβαση τους στις αγορές 
κεφαλαίου. Παράλληλα, οι ΜΜΕ έχουν να αντιµετωπίσουν και σηµαντικά προβλήµατα 
διοικητικού φόρτου, τα οποία σχετίζονται µε το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε κάθε 
κράτος µέλος. Μεταξύ των εµποδίων του διοικητικού φόρτου, κυρίαρχη θέση κατέχουν 
οι λογιστικές υποχρεώσεις καθώς επίσης οι λογιστικοί και οι οικονοµικοί έλεγχοι. 

Η επιβάρυνση των ΜΜΕ από τις υποχρεώσεις συµµόρφωσης και τήρησης των 
νοµοθετικών και διοικητικών ρυθµίσεων είναι ασύµµετρα µεγαλύτερη αυτής των 
µεγάλων επιχειρήσεων, καθότι όσο µικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο πιο δύσκολη είναι 
η διάθεση των απαραίτητων χρηµατοοικονοµικών και ανθρωπίνων πόρων που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. 
 

 

5.3 Η ανάγκη δηµιουργίας ∆ΠΧΠ ειδικά για τις ΜΜΕ 

 

Μετά την θετική συµβολή από την εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ (ως πλήρους 
συνόλου) στις εισηγµένες επιχειρήσεις (των οποίων οι τίτλοι διαπραγµατεύονται στο 
χρηµατιστήριο), το IASB εκτιµά ότι οι θετικές έργειες µπορούν να επεκταθούν και στις 
ΜΜΕ, από το προτεινόµενο σύνολο λογιστικών προτύπων. 
Για παράδειγµα στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των ΜΜΕ βασίζονται: 

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

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

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

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

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

Ø διεθνείς, περιφερειακοί και εθνικοί οίκοι και ιδρύµατα τόσο του δηµοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες σε 
επιχειρηµατικές οντότητες σε αναπτυσσόµενες χώρες ανά τον κόσµο µε σκοπό να λάβουν 
χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις και να εκτιµήσουν τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα. 
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Πέραν των ανωτέρω, πολλές ΜΜΕ έχουν εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι δεν 
αναµειγνύονται στη καθηµερινή διοίκηση της επιχείρησης. Η χρήση οµοιόµορφων και 
γενικά αποδεκτών λογιστικών προτύπων προάγει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
και τη συνεπαγόµενη συγκρισιµότητα ειδικά δε όταν οι εξωτερικοί επενδυτές είναι 
εγκατεστηµένοι σε χώρες µε διαφορετικές νοµοθεσίες, ή και όταν έχουν ενδιαφέροντα 
και σε άλλες ΜΜΕ. 

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

 
 

5.4 Ιστορικό των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
 
Στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται όλες οι διαδικασίες – διαβουλεύσεις από το 2001 µέχρι 

τον Ιούλιο του 2009 όπου εκδόθηκε το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 

2001 

 

To IASB άρχισε ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων 
κατάλληλων για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. ∆ηµιουργήθηκε µια 
οµάδα από εµπειρογνώµονες για την παροχή συµβουλών και 
εναλλακτικών λύσεων στα σχετικά θέµατα. 

2002 

 

Μέλη του ιδρύµατος IASC ( σήµερα ονοµάζεται Ιδρύµα ∆ΠΧΑ) 
εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις προσπάθειες του IASB για την 
εξετάσει των θεµάτων που αφορούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στις 
αναδυόµενες οικονοµίες. 

2003 – 2004 

 

Το IASB ανέπτυξε δοκιµαστικά απόψεις σχετικές µε την βασική 
προσέγγιση που θα ακολουθήσει στην ανάπτυξη λογιστικών προτύπων 
για τις ΜΜΕ. 

Ιούνιος 2004 

 

Το IASB δηµοσίευσε έγγραφο προς συζήτησης για τον καθορισµό και 
την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά µε την προσέγγιση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

Ιούλιος 2004 – 

Ιανουάριος 2005 

 

Το IASB µετά την εξέτασε των ζητήµατα που τέθηκαν από τους 
ερωτηθέντες του έγγραφο προς συζήτησης και αποφάσισε να 
δηµοσιεύσει το σχέδιο της έκθεσης. 

Απρίλιος 2005 

 

Το IASB συνειδητοποίησε την ανάγκη απόκτησης περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά µε ενδεχόµενες τροποποιήσεις των αρχών 
αναγνώρισης και επιµέτρησης για χρήση στα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. 
∆όθηκε στη δηµοσιότητα ερωτηµατολόγιο για να χρησιµοποιηθεί ως 
εργαλείο για τον εντοπισµό πιθανών απλουστεύσεων και παραλείψεων. 

Ιούνιος – 

Οκτώβριος 2005 
Οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο συζητήθηκαν απο το  Συµβουλίου 
Ενηµέρωσης Προτύπων (τώρα ονοµάζεται  Γνωµοδοτικού Συµβουλίου 
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5.5 Σκοπός του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ (IFRS for SMES) 
 
 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ εκδόθηκε από το IASB τον Ιούλιο του 2009 σε απάντηση 
αυτών των ανησυχιών. Πρόκειται για ένα αυτόνοµο πρότυπο 230 σελίδων, 
προσαρµοσµένο στις ανάγκες και τις δυνατότητες των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεις, 
είναι κατανοητό σε διεθνές επίπεδο. Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι γραµµένο µε 
σαφήνεια, µεταφράζεται εύκολα σε αρκετές γλώσσες, είναι λιγότερο πολύπλοκο, σε 
σύγκριση µε την πλήρη ∆ΠΧΠ (και τις εθνικές γενικά παραδεκτές λογιστικές πρακτικές 
GAAPs), οι οποίες περιλαµβάνουν περιορισµό στην επιλογή της λογιστικής πολιτικής, τα 
θέµατα που δεν έχουν σχέση µε τις ΜΜΕ παραλείπονται, απλουστεύονται οι αρχές για 
την αναγνώριση και επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και 
εξόδων και µειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 
 Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ξεχωριστό από το πλήρες ∆ΠΧΠ και ως εκ τούτου 
διαθέσιµο για κάθε χώρα να το εφαρµόσει, έστω και αν εφαρµόζει τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
Είναι επίσης ευθύνη της κάθε χώρας να καθορίσει ποιες οικονοµικές οντότητες θα 
κληθούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. Ο µόνος περιορισµός του IASB είναι 
ότι οι εισηγµένες εταιρείες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, δηλαδή οι εταιρείες των 
οποίων οι τίτλοι διαπραγµατεύονται δηµοσίως (έχουν δηµόσια ευθύνη), δεν θα πρέπει να 
το χρησιµοποιούν. 

Ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι η δηµιουργία απλοποιηµένων, αυτοτελών 
λογιστικών αρχών οι οποίες είναι κατάλληλες για µικρότερες, µη εισηγµένες εταιρίες, 

 ∆ΠΧΠ), Οµάδα Εργασίας για τις ΜΜΕ, τους ∆ιεθνείς φορείς 
καθορισµού προτύπων σε δηµόσιες διαβουλεύσεις. 

2006 

 
Συζητήσεις και προβληµατισµοί του  IASB’s για το προσχέδιο της 
έκθεσης.  

Αύγουστος 2006 

 
Πλήρες σχέδιο της έκθεσης δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελία του IASB’s 
για να ενηµερώσει. 

Φεβρουάριος 

2007 

Το Σχέδιο της έκθεσης που δηµοσιεύθηκε προτείνει πέντε τύπους 
απλουστεύσεων του πλήρους ∆ΠΧΠ, σε συνδυασµό µε τις 
προτεινόµενες οδηγίες εφαρµογής και τα συµπεράσµατα.  Το Σχέδιο της 
έκθεσης µεταφράστηκε σε πέντε γλώσσες. 

Ιούνιος 2007 

 
Το ερωτηµατολόγιο δηµοσιεύθηκε σε τέσσερις γλώσσες στην ιστοσελίδα 
του IASB για δοκιµή. 

Μάρτιος 2008 – 

Απρίλιος 2009 

 

IASB συζήτησε εκ νέου τις προτάσεις του σχέδιο της έκθεσης µετά τις 
απαντήσεις και τα πορίσµατα των δοκιµών. 

Ιούλιος 2009 Εκδίδονται τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. 
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και βασίζονται στα πλήρη ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα 
οποία αναπτύχθηκαν πρωταρχικά για εισηγµένες εταιρίες. Καταργώντας επιλογές 
λογιστικής µεταχείρισης, απαλείφοντας θέµατα που γενικά δεν σχετίζονται µε τις ΜΜΕ 
και απλοποιώντας µεθόδους αναγνώρισης και επιµέτρησης, το πρότυπο που προέκυψε 
µειώνει τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρµόζεται στις ΜΜΕ περισσότερο από 
85 τοις εκατό σε σχέση µε το πλήρες σύνολο των ∆ΠΧΠ. 

Για να βοηθηθούν οι εταιρίες στην προετοιµασία λογαριασµών βασισµένων στο 
προτεινόµενο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, οι απαιτήσεις των ∆ΠΧΠ έχουν απλοποιηθεί και 
ξανασχεδιαστεί. Κατ αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ που αποφασίζουν να αναβαθµιστούν 
ώστε να χρησιµοποιούν τα πλήρη ∆ΠΧΠ θα βρουν την µετάβαση εξοµαλυµένη αφού και 
τα δύο σύνολα προτύπων βασίζονται στις ίδιες βαθύτερες αρχές. 

Η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ θα είναι απόφαση κάθε χώρας ή δικαιοδοσίας 
που τα υιοθετεί. Για παράδειγµα, η Ε.Ε. απαιτεί οι εισηγµένες εταιρίες να 
συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, θα 
αφήσει όµως κάθε Κράτος-Μέλος να αποφασίσει ποια πρότυπα θα πρέπει να 
ακολουθήσουν οι ΜΜΕ. Το IASB προτείνει οι εισηγµένες εταιρίες, ανεξάρτητα από το 
πόσο µικρές είναι, να µην δικαιούνται να χρησιµοποιήσουν τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 

Η πρώτη χώρα στον κόσµο που υιοθέτησε το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ ήταν Νότια 
Αφρική, ως εθνικό πρότυπο για τις ΜΜΕ της. 

 
 

5.6 Ποίοι έχουν δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ προορίζεται από το IASB  προς  χρήση από µη 
δηµόσιους φορείς και απαιτεί να δηµοσιεύουν γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις 
για εξωτερικούς χρήστες. Ουσιαστικά, ένας οργανισµός θεωρείται ότι έχει δηµόσια 
υπευθυνότητα εάν οι µετοχές ή συµµετοχικοί τίτλοι του είναι εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο, ή αν πρόκειται για ένα χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή άλλη οντότητα που 
µέρος της ή η κύρια δραστηριότητα της, κατέχει και διαχειρίζεται οικονοµικούς πόρους 
που της ανατίθενται από τους πελάτες της. 

Τελικά, η απόφαση για το ποια πρόσωπα θα κληθούν να χρησιµοποιήσουν τα 
∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ ανήκει στις εθνικές ρυθµιστικές αρχές και τους φορείς καθορισµού 
προτύπων και των οργανισµών αυτών, αυτοί θα καθορίζουν τα λεπτοµερή κριτήρια 
εκλεξιµότητας, συµπεριλαµβανοµένων ποσοτικών κριτηρίων  όπως το εισόδηµα, πάγια 
περιουσίας, κ.λπ.. Ωστόσο, επειδή θα συγκρούονται µε τις προθέσεις του Σ∆ΛΠ, ακόµη 
και εάν ο νόµος ή ο κανονισµός µιας οικονοµικής οντότητας  επιτρέπει να 
χρησιµοποιηθούν τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ κατά την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων για τις µικρές εισηγµένες εταιρείες ή τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα οι 
οικονοµικές καταστάσεις αυτών των εταιριών δεν µπορούν να συνταχθούν σύµφωνα µε 
τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. 

Θυγατρική, η οποία αποτελεί µέρος ενός ενοποιηµένου οµίλου ο οποίος 
χρησιµοποιεί τα πλήρη ∆ΠΧΠ, αυτό δεν απαγορεύει η θυγατρική να εφαρµόζει τα 
∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, εφόσον η θυγατρική 
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είναι µη δηµόσια εταιρεία. Εάν η θυγατρική επιλέξει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ για τις 
ΜΜΕ, πρέπει να εφαρµόσει το πρότυπο στο σύνολο του, δεν µπορεί να επιλέξει µεταξύ 
των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ και εκείνων των πλήρη ∆ΠΧΠ. 

 
 

5.6.1 Ποίες εταιρείες θεωρούνται ∆ηµόσιες 
 

Το 95% του αριθµού των εταιριών στον ιδιωτικό τοµέα, στην Ελλάδα και σε όλο 
τον κόσµο, ανήκουν στην κατηγορία των «µη δηµόσιων εταιριών». Αν και 
χρησιµοποιείται ο όρος «µικροµεσαία επιχείρηση», η βασική διάκριση είναι ανάµεσα 
στο «δηµόσιο» ή µη χαρακτήρα µίας εταιρίας. Σαν «δηµόσιες» θεωρούνται καταρχήν οι 
εταιρίες που τίτλοι τους διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο. Είναι δηµόσιες επειδή 
δεν ανήκουν καθόλου ή ανήκουν µόνο κατά ένα ποσοστό σε αυτούς που τις διοικούν. 
Ένα τµήµα της περιουσίας, ίσως και το µέγιστο, αυτών των εταιριών, ανήκει σε 
επενδυτές, δηλαδή πρόσωπα που δεν σχετίζονται µε την καθηµερινή τους διοίκηση. 

∆εν θεωρούνται όµως µόνο οι εισηγµένες «δηµόσιες». Μία µη εισηγµένη 
τράπεζα, µια ασφαλιστική εταιρία, ένα αµοιβαίο κεφάλαιο, ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό 
ταµείο, ακόµη και ένα ΚΤΕΛ ή µία Ένωση Συνεταιρισµών, είναι δηµόσιες λόγω του 
αντικειµένου τους. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των επιχειρήσεων δεν ανήκουν στη 
διοίκησή τους, αλλά σε ένα ευρύ φάσµα τρίτων, που κατά κανόνα δεν έχουν άµεση 
πρόσβαση στην καθηµερινή διοίκησή τους. Εννοείται ότι όλοι οι φορείς του δηµόσιου 
τοµέα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι «δηµόσιοι». Άλλωστε έτσι τους αποκαλούµε 
στην Ελλάδα. Η περιουσία αυτών των φορέων δεν ανήκει σε αυτούς που τους διοικούν. 
Ανήκει σε ένα ευρύτερο σύνολο, που δεν έχει καθηµερινή πρόσβαση στη διοίκησή τους. 

Κάποιοι από αυτούς τους φορείς έχουν νοµικές µορφές του ιδιωτικού τοµέα (π.χ. 
Α.Ε.) αλλά ανήκουν στο δηµόσιο. Κάποιες άλλες έχουν νοµικές µορφές του δηµοσίου 
(ΝΠ∆∆). Για τις «δηµόσιες» εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα λοιπόν, έχουν εκδοθεί τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΑ), που είναι πολύ σύνθετα, µεγάλα σε όγκο και 
απαιτούν µεγάλο πλήθος γνωστοποιήσεων. Για τις δηµόσιες επιχειρήσεις, του δηµόσιου 
τοµέα, αν αυτές δεν έχουν τη µορφή ιδιωτικών εταιριών, αλλά είναι ΝΠ∆∆ ή άλλα 
σχήµατα του δηµόσιου λογιστικού, υπάρχουν ειδικά λογιστικά πρότυπα. Αυτά δεν έχουν 
ακόµη νοµοθετηθεί στην ΕΕ ή την Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που αναµένεται να γίνει 
σύντοµα. Σε κάθε περίπτωση η γενική προσέγγιση των λογιστικών προτύπων για το 
δηµόσιο τοµέα, είναι παρόµοια µε αυτήν των προτύπων για τις δηµόσιες εταιρίες του 
ιδιωτικού τοµέα. Έτσι τα πρότυπα για τις εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, µπορεί καταρχήν 
µε προσαρµογές, να εφαρµόζονται και στο δηµόσιο τοµέα, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα 
για τα κρατικά νοσοκοµεία. 
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5.6.2 Μη ∆ηµόσιες εταιρείες 
 
Είναι προφανές ότι ο κύριος όγκος του αριθµού των εταιριών του ιδιωτικού 

τοµέα, είναι µη δηµόσιες. Υπολογίζεται ότι είναι της τάξης του 95% του συνόλου. ∆εν 
είναι θέµα µεγέθους, αλλά θέµα ιδιοκτησίας, θέµα ποιοτικό. Είναι οι εταιρίες που έχουν 
«αφεντικό». Το αφεντικό και η οικογένειά του κατέχουν, αλλά και διοικούν την εταιρία. 
Μπορεί ένα µέρος των κεφαλαίων που χρησιµοποιούν να είναι δανεικά. Αυτό όµως δεν 
αναιρεί το µη δηµόσιο χαρακτήρα τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι για να δανείσει µία 
τράπεζα αυτές τις εταιρίες, θα πάρει και «προσωπικές εγγυήσεις», κάτι αδιανόητο για το 
δανεισµό µίας µεγάλης απρόσωπης εισηγµένης εταιρίας. 

Κατά κανόνα αυτές οι εταιρίες είναι µικρές σε µέγεθος, γι’ αυτό και επικράτησε 
να αποκαλούνται Μικροµεσαίες. Έχουν περιορισµένες δραστηριότητες, λίγα προϊόντα 
που πουλάνε, αδύνατες διοικητικές υποδοµές, ανεπαρκή πολλές φορές κεφάλαια. Όπως 
είπαµε όµως, η διάκριση δηµόσιων και µη δηµόσιων, είναι ποιοτική και όχι ποσοτική. Ο 
Ωνάσης π.χ. σε εκείνες τις συνθήκες, είχε κτίσει την αυτοκρατορία του, µε τρόπο που ο 
κύριος όγκος των επιχειρήσεών του να είναι µη δηµόσιες. Τα καράβια του και οι άλλες 
του επιχειρήσεις του ανήκαν. Το ίδιο συµβαίνει και σήµερα µε πολλές οικογένειες 
πλουσίων ανθρώπων, που κατέχουν ιδιαίτερα µεγάλες εταιρίες, χωρίς να έχουν εισαγάγει 
τις µετοχές τους σε χρηµατιστήριο και χωρίς να διαχειρίζονται χρήµατα τρίτων, πέρα από 
τα δανεικά από το πιστωτικό σύστηµα. 

 Η διάκριση δηµόσιες - µη δηµόσιες φαίνεται καταρχήν εύκολο να προσδιοριστεί, 
αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα παίρνει διάφορες 
µορφές, οι οποίες συνεχώς µεταλλάσσονται και διαφοροποιείται σηµαντικά από χώρα σε 
χώρα. Κατά συνέπεια, το ποιες είναι δηµόσιες εταιρίες είναι θέµα πραγµατικό και κάθε 
φορά, προσδιορίζεται από τις αρχές του κάθε κράτους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι 
άλλη η διάκριση δηµόσιες – µη δηµόσιες εταιρίες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και άλλη η διάκριση Μικρών και µη µικρών ελεγχόµενων εταιριών για τα ∆ιεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Σε ότι αφορά τον έλεγχο, οι µεγάλες οικογενειακές επιχειρήσεις που 
έχουν σύνθετη δοµή και πολλές δραστηριότητες, αντιµετωπίζονται όπως και οι 
εισηγµένες εταιρίες. Εκεί τα κριτήρια διάκρισης είναι και ποιοτικά και ποσοτικά. 

 
 

 
 

5.7 ∆οµή και Περιεχόµενο του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 

 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι δοµηµένο κατά θέµα. Κάθε θέµα έχει ειδικό αριθµό και 
κάθε τµήµα στο θέµα επίσης, ενώ όλα τα θέµατα έχουν την ίδια βαρύτητα. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις εµφανίζονται παραδείγµατα που δεν είναι τµήµατα του ∆ΠΧΠ αλλά οδηγίες 
για την εφαρµογή του, τα ποσά στα παραδείγµατα εκφράζονται σε νοµισµατικές µονάδες 
(ΝΜ) . 
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Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι οργανωµένο θεµατικά, αντί για ένα αύξοντα αριθµό 
των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ και περιέχει 35 τµήµατα καθώς και γλωσσάριο. Τα τµήµατα 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 5.2: 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 
Τµήµα 1 Μικροµεσαίες επιχειρήσεις 
Τµήµα 2 Αφετηρία και βασικές αρχές 
Τµήµα 3 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Τµήµα 4 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 
Τµήµα 5 Κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων και κατάσταση 

αποτελεσµάτων 
Τµήµα 6 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αποτελεσµάτων σε νέο 
Τµήµα 7 Κατάσταση ταµειακών ροών 
Τµήµα 8 Σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Τµήµα 9 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 
Τµήµα 10 Λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις και λάθη 
Τµήµα 11 Βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τµήµα 12 Άλλα ζητήµατα για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
Τµήµα 13 Αποθέµατα 
Τµήµα 14 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Τµήµα 15 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
Τµήµα 16 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Τµήµα 17 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
Τµήµα 18 Άυλα στοιχεία 
Τµήµα 19 Επιχειρηµατικές συνενώσεις και υπεραξία 
Τµήµα 20 Μισθώσεις 
Τµήµα 21 Προβλέψεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Τµήµα 22 Υποχρεώσεις και καθαρή θέση 
Τµήµα 23 Έσοδα 
Τµήµα 24 Κρατικές επιχορηγήσεις 
Τµήµα 25 Κόστη δανεισµού 
Τµήµα 26 Πληρωµές µε βάση την αξία των µετοχών 
Τµήµα 27 Αποµείωση ενεργητικών στοιχείων 
Τµήµα 28 Αµοιβές προσωπικού 
Τµήµα 29 Φόρος εισοδήµατος 
Τµήµα 30 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Τµήµα 31 Υπερπληθωρισµός 
Τµήµα 32 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 
Τµήµα 33 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 
Τµήµα 34 Εξειδικευµένες δραστηριότητες 
Τµήµα 35 Μετάβαση στο ∆ΠΧΑ για τις ΜΜΕ 
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Το IASB σκοπεύει να εξετάσει την εφαρµογή του προτύπου, δυο χρόνια µετά από 

την ευρεία εφαρµογή του και να προτείνει τροποποιήσεις για τα ζητήµατα που 
προέκυψαν από την εξέταση και για τυχόν επιδράσεις από νέα ∆ΠΧΠ (πλήρη) ή από τις 
τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων. Μετά την πιο πάνω µεταβολή, το IASB σκοπεύει να 
αναθεωρεί το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ κάθε τριετία, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα πλήρη 
∆ΠΧΠ, οι µεταβολές των οποίων στο ενδιάµεσο δεν θα επιδρούν σε αυτό. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις µπορεί να γίνεται τροποποίηση πριν την τριετία. Οι τροποποιήσεις που θα 
γίνονται στο ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ θα ισχύουν ένα χρόνο µετά την έκδοσή τους. 
 
 
5.8 Ποίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται Μικροµεσαίες σύµφωνα µε το 
πρότυπο των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ (τµήµα 1) 
 
 

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

Σύµφωνα  µε  το τµήµα 1 του  προτύπου,  Μικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές 
που: 
(α) δεν έχουν δηµόσια ευθύνη (5.6.2), και 
(β) δεν εκδίδουν γενικού σκοπού οικονοµικές καταστάσεις για εξωτερικούς χρήστες 
Πιο συγκεκριµένα το πρότυπο διευκρινίζει ότι: 
Υπάρχει δηµόσια ευθύνη (5.6.1) αν: 
(α) Μετοχές ή δάνεια της εταιρείας διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήριο ή ανάλογη 
αγορά, ή 
(β) αν αποτελεί βασική της εκµετάλλευση της εταιρείας η θεµατοφυλακή περιουσιακών 
στοιχείων ενός ευρέως φάσµατος τρίτων (π.χ. τράπεζες, ασφάλειες, ΑΚ, ΑΧΕΠΕΥ κ.λπ.) 

∆ηµόσια ευθύνη δεν υπάρχει όταν µία οντότητα µπορεί να διαχειρίζεται πόρους 
ευρέως φάσµατος τρίτων, αλλά αυτή να µην είναι η κύρια δραστηριότητά της. Τέτοιες 
περιπτώσεις είναι π.χ. µεσίτες ακινήτων, πρακτορεία ταξιδιών, σχολεία, φιλανθρωπικοί 
οργανισµοί, συνεταιρισµοί και πωλητές που παίρνουν προκαταβολές για παράδοση 
αγαθών. 

Αν µία εταιρία µε δηµόσια ευθύνη, εφαρµόζει το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, έστω και 
αν η εσωτερική νοµοθεσία το επιτρέπει, οι οικονοµικές καταστάσεις δεν θα αναφέρεται 
ότι είναι σύµφωνες µε αυτό. Τώρα όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, µια θυγατρική 
της οποίας η µητρική ή ο όµιλος εφαρµόζουν τα πλήρη ∆ΠΧΠ, µπορεί για τις ατοµικές 
της καταστάσεις να εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ αν πληροί τα κριτήρια, µε την 
προϋπόθεση να το εφαρµόζει πλήρως. 
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5.9 Η Ανάπτυξη των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης για τις ΜΜΕ 

 
Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι ένα ανεξάρτητο σύνολο αρχών της λογιστικής που 

βασίζεται στα πλήρη ∆ΠΧΠ, οι οποίες έχουν απλουστευθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
είναι κατάλληλα για τις ΜΜΕ. Το Πρότυπο έχει οργανωθεί ώστε να είναι περισσότερο 
σαν ένα εγχειρίδιο αναφοράς, το οποίο προορίζεται από το IASB για να είναι φιλικότερο 
προς τους χρήστες που καταρτίζουν τις οικονοµικές δηλώσεις για τις ΜΜΕ και τους 
εξωτερικούς αναγνώστες αυτών. 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ και τα πλήρη ∆ΠΧΠ είναι ξεχωριστή και ευδιάκριτα 
κείµενα. Οι εταιρείες που δικαιούνται να χρησιµοποιήσουν το  ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, θα 
πρέπει να το πρότυπο στο σύνολο του (δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν 
συνδυαστικά  «mix and match» τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ και τα πλήρη ∆ΠΧΠ). 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ περιλαµβάνει τις οδηγίες για την ανάπτυξη και την 
εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών όταν δεν υπάρχει συγκεκριµένη πολιτική για ένα 
συγκεκριµένο θέµα. Ειδικότερα, µια οικονοµική οντότητα µπορεί, αλλά δεν υποχρεούται 
να εφαρµόσει τις οδηγίες και κατευθύνσεις που πραγµατεύονται σχετικά θέµατα  στα 
πλήρη ∆ΠΧΠ. 

Βασικά χαρακτηριστικά των απλουστεύσεων 
Ø Ορισµένα θέµατα των ∆.Π.Χ.Α. παραλείπεται επειδή δεν είναι σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των ΜΜΕ 
Ø κάποιες λογιστικές πολιτικές για την επεξεργασία των πλήρη ∆ΠΧΠ, δεν 

επιτρέπεται επειδή απλοποιηµένες µέθοδοι είναι διαθέσιµες  ΜΜΕ 
Ø Απλοποίηση αρκετών αρχών αναγνώριση και διερµηνείας των πλήρη ∆ΠΧΠ 
Ø Σηµαντικά λιγότερες γνωστοποιήσεις, και 
Ø απλοποιηµένη γλώσσα και επεξηγήσεις. 

Το αποτέλεσµα αυτών των απλοποιήσεων είναι ότι το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι 
κατά προσέγγιση το 10% του µεγέθους των πλήρη IFRSs. 
  

Στον παρακάτω πίνακα 5.3 αναφέρονται οι πρωταρχικές πηγές στα πλήρη ∆ΠΧΠ, 
από τις οποίες προέκυψαν τα τµήµατα του προτύπου για τις ΜΜΕ: 
 
 

Τµήµατα στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ Πηγές ∆ΠΧΠ (Πλήρη) 
Εισαγωγή Εισαγωγή στα ∆ΠΧΠ 
1 Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - 

2 Αφετηρία και βασικές αρχές Πλαίσιο του IASB. ∆ΛΠ 1. Παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων (όπως αναµορφώθηκε το 
2007) 

3 Παρουσίαση         των         Οικονοµικών 
Καταστάσεων 

∆ΛΠ     1     Παρουσίαση     των     οικονοµικών 
καταστάσεων 

4 Κατάσταση οικονοµικής θέσης ∆ΛΠ     1     Παρουσίαση     των     οικονοµικών 
καταστάσεων 

5 Κατάσταση συνολικών αποτελεσµάτων και 
κατάσταση αποτελεσµάτων 

∆ΛΠ     1     Παρουσίαση     των     οικονοµικών 
καταστάσεων 

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

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

καταστάσεων 
9 Ενοποιηµένες   και   ατοµικές   οικονοµικές 

καταστάσεις 
∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις 

10 Λογιστικές πολιτικές, εκτιµήσεις, λάθη ∆ΛΠ   8   Λογιστικές   πολιτικές,   αλλαγές   στις 
λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη 

11 
και 
12 

Βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα και 
Άλλα ζητήµατα για τα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα 

∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. 
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογισµός και 
αποτίµηση. 
∆ΠΧΠ       7       Χρηµατοοικονοµικά       µέσα: 
Γνωστοποιήσεις 

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

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

ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
22 Υποχρεώσεις και καθαρή θέση ∆ΛΠ     1     Παρουσίαση     των     οικονοµικών 

καταστάσεων 
∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση. 

23 Έσοδα ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια ∆ΛΠ 18 
Έσοδα 

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

25 Κόστη δανεισµού ∆ΛΠ 23 Κόστη δανεισµού 
26 Πληρωµές µε βάση την αξία των µετοχών ∆ΠΧΑ 2 Πληρωµές µε βάση την αξία των µετοχών 
27 Αποµείωση ενεργητικών στοιχείων ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα 

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

ξένων νοµισµάτων 
31 Υπερπληθωρισµός ∆ΛΠ   29       Οικονοµική   πληροφόρηση   στις 

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

∆ΠΧΠ 6 Έρευνα και ανάπτυξη ορυκτών πόρων 
35 Μετάβαση στο ∆ΠΧΑ για τις ΜΜΕ ∆ΠΧΠ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 
 
 
 
 

5.10 Αφετηρία και Βασικές αρχές του Προτύπου (τµήµα 2) 
 

Το τµήµα 2 του παρόντος εντύπου είναι αρκετά εκτεταµένο και αποτελεί το 
θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζονται και τα υπόλοιπα τµήµατα του εντύπου. 
Στην πραγµατικότητα αποτελεί το αντίστοιχο Πλαίσιο του πλήρους ∆ΠΧΠ. 
Περιγράφεται το αντικείµενο των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ, τα στοιχεία της 
πληροφόρησης που τις κάνουν χρήσιµες και τις βασικές λογιστικές αρχές στις οποίες 
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στηρίζεται το περιεχόµενό τους. Η κατανόηση του περιεχοµένου του είναι απαραίτητη 
για την εφαρµογή του προτύπου. 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ προβλέπονται τα παρακάτω: 2.2    
Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν πληροφόρηση για την 
οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις ταµειακές ροές της εταιρίας σε ένα 
ευρύ φάσµα χρηστών που δεν έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν άµεση ειδική για αυτούς 
πληροφόρηση. 
2.3 Οι καταστάσεις επίσης δείχνουν τα αποτελέσµατα της υπευθυνότητας της 
διοίκησης στη διαχείριση των πόρων που διαθέτει η εταιρία. 
 
 
 
5.10.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης των καταστάσεων 
 

Στο τµήµα 2 του προτύπου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 
διέπουν τις οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η εταιρεία και είναι τα 
παρακάτων: 
1) Κατανοητές από όλους τους χρήστες (Understandability): 
 Οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να παρουσιάζονται µε 
ένα τρόπο κατανοητό, σε χρήστες που έχουν αφενός µέτρια γνώση πάνω σε 
θέµατα επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας και λογιστικής, και 
αφετέρου τη θέληση να µελετήσουν αυτές τις πληροφορίες µε µια σχετική 
συνέπεια. Ωστόσο αυτό δεν σηµαίνει πως πρέπει να παραλείπονται κάποιες από 
τις προβλεπόµενες πληροφορίες, µε τη δικαιολογία ότι δεν θα είναι κατανοητές 
σε κάποιους από τους χρήστες. 
2) Συνάφεια (Relevance): 
 Οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 
βοηθούν τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων. Οι πληροφορίες είναι κατάλληλες 
και σχετικές όταν µπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες για την αξιολόγηση 
γεγονότων του παρελθόντος, του παρόντος ή του µέλλοντος, καθώς και για την 
επιβεβαίωση ή τη διόρθωση προηγούµενων αξιολογήσεών τους. 
3)Σηµαντικότητα (Materiality): 
 Μία πληροφορία είναι σηµαντική, αν η παράλειψή της ή το λάθος σε αυτήν, έχει 
επίδραση στις αποφάσεις που θα λάβουν οι χρήστες µε βάση τις καταστάσεις. Η 
σηµαντικότητα σχετίζεται µε το µέγεθος της παράλειψης ή του λάθους, σε συνάρτηση µε 
τις υπάρχουσες συνθήκες. Πάραυτα είναι λάθος να µην διορθώνονται έστω και µη 
σηµαντικά λάθη που εντοπίζονται και αφορούν τις οικονοµικές καταστάσεις.  
4)Αξιοπιστία (Reliability): 
 Οι πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να είναι αξιόπιστες. Αυτό 
σηµαίνει ότι δεν έχουν σηµαντικά λάθη ή προκαταλήψεις και απεικονίζουν 
πιστά αυτό που δηλώνουν ότι απεικονίζουν ή αυτό που λογικά αναµένεται ότι 
απεικονίζουν. Ο συγγραφέας του προτύπου πάει ένα βήµα παραπέρα και εξηγεί 
πως διαφαίνεται η προκατάληψη στα στοιχεία που περιέχονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι οικονοµικές καταστάσεις λοιπόν δεν είναι απαλλαγµένες από 
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προκαταλήψεις, αν µε τον τρόπο που γίνεται η παρουσίαση ή µε την επιλογή 
των πληροφοριών που παρέχονται, ανεξάρτητα αν αυτές δεν έχουν λάθη, 
στοχεύουν να επηρεάσουν την κρίση ή την απόφαση του χρήστη, για την 

επίτευξη ενός προαποφασισµένου αποτελέσµατος. 
5)Η ουσία πάνω από τον τύπο (Substance over form): 
 Οι συναλλαγές και τα άλλα λογιστικά γεγονότα, πρέπει να λογίζονται στα 
βιβλία και να εµφανίζονται στις καταστάσεις µε βάση την ουσία που µπορεί να 
µην συµβαδίζει πάντα µε το νοµικό τους τύπο. Αυτό ενισχύει την αξιοπιστία 
των καταστάσεων. 
6)Σύνεση (Prudence): 
 Οι αβεβαιότητες που είναι σύµφυτες µε ορισµένα γεγονότα ή καταστάσεις, 
αντιµετωπίζονται αφενός µε την αποκάλυψη στις γνωστοποιήσεις της φύσης και 
της έκτασης τους, και αφετέρου µε την επίδειξη σύνεσης για αυτά τα ζητήµατα, 
αναφορικά µε τα ποσά που θα λογιστούν και θα εµφανιστούν στις καταστάσεις. 
Σύνεση σηµαίνει ότι στις εκτιµήσεις που θα γίνουν για αυτά τα ζητήµατα, 
εκφράζεται µία σχετική επιφύλαξη, ώστε τελικά να µην εµφανιστούν υπερεκτιµηµένα τα 
ενεργητικά στοιχεία ή υποτιµηµένες οι υποχρεώσεις. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι 
εσκεµµένα πρέπει να υποτιµούνται τα ενεργητικά στοιχεία ή να υπερτιµούνται οι 
υποχρεώσεις ή τα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση ενεργούµε µε προκατάληψη, µε σκοπό 
να δηµιουργηθούν προαποφασισµένες εντυπώσεις.  
7)Πληρότητα (Completeness): 
Για να είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση στις οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να 
είναι πλήρης, στα πλαίσια που ορίζονται από την αρχή της σηµαντικότητας και 
του κόστους παροχής της πληροφόρησης. Μία παράλειψη µπορεί να έχει σαν 
αποτέλεσµα λαθεµένη ή παραπλανητική πληροφόρηση και εποµένως ανεπαρκή 
σε ότι αφορά την καταλληλότητά της. 
8)Συγκρισιµότητα (Comparability): 
 Οι χρήστες πρέπει να µπορούν να συγκρίνουν διαχρονικά την οικονοµική θέση, 
τα αποτελέσµατα και τις ροές µίας εταιρίας. Επίσης θα πρέπει να µπορούν να 
συγκρίνουν αυτά τα στοιχεία µεταξύ διαφορετικών εταιριών. Κατά συνέπεια οι 
υπολογισµός και οι αποτιµήσεις όµοιων συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και 
η εµφάνιση των καταστάσεων, πρέπει διαχρονικά να γίνονται µε τον ίδιο τρόπο 
τόσο σε µία εταιρία, όσο και σε όλες τις εταιρίες. Επιπλέον οι χρήστες των 
καταστάσεων, πρέπει να ενηµερώνονται για τις λογιστικές πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν για τη σύνταξη των καταστάσεων, καθώς και για κάθε αλλαγή 
στις πολιτικές που εφαρµόζονται, µαζί µε την εµφάνιση της επίδρασης αυτών 
των αλλαγών. 
9)Επικαιρότητα (Τimeliness): 
 Για να είναι κατάλληλη η οικονοµική πληροφόρηση, πρέπει να µπορεί να 
βοηθήσει τους χρήστες να πάρουν ανάλογες αποφάσεις µε βάση τις καταστάσεις 
αυτές. Επικαιρότητα σηµαίνει ότι η πληροφόρηση παρέχεται στα χρονικά πλαίσια που θα 
ληφθούν οι αποφάσεις. Αν καθυστερήσει αδικαιολόγητα, τότε χάνει την καταλληλότητά 
της. Η διοίκηση για να προσδιορίσει το χρόνο που θα παρέχεται κάθε φορά η 
πληροφόρηση, πρέπει να ισορροπήσει ανάµεσα στην καταλληλότητα και την αξιοπιστία, 
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αφού δεν είναι δυνατό να παρέχεται αξιόπιστη πληροφόρηση παρά σε τακτά διαστήµατα. 
Το κριτήριο επιλογής τελικά, είναι η καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των 
χρηστών, για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων από αυτούς.  
10)Ισορροπία µεταξύ κόστους και οφέλους (Balance between benefit and cost): 
 Τα οφέλη από την παροχή της οικονοµικής πληροφόρησης, πρέπει να είναι 
µεγαλύτερα από το κόστος για τη δηµιουργία τους. Η αξιολόγηση φυσικά είναι θέµα 
κρίσης. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κόστος δεν το βαρύνεται κατ' ανάγκη ο 
κάθε χρήστης που µπορεί να αντλεί οφέλη, αφού τα οφέλη τα απολαµβάνει και ένας 
µεγάλος αριθµός εξωτερικών χρηστών. 
 Η οικονοµική πληροφόρηση βοηθάει τους πάροχους κεφαλαίων να πάρουν πιο 
γρήγορα και πιο σωστές αποφάσεις, µε αποτέλεσµα την καλύτερη λειτουργία των 
κεφαλαιαγορών και τη µείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων, στην οικονοµία σαν 
σύνολο. Οι επιµέρους εταιρίες ωφελούνται από την ευκολότερη πρόσβασή τους στις 
κεφαλαιαγορές, βελτίωση της δηµόσιας εικόνας τους και πιθανή άντληση κεφαλαίων µε 
µικρότερο κόστος. Τα οφέλη από την µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων είναι 
πιθανόν να έχουν επιπτώσεις και στην διαδικασία λήψης διευθυντικών αποφάσεων, γιατί 
σε µεγάλο στηρίζονται στα στοιχεία που περιλαµβάνουν οι γενικού σκοπού οικονοµικές 
καταστάσεις. 

 
5.10.2 Η Οικονοµική Θέση 
 
 Η οικονοµική θέση µιας επιχείρησης προκύπτει από την σχέση ανάµεσα στα 
ενεργητικά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαιά της, σε µία 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, όπως αυτά τα ποσά εµφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης (Ισολογισµός). Οι σχετικοί όροι έχουν ως εξής: 
a) Στοιχεία ενεργητικού: Πόροι που ελέγχονται από την εταιρία, σαν αποτέλεσµα   
προηγούµενων   γεγονότων   και   από   τους   οποίους αναµένονται έσοδα στον µέλλον.  
b) Υποχρέωση: Μια παρούσα υποχρέωση, που πηγάζει από προηγούµενα γεγονότα, 
που σαν αποτέλεσµα θα έχει την εκροή πόρων από την εταιρία. 
c) Ίδια κεφάλαια: Είναι η υπολειµµατική αξία των ενεργητικών στοιχείων όταν 
αφαιρεθούν όλες οι υποχρεώσεις. 
 Μερικά στοιχεία που έχουν τα χαρακτηριστικά του ενεργητικού ή της 
υποχρέωσης µπορεί να µη εµφανίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, 
επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια του λογισµού (recognition) τους, όπως αυτά 
ορίζονται στις παραγράφους 2.27-2.32. Ειδικότερα, η προσδοκία ότι θα 
εισρεύσουν ή θα εκρεύσουν στο µέλλον οφέλη για την εταιρία, δεν συνεπάγεται 
αυτοδίκαια το λογισµό ενός ενεργητικού στοιχείου ή µίας υποχρέωσης. Πρέπει 
επιπλέον να εκπληρώνεται και το κριτήριο της πιθανότητας. 
Στην συνέχεια το έντυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που µόλις 
αναφέρθηκαν: 
a)Ενεργητικά στοιχεία 
 Το µελλοντικό οικονοµικό όφελος ενός ενεργητικού στοιχείου, είναι η συµβολή 
του άµεσα ή έµµεσα στις εισροές ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων στην 
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εταιρεία. Αυτές οι εισροές µπορεί να προκύψουν από τη διάθεση ή τη χρήση του 
στοιχείου. Πολλά ενεργητικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα οι ενσώµατες 
ακινητοποιήσεις, έχουν µία υλική µορφή. Παρόλ’ αυτά η υλική µορφή δεν είναι 
απαραίτητη για το χαρακτηρισµό ενός στοιχείου σαν ενεργητικού. Υπάρχουν και άυλα 
ενεργητικά στοιχεία. Για τον καθορισµό ενός στοιχείου σαν ενεργητικού, το δικαίωµα 
ιδιοκτησίας δεν είναι απαραίτητο. Έτσι πάγια τα οποία έχουν αποκτηθεί µε µίσθωση 
είναι ενεργητικά στοιχεία, εφόσον η εταιρία ελέγχει τα οφέλη που πρόκειται να 
προκύψουν από αυτά. 
b)Υποχρεώσεις 
 Ένα ζωτικό χαρακτηριστικό µιας λογιστικής υποχρέωσης, είναι ότι η εταιρία 
πρέπει να δράσει µε συγκεκριµένο τρόπο. Η υποχρέωση µπορεί να είναι νοµική 
ή έµµεση. Μια νοµική υποχρέωση επιβάλλεται από δεσµευτικά συµβόλαια ή 
νοµικές διατάξεις. Μία έµµεση υποχρέωση πηγάζει από ενέργειες της εταιρίας, 
όταν: 
a) Από πάγιες πρακτικές,  δηµοσιοποιηµένες πολιτικές ή πρόσφατες ανακοινώσεις, 
είναι γνωστό στους τρίτους ότι αυτή αναλαµβάνει συγκεκριµένες ευθύνες, και  
b) Σαν   αποτέλεσµα   αυτών   των   γεγονότων,   έχει   δηµιουργήσει 
δικαιολογηµένες προσδοκίες σε τρίτους, ότι θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 
 Ο διακανονισµός µιας υποχρέωσης συνήθως γίνεται µε πληρωµή σε µετρητά, 
µεταβίβαση άλλων ενεργητικών στοιχείων, παροχή υπηρεσιών, δηµιουργία νέας 
υποχρέωσης σε αντικατάσταση της παλιάς ή µετατροπή της υποχρέωσης σε 
καθαρή θέση. Μία υποχρέωση µπορεί επίσης να διαγραφεί από άλλες αιτίες, όπως όταν ο 
πιστωτής εκπίπτει ή παραιτείται από τα δικαιώµατα του. 
c) Ίδια Κεφάλαια 
 Τα Ίδια Κεφάλαια είναι η διαφορά των λογισµένων ενεργητικών στοιχείων 
µείον τις λογισµένες υποχρεώσεις. Μπορεί να αναλύεται σε επιµέρους 
λογαριασµούς. Π.χ. σε µία Ανώνυµη Εταιρία µπορεί να διακρίνεται στα 
κεφάλαια που έχουν εισφέρει οι µέτοχοι, στα αποτελέσµατα σε νέο και στα 
αποθεµατικά αναπροσαρµογής που µεταφέρονται κατευθείαν στην καθαρή 
θέση. 
 
 
 
5.10.3 Αποτελέσµατα (performance) 
 
 Τα αποτελέσµατα (απόδοση) µιας εταιρίας είναι η σχέση ανάµεσα στα έσοδα 
και τα έξοδά της σε µία περίοδο αναφοράς. Αυτό το πρότυπο επιτρέπει τα 
συνολικά αποτελέσµατα της εταιρίας να εµφανίζονται εναλλακτικά σε µε µία 
οικονοµική κατάσταση (Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων) ή σε δύο 
διαφορετικές καταστάσεις (Κατάσταση Κερδών ή Ζηµιών και Κατάσταση 
Λοιπών Αποτελεσµάτων). Τα κέρδη ή ζηµίες και τα συνολικά αποτελέσµατα, 
χρησιµοποιούνται σαν βάση για άλλους υπολογισµούς όπως τα κέρδη ανά 
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µετοχή και την απόδοση της επένδυσης. Οι όροι των εσόδων και εξάδων, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ορίζονται ως εξής: 
a)  Έσοδο, είναι η αύξηση των οικονοµικών ωφελειών της εταιρίας, µε ταµειακές 
εισροές, αύξηση των ενεργητικών στοιχείων ή µείωση των υποχρεώσεων, που έχουν σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προέρχονται από συνεισφορές 
των µετόχων. 
b) Έξοδο, είναι η µείωση των οικονοµικών ωφελειών της εταιρίας, µε ταµειακές 
εκροές, µείωση των ενεργητικών στοιχείων ή αύξηση των υποχρεώσεων, που έχουν σαν 
αποτέλεσµα µείωση των ιδίων κεφαλαίων, που δεν προέρχεται από διανοµές σε 
µετόχους. 

 Ο λογισµός των εσόδων και των εξόδων, εξαρτάται άµεσα από το λογισµό και 
την αποτίµηση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Τα κριτήρια 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.10.2 

Στην συνέχεια το έντυπο καταγράφει πιο αναλυτικά τι περιέχουν οι όροι που µόλις 
αναφέρθηκαν: 
a)Έσοδα 

Τα έσοδα µε την ευρεία έννοια του εισοδήµατος περιλαµβάνουν και τα απλά 
έσοδα και τα κέρδη. 
a) Έσοδα, προέρχονται από τις κανονικές δραστηριότητες της εταιρίας και µπορεί 
να αναφέρονται ως πωλήσεις, αµοιβές, τόκοι, µερίσµατα, αµοιβές πνευµατικών 
δικαιωµάτων (royalties) ή ενοίκια. 
b) Κέρδη, είναι άλλα στοιχεία που αποτελούν εισόδηµα, αλλά δεν είναι έσοδα. Στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων, συνήθως εµφανίζονται διακριτά, γιατί η γνώση για αυτά 
είναι σηµαντική για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
b)Έξοδα 
 Τα έξοδα στην ευρεία έννοιά τους, περιλαµβάνουν εκείνα που προέρχονται από 
την κανονική λειτουργία της εταιρίας αλλά και από τις ζηµιές. 
a) Έξοδα, µε τη στενή έννοια του όρου, είναι αυτά που πηγάζουν από τη συνήθη 
δραστηριότητα και µπορούν να έχουν τη µορφή του κόστους πωλήσεων, των αµοιβών 
προσωπικού, των αποσβέσεων κ.λ.π. Συνήθως σχετίζονται µε την εκροή ταµειακών 
διαθεσίµων ή ισοδυνάµων ή τη µείωση στοιχείων του ενεργητικού όπως αποθέµατα, ή 
πάγια στοιχεία. 
b) Ζηµιές, είναι άλλα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια του ορισµού του εξόδου και 
µπορεί και αυτές να προέρχονται από τη συνήθη λειτουργία της εταιρίας. Στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων συνήθως εµφανίζονται διακεκριµένα, επειδή η γνώση για 
αυτά είναι σηµαντική για τη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
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5.10.4 Λογισµός ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων 
 

Η λογιστικοποίηση είναι µία διαδικασία που ενσωµατώνει στις οικονοµικές 
καταστάσεις ενεργητικά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα ή έξοδα που πληρούν 
δύο κριτήρια: 
a) Είναι πιθανό πως κάθε µελλοντικό οικονοµικό όφελος που πηγάζει από το 
στοιχείο θα εισρεύσει στην εταιρία ή θα εκρεύσει από αυτήν. 
b) Το στοιχείο έχει ένα κόστος ή µία αξία που µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Όποιο στοιχείο πληροί αυτά τα κριτήρια πρέπει να λογίζεται. Η παράλειψη 
λογισµού τους δεν διορθώνεται µε τη γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών 
ή τις σηµειώσεις και άλλες γνωστοποιήσεις καταστάσεων. 

 
Η πιθανότητα για τα µελλοντικά οικονοµικά ωφελήµατα 
 Πιο συγκεκριµένα, στον αρχικό λογισµό εφαρµόζεται το κριτήριο της 
πιθανότητας ότι τα µελλοντικά οφέλη από το στοιχείο θα εισρεύσουν ή θα 
εκρεύσουν από την εταιρία. Αυτό γίνεται επειδή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει 
παράγοντες αβεβαιότητας για αυτό το γεγονός. Τα λογισµένα ήδη στοιχεία, 
επανεξετάζονται µε αυτό το κριτήριο στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Αυτή η 
επανεξέταση γίνεται διακεκριµένα για τα σηµαντικά στοιχεία και σε οµάδες για τα 
λιγότερο σηµαντικά. 
 

Αξιοπιστία της αποτίµησης 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως πρέπει να γίνει εκτίµηση. Το γεγονός ότι γίνεται 
εκτίµηση δεν µειώνει την αξιοπιστία των καταστάσεων και πολλές φορές οι εκτιµήσεις 
παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο για αυτές. Αν όµως δεν µπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίµηση, 
δεν περιλαµβάνεται το στοιχείο στις καταστάσεις. Ένα στοιχείο που δεν πληροί τα 
κριτήρια λογισµού τώρα, µπορεί να τα πληροί αργότερα σε περίπτωση που συµβεί 
κάποιο γεγονός ή µεταβληθούν κάποιες συνθήκες. 

 Ένα στοιχείο που δεν πληροί τα κριτήρια λογισµού, πρέπει να γνωστοποιηθεί στις 
σηµειώσεις των καταστάσεων, στο λοιπό επεξηγηµατικό υλικό τους ή σε ειδικούς 
πίνακες. Αυτό είναι απαραίτητο αν η γνώση για αυτό το στοιχείο είναι απαραίτητη στους 
χρήστες για την αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης, των αποτελεσµάτων και τη 
µεταβολή των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 
 
 
 
5.10.5 Αποτίµηση ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων 
 
 Η αποτίµηση είναι η διαδικασία προσδιορισµού του ποσού µε το οποίο ένα 
στοιχείο θα εµφανιστεί στις οικονοµικές καταστάσεις. Για να γίνει απαιτείται 
καταρχάς να επιλεγεί µία βάση αποτίµησης. Το πρότυπο σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις, αναφέρεται στη βάση που πρέπει να επιλέγεται για την αποτίµηση 
επιµέρους στοιχείων. 
Υπάρχουν δύο συνήθεις βάσεις αποτίµησης: 
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α) Το ιστορικό κόστος: Το ιστορικό κόστος για ενεργητικά στοιχεία είναι το ποσό 
των ταµειακών διαθεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων ή η εύλογη αξία του 
ανταλλάγµατος που δόθηκε, για την απόκτηση του στοιχείου. Για τις υποχρεώσεις, το 
ιστορικό κόστος αντιστοιχεί στο καθαρό ποσό των ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων 
ή στην αξία µη ταµειακών ενεργητικών στοιχείων, που λήφθηκαν όταν δηµιουργήθηκε η 
υποχρέωση. Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. φόροι εισοδήµατος) είναι το ποσό των 
ταµειακών διαθεσίµων ή ισοδυνάµων που αναµένεται να δοθεί για να διακανονιστεί η 
υποχρέωση, στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της εταιρίας. Το αποσβεσµένο 
ιστορικό κόστος είναι το κόστος ενός ενεργητικού ή µίας υποχρέωσης, µείον ή πλέον, τα 
ποσά από αυτό το κόστος, που έχουν ήδη µεταφερθεί στα έξοδα ή τα έσοδα. 

β) Εύλογη αξία: Είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να µεταβιβαστεί ένα 
ενεργητικό στοιχείο ή να διακανονιστεί µία υποχρέωση, ανάµεσα σε συναλλασσόµενους 
που γνωρίζουν τι κάνουν, θέλουν να το κάνουν και έχουν ισότιµη διαπραγµατευτική 
δύναµη για την προστασία των συµφερόντων. 
 
 
5.10.6 Ειδικές αρχές Λογισµού και Αποτίµησης 
 

Οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου για το λογισµό και την αποτίµηση στοιχείων, 
πηγάζουν από τις αναλυτικές αρχές του Πλαισίου δηµιουργίας των οικονοµικών 
καταστάσεων (IASB Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements) των πλήρων ∆ΠΧΠ. Αν υπάρξει µία συναλλαγή, γεγονός 
ή συνθήκη, που δεν καλύπτεται από τις απαιτήσεις λογισµού και αποτίµησης 
αυτού του προτύπου, θα πρέπει να γίνει κρίση όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.10.4 και 
να ακολουθηθεί µία διαδικασία επιλογής λογιστικής πολιτικής, όπως ορίζεται από το 
τµήµα 3.11.5. Το δεύτερο βήµα αυτής της διαδικασίας, ορίζει ότι πρέπει να εξεταστούν 
οι ορισµοί και τα κριτήρια λογισµού και αποτίµησης, αλλά και οι ειδικές λογιστικές 
αρχές που περιλαµβάνονται σε αυτό το τµήµα του προτύπου. 
 
 
5.10.7 Η Αρχή του ∆εδουλευµένου 
 

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

Λογισµός στοιχείων για τις οικονοµικές καταστάσεις 
Στο τµήµα αυτό ο συγγραφέας του προτύπου ορίζει πότε λογίζονται τα στοιχεία που 
περιγράφουν την οικονοµική θέση µιας εταιρείας και αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω. 
Ενεργητικά στοιχεία 

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

Υποχρεώσεις 
Μια υποχρέωση λογίζεται αν: 
(α)     Υπάρχει στο τέλος της περιόδου σαν αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων, 
(β) είναι πιθανό ότι η εταιρία θα µεταβιβάσει πόρους της που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
ωφελήµατα για να αποπληρώσει την υπάρχουσα υποχρέωση και 
(γ)     µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Μία ενδεχόµενη υποχρέωση είναι είτε µια πιθανή αλλά αβέβαιη υποχρέωση που 
µπορεί να προκύψει στο µέλλον είτε µία παρούσα υποχρέωση η οποία όµως δεν 
πληροί τα κριτήρια λογισµού της. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν λογίζονται, µε 
την εξαίρεση των περιπτώσεων συνένωσης, από την πλευρά του αποκτώντα (πιο 
αναλυτικά περιγράφεται στο τµήµα 19 του προτύπου). 
Έσοδα 
 Ο λογισµός των εσόδων πηγάζει άµεσα από το λογισµό και την αποτίµηση των 
ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Λογίζεται ως έσοδο όταν υπάρχει 
αύξηση στα οικονοµικά ωφελήµατα, γεγονός που συνδέεται µε την αύξηση των 
ενεργητικών στοιχείων ή την µείωση των υποχρεώσεων. 
Έξοδα 

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

Τα συνολικά αποτελέσµατα και τα κέρδη ή οι ζηµιές 

Το συνολικό αποτέλεσµα είναι η διαφορά ανάµεσα στα έσοδα µείον τα έξοδα. 
∆εν αποτελεί ένα ειδικό στοιχείο που να απαιτεί αρχές για το λογισµό του. Τα κέρδη ή οι 
ζηµιές, είναι η αριθµητική διαφορά των εσόδων µείον τα έξοδα, µε την εξαίρεση εκείνων 
που σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, περιλαµβάνονται στα "λοιπά συνολικά 
αποτελέσµατα" και δεν απαιτούνται ειδικές αρχές για το λογισµός τους. Το παρόν 
πρότυπο δεν επιτρέπει να λογίζεται κανένα ενεργητικό στοιχείο ή υποχρέωση που δεν 
πληροί τα κριτήρια λογισµού που ορίζονται από αυτό. Ακόµη και αν ένα τέτοιο στοιχείο 
προκύψει από τη λογιστική αρχή της "συγκέντρωσης όλων των στοιχείων µίας 
συναλλαγής" (Matching Concept), αν δεν πληροί τα κριτήρια λογισµού δεν λογίζεται. 
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5.10.8 Αποτίµηση κατά τον αρχικό λογισµό 
 
 Ο αρχικός λογισµός των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων γίνεται 
στο ιστορικό κόστος, εκτός αν από το πρότυπο απαιτείται ειδικά άλλη βάση 
αποτίµησης, όπως π.χ. η εύλογη αξία. 

 
5.10.9 Μεταγενέστερη Αποτίµηση 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 Η εταιρία αποτιµά τα βασικά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις 
βασικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στο τµήµα 11 
του προτύπου, στο αποσβεσµένο κόστος τους µείον τυχόν προβλέψεις 
αποµείωσης. Εξαίρεση αποτελούν επενδύσεις σε κοινές ή προνοµιούχες µετοχές (µη 
µετατρέψιµες), οι οποίες αποτιµούνται σε εύλογη αξία και οι διαφορές αποτίµησης 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες), αν πληρούνται οι προϋποθέσεις να 
είναι εισηγµένες, να µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα µε άλλο τρόπο ακόµη και αν δεν 
είναι εισηγµένες και δεν είναι εξαγοράσιµες σε συγκεκριµένη τιµή. 
 Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις (εκτός 
από τα βασικά) αποτιµούνται καταρχήν σε εύλογη αξία και οι διαφορές 
αποτίµησης µεταφέρονται στα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµιές). Εξαίρεση 
αποτελούν περιπτώσεις που το ίδιο το πρότυπο επιβάλλει ή επιτρέπει 
διαφορετική αποτίµηση όπως π.χ. στο κόστος ή το αποσβεσµένο κόστος. 

Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 Τα περισσότερα µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, που αρχικά αποτιµούνται στο 
ιστορικό κόστος, στη συνέχεια αποτιµούνται µε άλλες βάσεις αποτίµησης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
a) Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αποτιµούνται στη µικρότερη τιµή ανάµεσα στο 
αναπόσβεστο κόστος και το ανακτήσιµο ποσό τους. 
b) Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη µικρότερη τιµή ανάµεσα στο κόστος κτήσης 
τους και στην καθαρή τιµή πώλησης τους (µείον τα έξοδα πωλήσεων). 
c) Λογίζονται  προβλέψεις  αποµείωσης  για  αυτά  τα  στοιχεία,   είτε 
χρησιµοποιούνται είτε κρατούνται για διάθεση. Η αποτίµησή τους σε αυτές τις 
µικρότερες από το ιστορικό κόστος αξίες, σκοπό έχει να µην εµφανίζονται µε αξία 
µεγαλύτερη από αυτήν που αναµένεται να ανακτηθεί από την πώληση ή τη χρήση τους. 

 Για τους πιο κάτω τύπους µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, το πρότυπο 
επιβάλλει ή επιτρέπει να αποτιµούνται σε εύλογη αξία: 
a) Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες, που αποτιµούνται σε εύλογη 
αξία (λεπτοµέρειες των τµηµάτων 14.10 και 15.15 αντίστοιχα). 
b) Επενδύσεις σε ακίνητα, που αποτιµούνται σε εύλογη αξία (τµήµα 16.7). 
c) Γεωργικά περιουσιακά στοιχεία (βιολογικά στοιχεία και αγροτικά προϊόντα µέχρι 
τη συγκοµιδή) που αποτιµούνται σε εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσής τους (τµήµα 
34.2) 
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Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
 Οι περισσότερες µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αποτιµούνται µε βάση τη 
βέλτιστη εκτίµηση του ποσού που θα απαιτούνταν για το διακανονισµό τους την 
ηµεροµηνία αναφοράς (κλεισίµατος). 

Συµψηφισµοί 
Απαγορεύεται ο συµψηφισµός ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων ή 

εσόδων και εξόδων, εκτός αν επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το πρότυπο. 
a) Η αποτίµηση των ενεργητικών στοιχείων µε την παραδείγµατος χάρη αφαίρεση 
των προβλέψεων αποµείωσης και την εµφάνιση του καθαρού ποσού δεν συνιστά 
συµψηφισµό. 
b) Μία εταιρία που δεν περιλαµβάνεται στις δραστηριότητές της παραδείγµατος 
χάρη η αγορά και πώληση ακινήτων ή επενδύσεων, εµφανίζει τα αποτελέσµατα από τη 
διάθεσή τους, µετά την αφαίρεση από το τίµηµα, του αναπόσβεστου λογιστικού τους 
υπόλοιπου και των εξόδων πώλησης. 
 

 

 
5.11 Η µετάβαση στο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (τµήµα 35) 
 
 

Στο τµήµα 35 του παρόντος προτύπου (σελ.204-207), περιγράφεται η διαδικασία 
της µετάβασης στο εν λόγω πρότυπο και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες 
πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις για να επιτευχθεί η οµαλή µετάβασή τους στο 
πρότυπο. 
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ προβλέπονται τα παρακάτω: 

Η παράγραφος αυτή αφορά αυτούς που εφαρµόζουν για πρώτη φορά το ∆ΠΧΠ 
για τις ΜΜΕ, ανεξάρτητα αν το προηγούµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης ήταν τα πλήρη ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα ή άλλες Γενικώς 
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP). Μία εταιρία µπορεί να κάνει πρώτη εφαρµογή 
του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ µόνο µία φορά. 
 Αν το εφαρµόσει, κατόπιν σταµατήσει για ένα διάστηµα και στη συνέχεια από 
υποχρέωση ή επιλογή το ξανα-εφαρµόσει, οι ειδικές εξαιρέσεις, οι απλουστεύσεις και οι 
άλλες ρυθµίσεις αυτού του προτύπου δεν ισχύουν για αυτήν. 
 
 
5.11.1 Πρώτη Εφαρµογή 
 
 Όποια εταιρεία υιοθετήσει για πρώτη φορά το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, εφαρµόζει το 
Τµήµα 35 στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει µε βάση 
ότι ορίζει το πρότυπο. 

 Οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, είναι οι 
πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η εταιρεία και 
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στις οποίες δηλώνεται ρητά και ανεπιφύλαχτα ότι εφαρµόζεται το ∆ΠΧΠ για 
τις ΜΜΕ. Οι πρώτες καταστάσεις που συντάσσονται µε το ∆ΠΧΠ, είναι πρώτες 
αν παραδείγµατος χάρη: 
(α)     είναι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η εταιρία, 
(β)     οι αµέσως προηγούµενες είχαν συνταχθεί µε βάση τα εθνικά πρότυπα,  
(γ)     οι αµέσως προηγούµενες είχαν συνταχθεί µε βάση τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
Το τµήµα 3 αυτού του προτύπου, αναφέρει από τι απαρτίζονται οι πλήρεις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 Το τµήµα 3.14 αυτού του προτύπου, ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται συγκριτική 
πληροφόρηση για όλα τα οικονοµικά µεγέθη, αλλά και περιφραστική συγκριτική 
πληροφόρηση όπου απαιτείται. Μία εταιρία έχει την δυνατότητα να παρέχει συγκριτική 
πληροφόρηση για περισσότερες από µία περιόδους. Κατά συνέπεια η ηµεροµηνία 
µετάβασης της εταιρίας στο ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ είναι η ηµεροµηνία έναρξης της 
παλαιότερης συγκρίσιµης περιόδου για την οποία η εταιρεία παρουσιάζει οικονοµικές 
καταστάσεις οι οποίες είναι σύµφωνες µε το πρότυπο. 
 
 
 
5.11.2 ∆ιαδικασίες δηµιουργίας οικονοµικών καταστάσεων κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης 
 
 Με την εξαίρεση των παραγράφων 35.9 - 35.11, η εταιρία κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης, διαµορφώνει τον "ισολογισµό ανοίγµατος": 

a) µε λογισµό όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, που 
προβλέπονται από το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ,  

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

c) µε αναδιάταξη σε λογαριασµούς ενεργητικών στοιχείων, υποχρεώσεων ή 
στοιχείων της καθαρής θέσης, που µε τα προηγούµενα πρότυπα εµφανίζονταν  σε  
λογαριασµούς  διαφορετικούς  από  αυτούς  που προβλέπονται από το ∆ΠΧΠ των ΜΜΕ,  

d) µε αποτίµηση όλων των ενεργητικών στοιχείων και υποχρεώσεων, µε βάση τις 
ρυθµίσεις του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. 

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

a) από αναγνώριση (derecognition) των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων,  

b) λογιστική αντιστάθµιση κινδύνου (hedge accounting),  

c) λογιστικές εκτιµήσεις,  

d) διακοπείσες λειτουργίες, 
e) αποτίµηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας: 

 Οι υποχρεώσεις της παραγράφου 5.6 για κατανοµή των αποτελεσµάτων ανάµεσα 
σε µειοψηφία και ιδιοκτήτες, στις ενοποιηµένες καταστάσεις, εφαρµόζονται από την 
ηµεροµηνία µετάβασης και µετά. Αν όµως µε βάση αυτό το πρότυπο (παράγραφος 
35.10) έγινε προσαρµογή προηγούµενων συνενώσεων, εφαρµόζονται από την 
ηµεροµηνία της προσαρµογής. 

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

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

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

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

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

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

f) Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις: Σύµφωνα µε την παράγραφο 9.26 στις 
ατοµικές καταστάσεις οι συµµετοχές εµφανίζονται στο κόστος µείον τις προβλέψεις ή 



 

54 

 

 

στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Κατά τη µετάβαση οι συµµετοχές που 
παρακολουθούνται στο κόστος µπορούν να αποτιµηθούν στο κόστος όπως προσδιορίζεται 
από το τµήµα 9 ή στο τεκµαρτό κόστος που µπορεί να είναι η εύλογη αξία στην 
ηµεροµηνία µετάβασης ή το λογιστικό υπόλοιπο µε τα προηγούµενα πρότυπα. 

g)  Σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι: Βάσει του τµήµατος 22.13, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να διαχωρίζουν ένα σύνθετο χρηµατοοικονοµικό τίτλο στην υποχρέωση του και 
στην καθαρή αξία κατά την έκδοση του. Μια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά 
το παρόν πρότυπο, δεν χρειάζεται να διαχωρίσει τα δύο αυτά στοιχεία αν το στοιχείο της 
υποχρέωσης δεν είναι σε εκκρεµότητα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 

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

i) Συµβάσεις παραχώρησης: Από µια επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά 
το παρόν πρότυπο δεν απαιτείται να εφαρµόσει τις παραγράφους 34.12 - 34.16 για 
συµβάσεις παραχώρησης που συνάφθηκαν πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στο νέο 
πρότυπο. 

j) Εξορυκτικές δραστηριότητες: Μια εταιρία που δραστηριοποιείται στην έρευνα, 
αξιολόγηση, ανάπτυξη ή παραγωγή πετρελαίου ή φυσικού αερίου και για τα ενεργητικά 
στοιχεία που χρησιµοποιούνται για αυτές τις δραστηριότητες εφαρµόζει τη µέθοδο του 
ολικού κόστους µε βάση τα προηγούµενα πρότυπα, στην ηµεροµηνία µετάβασης µπορεί 
να ξεκινήσει µε τα λογιστικά υπόλοιπα που προκύπτουν από τα προηγούµενα πρότυπα. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να εφαρµόσει την Παράγραφο 27, για τυχόν αποµειώσεις. 

k) Συµβάσεις που εµπεριέχουν µίσθωση: Η εταιρία µπορεί να αξιολογήσει αν µία 
σύµβαση εµπεριέχει µίσθωση (παράγραφος 20.3), κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µε 
βάση τα δεδοµένα αυτής της ηµεροµηνίας και όχι της ηµεροµηνίας που συνάφθηκε η 
σύµβαση. 

l) Υποχρεώσεις παροπλισµού που περιλαµβάνονται στο κόστος ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων: Σύµφωνα µε το τµήµα 17 στο κόστος των ενσώµατων 
ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται και τυχόν κόστη αποσυναρµολόγησης, απόρριψης ή 
διαµόρφωσης του χώρου, στο χρόνο της απόκτησής τους ή αργότερα, αν χρησιµοποιηθεί 
για σκοπό άλλο εκτός της παραγωγής αποθεµάτων. Η εταιρία στην ηµεροµηνία 
µετάβασης, µπορεί να αποτιµήσει αυτές τις υποχρεώσεις όπως είναι αυτήν την 
ηµεροµηνία και όχι όπως ήταν όταν αρχικά δηµιουργήθηκαν. 

Εάν δεν είναι εφικτό για µια επιχείρηση να αναπροσαρµόσει τον πρώτο 
ισολογισµό κατά την ηµεροµηνία µετάβασης βάσει του παρόντος προτύπου, θα πρέπει να 
εφαρµόσει το τµήµα 35 για την πρώτη χρήση για την οποία είναι εφικτό να το κάνει, ενώ 
οφείλει να γνωστοποιήσει την ηµεροµηνία µετάβασης και το γεγονός ότι τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται για προηγούµενες χρήσεις δεν είναι συγκρίσιµα. Εάν δεν είναι εφικτό 
για µια επιχείρηση να παρέχει την πληροφόρηση που απαιτείται βάσει του παρόντος 
προτύπου για καµία χρήση πριν από τη χρήση κατά την οποία καταρτίζονται οι πρώτες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το παρόν πρότυπο, η παράλειψη αυτή 
πρέπει να γνωστοποιείται. 
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5.11.3 Γνωστοποιήσεις 

 
Ανάλυση της Μετάβασης στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 35.12 του τµήµατος 35 του προτύπου, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να αναλύουν πώς η µετάβαση από το προηγούµενο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στο παρόν πρότυπο επηρέασε την 
χρηµατοοικονοµική τους θέση, την χρηµατοοικονοµική τους απόδοση και τις ταµειακές 
τους ροές. 

Συµφωνίες Λογαριασµών 
Η παράγραφος 35.13 αναφέρει ότι προκειµένου να συµµορφώνονται µε την παράγραφο 
35.12, οι πρώτες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης βάσει του παρόντος 
προτύπου πρέπει να περιλαµβάνουν: 
a) Περιγραφή των αλλαγών που έγιναν στις λογιστικές πολιτικές. 
b) Συµφωνία των ιδίων κεφαλαίων τους όπως αυτά είχαν καταγραφεί σύµφωνα µε 
το προηγούµενο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των ιδίων κεφαλαίων 
τους βάσει του παρόντος προτύπου και για τις δύο από τις παρακάτω ηµεροµηνίες: 

i. την ηµεροµηνία µετάβασης στο παρόν πρότυπο, και 
ii. το τέλος της τελευταίας χρήσης που παρουσιάζεται στις πιο πρόσφατες ετήσιες 

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

Η παράγραφος 35.14 επισηµαίνει ότι, αν κατά τη µετάβαση, διαπιστωθούν λάθη που 
έλαβαν χώρα βάσει του προηγούµενου πλαισίου χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και 
διορθωθούν, οι γνωστοποιήσεις της παραγράφου 35.13 (b) και (c), στο βαθµό που είναι 
δυνατό διαχωρίζουν τις µεταβολές που προήλθαν από την αλλαγή λογιστικών πολιτικών, 
από τις µεταβολές που αφορούν διόρθωση λαθών. 
Η παράγραφος 35.15, αναφέρει ότι αν µια επιχείρηση δεν παρουσίασε 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για προηγούµενες χρήσεις, θα πρέπει να συµπεριλάβει 
αυτό το γεγονός στις πρώτες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει 
του παρόντος προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΚΟΣΤΟΣ – ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ∆ΠΧΠ 

ΓΙΑ  ΜΜΕ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ 
 
 
 

6.1 Το λογιστικό και Οικονοµικό περιβάλλον των ΜΜΕ στην Ελλάδα 
 

Όπως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η συµβολή των 
ΜΜΕ είναι σηµαντική για την ανάπτυξη, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, 
δεδοµένου ότι η οικονοµία αποτελείται από µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ή τον 
δηµόσιο τοµέα. Οι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους από 50 εργαζοµένους, 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 99,5% του συνολικού αριθµού των επιχειρήσεων και 
απασχολούν το 74% του εργατικού δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα. 

Χρησιµοποιώντας το κοινοτικό κανονισµό που ορίζει ως ΜΜΕ µια επιχείρηση µε 
αριθµό εργαζοµένων 250, ο αριθµός των ελληνικών ΜΜΕ δεν αυξηθεί δραµατικά, λόγω 
του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις µε περισσότερους από 100 εργαζόµενους είναι πολύ 
λίγες. Η πολύ µικρή επιχείρηση, αυτή που έχει λιγότερους από 10 εργαζοµένους, είναι το 
κύριο επιχειρηµατικό µοντέλο στην Ελλάδα και έχει σηµαντικό ρόλο στην εθνική 
οικονοµία και την απασχόληση, όµως, τείνουν να έχουν µικρή διάρκεια,  µόνο µία γενιά. 
Τέλος, οι ΜΜΕ µε 50 έως 249 εργαζόµενους ανέρχονται σε  2.200 ή το 0,3% του µέσου 
όρου απασχόλησης επιχειρήσεων µε 101 περίπου εργαζόµενους. 

Ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας είναι επίσης σύµφωνος µε τα 
αποτελέσµατα στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο στις ελληνικές 
επιχειρήσεις η τάση αυτή είναι αρκετά αυξηµένη καθώς ο αριθµός των µετόχων, 
βρίσκεται συνήθως στα µέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι είναι και οι διευθυντές. Η 
διείσδυση ξένων εταιρειών στις Ελληνικές επιχειρήσεις είναι περιορισµένη σε σύγκριση 
µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ ( οι περισσότερες έχουν υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ) µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει µικρή επιρροή των ξένων λογιστικών πρακτικών λόγω του 
µικρού αριθµού των πολυεθνικών εταιριών (Μπάλλας, 1998). Επιπλέον, το ευρύτερο 
πλαίσιο της οικονοµικής εξωστρέφειας των ελληνικών ΜΜΕ δεν είναι εξίσου δυναµικό 
και αντιµετωπίζουν προβλήµατα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα τους. Αυτό 
οφείλεται στον αθέµιτο ανταγωνισµό από τα εισαγόµενα προϊόντα που προέρχονται από 
χώρες χαµηλού κόστους, η έλλειψη των ειδικών προγραµµάτων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο, η έλλειψη καινοτόµων µεθόδων παραγωγής προϊόντων, η έλλειψη 
εξειδικευµένου προσωπικού, η υψηλή κατάταξη του προσωπικού, η ανεπαρκής 
κατάρτιση, κλπ. (Μάντζαρης, 2006). Τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται κυρίως σε 
γειτονικές χώρες όπως η Αλβανία, την ΠΓ∆Μ, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη Σερβία 
δεν προωθούνται ικανοποιητικά στις πιο ανταγωνιστικές αγορές των ανεπτυγµένων 
χωρών. 
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 Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης για τις ελληνικές ΜΜΕ είναι οι τράπεζες και οι 
επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο ευρύτερο πλαίσιο της λογιστικής στην 
Ευρώπη, η Ελλάδα είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά κράτη (Μπάλλας, 1994). Η 
ανάπτυξη των λογιστικών και οικονοµικών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα 
συνδέεται µε συγκεκριµένους πολιτιστικούς παράγοντες, όπως την γλώσσα, την 
οικογενειακή δοµή και την κουλτούρα των επιχειρήσεων, καθώς και σε θεσµικούς 
παράγοντες (Σπάθης & Γεωργακόπουλος, 2007). Ένας από τους σηµαντικότερους 
θεσµικά παράγοντας που διαµορφώνει την ανάπτυξή, είναι η χρήση της λογιστικής ως 
εργαλείο της πολιτικής της κυβέρνησης. Το κρατικό σύστηµα στην Ελλάδα εν µέρει 
εξακολουθεί να δουλεύει περισσότερο από την άµεση πολιτική δράση, και όχι µέσω 
έµµεσων οργανισµών, όπως είναι το µοντέλο στο Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Παρά 
το γεγονός ότι το κράτος δεν µπορεί να αντισταθεί σε εξωτερικές πιέσεις για την 
εφαρµογή των λογιστικών διατάξεων, στον τοµέα της λογιστικής εξακολουθεί να είναι 
συγκεντρωτικό και εξακολουθεί να κυριαρχεί σε όλες τις δηµόσιες συζητήσεις. 

Η Ελληνική λογιστική βασίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
(Ε.Γ.Λ.Σ.) και χαρακτηρίζεται ως χώρα δικαίου λόγω της έµφαση που δίνεται στις 
οικονοµικές εκθέσεις σύµφωνα µε τις φορολογικές διατάξεις για την προστασία των 
διαφόρων φορέων όπως τους µετόχους της επιχείρησης, την κυβέρνηση, τους πιστωτές, 
τους διευθυντές και τους εργαζόµενους, µε επικέντρωση στον ισολογισµό και την 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Μπάλλας 1994,) & (Σπάθης 2003). ∆εδοµένου 
ότι η λογιστική πρακτική στην Ελλάδα έχει επηρεαστεί σηµαντικά από τις νοµικές και 
φορολογικές απαιτήσεις, αν και η οικονοµική και φορολογική λογιστική πρέπει να 
συµφωνούν, µε τις  φορολογικές εκτιµήσεις οι οποίες είναι πάνω από τις άλλες (Σπάθης 
2003). Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρά κίνητρα για τη µείωση των φόρων µε 
αποτέλεσµα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία να αντικατοπτρίζουν λιγότερο τις 
οικονοµικές εξελίξεις. Όσον αφορά τις πηγές χρηµατοδότησης, του χρέους, τα βασικά 
κριτήρια που χρησιµοποιούνται από τις ελληνικές τράπεζες για να αξιολογήσουν τα 
δάνεια είναι η ύπαρξη εξασφαλίσεων. Ωστόσο, δεδοµένου ότι πολλές τράπεζες είναι 
κρατικές, υπήρχε η τάση από τις εταιρείες να παίρνουν δάνεια µέσω πολιτικών 
παρεµβάσεων. Αυτή η σχέση κράτους - ιδιωτικού τοµέα µειώνει την ανάγκη για 
εταιρικές οικονοµικές εκθέσεις (Μπάλλας, 1998).  

Πολύ πρόσφατα έγιναν αρκετές αλλαγές στο ελληνικό δίκαιο, για την εναρµόνιση 
της λογιστικής µε αυτή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μπάλλας, 2008). Η Λογιστική 
εναρµόνιση υιοθετήθηκε στην Ελλάδα µε την ψήφιση του Νόµου 2292/2002, σύµφωνα 
µε τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ µε ισχύ από το φορολογικό έτος 2005 (Σπάθης 
& Γεωργακόπουλος, 2007). Η µετάβαση στα ∆ΠΧΠ ήταν µια πολύπλοκη και 
προβληµατική διαδικασία, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είχαν διαφορετική υποδοµή 
και προσανατολισµό (το κράτος), σε σύγκριση µε τα ∆ΠΧΠ (τους µετόχους) (Calhoun, 
1996).  

Ο Μπάλλας στην µελέτη του (2007) διαπίστωσε ότι στους ισολογισµούς των 
εισηγµένων επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τα ∆ΠΧΠ, τα µεγέθη της λογιστικής των 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, παγίων περιουσιακών στοιχείων, και των συνολικών 
υποχρεώσεων καταγράφονται σε υψηλότερες τιµές µετά την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. 
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Εξετάζοντας τη συγκριτική αξία των λογιστικών στοιχείων, οι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι η λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, σε αντίθεση µε τα καθαρά κέρδη, να 
διαδραµατίσει πιο σηµαντικό ρόλο σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, σε σύγκριση µε τα ελληνικά 
λογιστικά πρότυπα. 
 
 
 
6.2 Ο ορισµός των ΜΜΕ στην Ελλάδα 
 

Ο καθορισµός µιας οικονοµικής οντότητας ως ΜΜΕ και κατ΄ επέκταση ο 
καθορισµός των επιχειρήσεων που µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα πρότυπα για τις 
ΜΜΕ, δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, δεδοµένου ότι ο όρος περιλαµβάνει µια µεγάλη 
ποικιλία επιχειρήσεων σε µέγεθος, σε διάφορους τοµείς. Υπάρχουν αρκετές µέθοδοι 
προσδιορισµού, όπως είναι η χρήση των ποσοτικών παραµέτρων, ποιοτικά µέτρα ή 
ακόµη και µικτές µέθοδοι. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούνται ποσοτικά κριτήρια 
για τον καθορισµό µιας ΜΜΕ, δεδοµένου ότι είναι ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος 
για να γίνεται διάκριση από τις µεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αναγνωρίστηκε ότι τα 
κριτήρια αυτά είναι µάλλον αυθαίρετα και µονοµερή. Αντ΄ αυτού, κριτήρια όπως το αν 
είναι εντάσεως εργασίας ή έντασης κεφαλαίου, η ύπαρξη οργανωµένου λογιστηρίου 
εντός της οικονοµικής µονάδας, τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης και την «στάση» 
του ιδιοκτήτη - διαχειριστή σχετικά µε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της 
εταιρεία επισηµαίνονται ως σηµαντικά. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι τα 
ποσοτικά κριτήρια που χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν τις ΜΜΕ (δηλ. κύκλο 
εργασιών όχι πάνω από € 20 - 25€ εκκατοµύρια) διαφέρουν σηµαντικά από τα ποσοτικά 
κριτήρια που χρησιµοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (δηλαδή ο κύκλος εργασιών 
δεν υπερβαίνει τα € 50 εκατ.). Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στο µέγεθος των 
επιχειρήσεων εντός της Ευρώπης όσο και διεθνώς λόγω των διαφορετικών 
διαρθρωτικών, οικονοµικών, και θεσµικών συνθηκών. Έτσι, « µία τυπική επιχείρηση µε 
50 εργαζόµενους» που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ µπορεί να 
έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες από µία τυπική επιχείρηση στην Ελλάδα, 
όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι πολύ µικρές. Αυτά τα διαφορετικά κριτήρια 
θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων, τα οποία είτε θα 
είναι πέρα από τις τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή θα αναφέρεται σε ένα πολύ 
περιορισµένο αριθµό επιχειρήσεων. 
  
 
 

6.3 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 
για τις ΜΜΕ 
 

Η ανάπτυξη και η επερχόµενη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ παρουσιάζει µία σειρά 
πλεονεκτηµάτων από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι: 

v Το νέο πρότυπο θα προσφέρει τη συγκρισιµότητα των ολοκληρωµένων ∆ΠΧΠ 
ενώ θα µειώνει τις δυσκολίες για την επιχείρηση που το χρησιµοποιεί. Οι χρήστες των 
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Οικονοµικών Καταστάσεων θα έχουν οµοιόµορφες και συγκρίσιµες πληροφορίες για 
όλες τις επιχειρήσεις και θα µπορούν έτσι να παίρνουν τις σωστές οικονοµικές 
αποφάσεις. 

v Θα εξασφαλιστεί σε µεγαλύτερο βαθµό η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η συνέπεια 
των λογιστικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο και θα ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
χρηστών των λογιστικών καταστάσεων, όχι µόνο προς όφελος των ιδίων, αλλά και της 
οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. 

v Ειδικά για τους χρήστες και τους ενδιαφερόµενους που το ενδιαφέρον τους 
επικεντρώνεται κατά βάση στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι 
σαφώς πιο απλοποιηµένο από αυτό των ολοκληρωµένων ∆ΠΧΠ. 

v Οι αναπτυσσόµενες χώρες θα εξοικονοµήσουν χρόνο και πόρους λόγω δεν θα 
χρειαστεί να αναπτύξουν ένα δικό τους πρότυπο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό πλεονέκτηµα αν σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 

v Το πρότυπο για τις ΜΜΕ θα κάνει τις λογιστικές απαιτήσεις πιο προσιτές στους 
µικρότερους χρήστες τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναδυόµενες αγορές. 

Παρά τα πλεονεκτήµατα που µόλις αναφέρθηκαν, η ανάπτυξη και η εφαρµογή του 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ έχει τα παρακάτω µειονεκτήµατα: 

v Το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η εφαρµογή των νέων προτύπων και 
σχετίζεται κυρίως µε την απαιτούµενη γενική αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων 
(υποδοµές, εκπαίδευση, εξωτερικοί σύµβουλοι κ.α.) µπορεί να είναι δυσβάσταχτο για 
κάποιες Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. 

v Τα απλοποιηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις µπορεί να περιορίζουν και τις σχετικές 
πληροφορίες και οδηγίες σε σχέση πάντα µε τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 

v Τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, ως απλοποιηµένο πρότυπο, µπορεί να οδηγήσει σε 
διαφορετική ερµηνεία ορισµένων θεµάτων σε σχέση µε τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
 
 
 
 

6.4 Οι Βασικές διαφορές του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ και των ∆ΠΧΠ 
 

Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ προέκυψε από τα πλήρη ∆ΠΧΠ, συµπεριλαµβανοµένων 
των διερµηνειών του πλαισίου, από τα οποία αντλήθηκαν τα βασικά στοιχεία τους. 
Ωστόσο έγιναν µερικές τροποποιήσεις στις αρχές που υπάρχουν στα πλήρη ∆ΠΧΠ, ώστε 
το νέο πρότυπο να προσαρµόζεται στις ανάγκες των χρηστών των οικονοµικών 
καταστάσεων των ΜΜΕ και να ικανοποιεί την σχέση κόστους/ωφέλειας: 

 
1. Θέµατα που παραλήφθηκαν: Θέµατα των ∆ΠΧΠ που δεν έχουν σχέση µε τις τυπικές 
ΜΜΕ παραλείπονται, µε παραποµπές στα ∆ΠΧΠ αν χρειάζεται. Αυτά είναι: 

v Αναφορές µε τιµαριθµοποίηση του γενικού επιπέδου τιµών σε ένα 
υπερπληθωριστικό περιβάλλον, 
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v παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται µε 
συµµετοχικούς τίτλους (οι λεπτοµέρειες για τον υπολογισµό περιλαµβάνονται στο ∆ΠΧΠ 
2 - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών), 

v προσδιορισµός της εύλογης αξίας των γεωργικών περιουσιακών στοιχείων (βλέπε 
∆ΛΠ 41 Γεωργία, το Συµβούλιο όµως προτείνει επίσης την µείωση της χρήσης της 
εύλογης αξίας για τις γεωργικές ΜΜΕ), 

v εξορυκτικές βιοµηχανίες (βλέπε ∆ΠΧΠ 6 Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών 
Πόρων), 

v ενδιάµεση πληροφόρηση (βλέπε ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 
Πληροφόρηση), 

v λογιστική µεταχείριση χρηµατοοικονοµικών µισθωµάτων από εκµισθωτές 
(χρηµατοοικονοµικοί εκµισθωτές είναι πιθανόν να είναι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί 
που δεν θα µπορούν, ούτως ή άλλως, να χρησιµοποιήσουν τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ), 

v ανακτήσιµο ποσό υπεραξίας (οι ΜΜΕ θα ελέγχουν την υπεραξία για αποµειώσεις 
πολύ πιο σπάνια από ότι υπό το ∆ΛΠ 38 - Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία, αν όµως είναι 
απαραίτητο να κάνουν έναν τέτοιον έλεγχο, θα πρέπει να κοιτάξουν τις οδηγίες 
υπολογισµού στο ∆ΛΠ 38), 

v κέρδη ανά µετοχή και πληροφόρηση κατά τοµέα, τα οποία δεν απαιτούνται για 
ΜΜΕ και ασφαλιστικά συµβόλαια (οι ασφαλιστές δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ). 
 

2. Περιλαµβάνεται µόνο η απλούστερη επιλογή: Ενώ τα πλήρη ∆ΠΧΠ παρέχουν 
επιλογή της λογιστικής πολιτικής, στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ υπάρχει µόνο η απλούστερη 
επιλογή. Οι ΜΜΕ επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν την άλλη επιλογή µε παραποµπή στο 
σχετικό ∆ΠΧΠ. Οι απλούστερες επιλογές που επιλέχθηκαν είναι: 

v το µοντέλο της απόσβεσης κόστους για επενδύσεις σε ακίνητα (εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων επιτρέπεται µε αναφορά στο ∆ΛΠ 40 - Επενδύσεις σε Ακίνητα), 

v το µοντέλο κόστος - απόσβεση - αποµείωση για ενσώµατες ακινητοποιήσεις και 
άυλα περιουσιακά στοιχεία (το µοντέλο αναπροσαρµογής επιτρέπεται µε αναφορές στο 
∆ΛΠ 16 -Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και στο ∆ΛΠ 38), 

v µεταχείριση του κόστους δανεισµού ως δαπάνης (κεφαλαιοποίηση επιτρέπεται µε 
αναφορά στο ∆ΛΠ 23 - Κόστος ∆ανεισµού), 

v έµµεση µέθοδος για παρουσίαση των λειτουργικών ταµειακών ροών (η άµεση 
µέθοδος επιτρέπεται µε αναφορά στο ∆ΛΠ 7 - Καταστάσεις Ταµειακών Ροών), 

v µία µέθοδος για όλες τις επιχορηγήσεις (ή οι ΜΜΕ µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
οποιαδήποτε εναλλακτική λύση του ∆ΛΠ 20 - Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων 
και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης). 
 

Υιοθετώντας το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, µια µεµονωµένη δικαιοδοσία θα µπορεί να 
αποφασίσει να µην επιτρέψει την επιλογή που παραπέµπει στα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
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3. Απλοποιήσεις καταχώρισης και επιµέτρησης: 
Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα: 

v Χρηµατοοικονοµικά µέσα: o   δύο κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
αντί για τέσσερις πώληση option, και πολλές άλλες απλοποιήσεις, o  µια σαφής και απλή 
αρχή διαγραφής - αν ο εκχωρητής έχει οποιαδήποτε σηµαντική συνεχιζόµενη ανάµιξη, να 
µη γίνεται διαγραφή. Αποφεύγεται έτσι η σύνθετη εξέταση "µεταβίβασης" και 
"διατήρησης ελέγχου" του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Καταχώρηση και 
επιµέτρηση. o  πολύ απλοποιηµένη λογιστική αντιστάθµιση κινδύνων (hedge accounting). 

v αποµείωση υπεραξίας (goodwill impairement) - µια προσέγγιση δείκτη αντί για 
τους υποχρεωτικούς ετήσιους υπολογισµούς αποµείωσης, 

v καταχώρηση κάθε κόστους έρευνας και ανάπτυξης ως δαπάνης (το ∆ΛΠ 38 θα 
απαιτούσε κεφαλαιοποίηση µετά από υπολογισµό της εµπορικής βιωσιµότητας), 

v η µέθοδος κόστους για συνέταιρους και joint ventures (αντί για τη µέθοδο 
καθαρής θέσης ή αναλογικής ενοποίησης), 

v λιγότερη εύλογη αξία για τη γεωργία - µόνο αν είναι "εύκολα υπολογίσιµη χωρίς 
αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια", 

v προγράµµατα καθορισµένων παροχών - µια προσέγγιση αρχής αντί για τους 
κανόνες λεπτοµερών υπολογισµών και µεταφοράς του ∆ΛΠ 19 Παροχές σε 
Εργαζόµενους, 

v παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών, µέθοδος εσωτερικής αξίας 
v χρηµατοοικονοµικά µισθώµατα, απλοποιηµένη επιµέτρηση των δικαιωµάτων και 

των υποχρεώσεων του µισθωτή. 
v υιοθέτηση για πρώτη φορά - λιγότερα δεδοµένα της προηγούµενης περιόδου θα 

πρέπει να επαναδιατυπωθούν από ότι υπό το ∆ΠΧΠ 1 - Πρώτη εφαρµογή των διεθνών 
προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
 
 
 

 
6.5 Οι ιδιαιτερότητες της εφαρµογής του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ στην 
Ελλάδα 
 
 

Στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούνε στα προβλήµατα που προέκυψαν από την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα καθώς και τα οφέλη που προέκυψαν 
κατά την εφαρµογή του. 

 

 

6.5.1 Χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των Ελληνικών ΜΜΕ 

 
Αντικείµενο των οικονοµικών καταστάσεων είναι να προβάλλουν πληροφορίες 

για τη χρηµατοοικονοµική θέση, την επίδοση και τις ταµειακές ροές της επιχείρησης, οι 
οποίες να είναι χρήσιµες για αυτούς τους χρήστες οι οποίοι λαµβάνουν οικονοµικές 
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αποφάσεις. Γι' αυτό οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να 
αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των χρηστών. 

Οι κύριοι χρήστες για τους οποίους θα πρέπει να καθοριστούν οι ανάγκες πληροφόρησης 
είναι: 
α) Οι επιχειρηµατίες ιδιοκτήτες και επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται γενικά να έχουν 
πληροφόρηση για : 

Ø την αποτίµηση της απόδοσης της επιχείρησης, 
Ø να καθορίσουν ποιο µέρος των κερδών θα διανεµηθεί, 
Ø την αποτίµηση του κινδύνου στη επιχείρηση και ιδιαίτερα πότε να αγοράσουν ή 

να πωλήσουν την επιχείρηση (ειδικά οι επενδυτές). 
Οι ανωτέρω ανάγκες πληροφόρησης, αφορούν κύρια επιχειρηµατίες ιδιοκτήτες και 
επενδυτές οι οποίοι δεν απασχολούνται στην επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν έχουν 
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της. Με βάση την προαναφερθείσα διάρθρωση των 
ελληνικών ΜΜΕ, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι ευρέως διαδεδοµένες στην Ελλάδα και 
συναντώνται κύρια στις ονοµαζόµενες µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις 
µεγάλες µη εισηγµένες επιχειρήσεις. 

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

Ø την αποτίµηση των αποδόσεων της επιχείρησης, 
Ø τη διαχείριση των ταµειακών ροών, 
Ø την ανακάλυψη πιθανών χρηµατοοικονοµικών αναγκών, 
Ø τη χρήση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στον σχεδιασµό και στις 

προβλέψεις, 
Ø να προτείνει στους ιδιοκτήτες τη διανοµή των κερδών, 
Ø να προτείνει στους ιδιοκτήτες µια αλλαγή στην αλυσίδα παραγωγής ή της 

επιχείρησης, 
Οι οικονοµικές καταστάσεις γενικά δεν αναγνωρίζονται ως το πλέον χρήσιµο εργαλείο 
για τη διοίκηση της επιχείρησης, ωστόσο η παρεχόµενη µέσω των οικονοµικών 
καταστάσεων χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση βοηθά την πλειοψηφία των διευθυντών 
να λαµβάνουν διοικητικές πληροφορίες ή επιπλέον ανάλυση. 

γ) Η κυβέρνηση και οι διάφορες αρχές οι οποίες ενδιαφέρονται για την παροχή 
πληροφοριών προκειµένου να προσδιορίσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων, καθώς και για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε σκοπούς εποπτείας 
και στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας. Κύριος σκοπός των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι και η πληροφόρηση του κράτους και ιδιαίτερα των φορολογικών 
αρχών. Η διασύνδεση των οικονοµικών καταστάσεων αλλά και γενικότερα όλων των 
λογιστικών διαδικασιών που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις είναι προφανής, αφού 
άλλωστε οι φορολογικές υποχρεώσεις αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι στη χώρα µας οι διάφορες αρχές δεν αρκούνται στη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση που παρέχεται µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 
και συχνά ζητούνται πρόσθετα στοιχεία, ενώ σύνηθες είναι το φαινόµενο αµφισβήτησης 
(ειδικά από τις φορολογικές αρχές) της παρεχόµενης πληροφόρησης. Η εφαρµογή του 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ δεν πρόκειται να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει στο ελάχιστο τις 
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προβλεπόµενες φορολογικές υποχρεώσεις των ελληνικών ΜΜΕ. Όπως συµπεραίνεται 
και από τη µέχρι τώρα εµπειρία της εφαρµογής των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ στις εισηγµένες 
εταιρίες, η εφαρµογή των προτύπων δεν δηµιουργεί εµπόδια τόσο στις επιχειρήσεις όσο 
και στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων. 

δ) Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές ενδιαφέρονται για τις χρηµατοοικονοµικές 
πληροφορίες των επιχειρήσεων προκειµένου να εκτιµήσουν τις επιδόσεις των 
επιχειρήσεων και να αποτιµήσουν τον κίνδυνο για παροχή πιστώσεων και 
διευκολύνσεων. Παρά τις αλλαγές που έχουν σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι 
γενικά παραδεκτό ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα δεν βασίζουν την απόφαση για την 
παροχή χρηµατοδότησης σε ΜΜΕ επιχείρηση µόνον στις πληροφορίες που αντλούν 
µέσω των οικονοµικών καταστάσεων. Ωστόσο, η βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης, της διαφάνειας και της συγκρισιµότητας των µεγεθών των οικονοµικών 
καταστάσεων αναµένεται να συµβάλλουν στην πιο εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ στις 
αγορές χρήµατος και κεφαλαίων. 

ε) Οι πελάτες και οι προµηθευτές ενδιαφέρονται να έχουν χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση προκειµένου να αποτιµήσουν τον κίνδυνο προκειµένου να συνάψουν 
εµπορικές σχέσεις µε την επιχείρηση. 

στ) Τέλος, οι εργαζόµενοι ενδιαφέρονται να έχουν χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
προκειµένου να ανακαλύψουν την καθαρή αξία της περιουσίας της επιχείρησης και κατά 
συνέπεια της αξιοπιστίας της. 

 
 
 
6.5.2 Σχέση κόστους – όφελους κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ στην 
Ελλάδα 
 

Η αναµενόµενη από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ βελτίωση της ποιότητας 
της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης οφείλει να διέπεται από τη αρχή του κόστους 
/οφέλους για τις ΜΜΕ. 

Η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ θα συνοδευτεί από µια αναγκαστική αύξηση 
του διοικητικού τους κόστους. Είναι γεγονός ότι για την κατάρτιση των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, απαιτούνται αυξηµένες δαπάνες για την 
ενίσχυση του λογιστικών υπηρεσιών και διαδικασιών, καθώς και αυξηµένες δαπάνες για 
αµοιβές συµβούλων, εκτιµητών, ελεγκτών κλπ. Κρίσιµο µέγεθος για κάθε ΜΜΕ είναι η 
αξιοποίηση της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που παρέχει, προκείµενου να 
αποκτήσει οφέλη για τις δραστηριότητές της. Άλλωστε, σκοπός των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των συναλλαγών προβάλλοντας 
χρήσιµες πληροφορίες στους χρήστες οι οποίοι λαµβάνουν οικονοµικές αποφάσεις. 

Το όφελος που µπορεί να προκύψει δεν µπορεί να προσδιοριστεί και να 
υπολογιστεί άµεσα µε ακρίβεια καθώς εξαρτάται από τις αποφάσεις που λαµβάνουν οι 
χρήστες και κύρια οι επενδυτές, οι τράπεζες και οι εθνικές αρχές. Σηµαντικά οφέλη θα 
υπάρξουν για τις ΜΜΕ εάν η εφαρµογή του προτύπου συνοδευτεί και µε κατάλληλα 
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µέτρα διοικητικού κυρίως χαρακτήρα που θα συµβάλλουν στη µείωση του διοικητικού 
τους φόρτου. 

Η εµπειρία από την εφαρµογή των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ στη χώρα µας κατέδειξε ότι 
τελικά το κόστος εφαρµογής τους δεν ήταν σηµαντικό και µπόρεσε να απορροφηθεί 
σχετικά εύκολα από τις επιχειρήσεις. 
 
 
 
6.5.3 Το κόστος εφαρµογής 
 

Η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ µπορεί να έχει διάφορες συνέπειες στο 
κόστος, ανάλογα µε την οντότητα και τις ειδικές περιστάσεις.  Θα µπορούσαν να 
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:  

Ø Αρχική επένδυση: την αρχική έγκριση των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ µπορεί να 
απαιτήσει κάποια αρχική επένδυση  που προκύπτουν από τις αλλαγές του συστήµατος, 
επαναδιαµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων και το κόστος κατάρτισης.  Ωστόσο, 
δεδοµένου  Αυτό είναι ένα παγκόσµιο πρότυπο, είναι πιθανό ότι κατάλληλο πρότυπο 
λογιστικά πακέτα θα είναι διαθέσιµα που θα µπορούσαν να  µείωση των εκ των προτέρων 
απαιτούµενες επενδύσεις. 

Ø Η συνεχής εκπαίδευση: το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ δεν θα ενηµερώνεται κάθε χρόνο, 
η συνεχής εκπαίδευση του κόστους µπορεί να είναι λιγότερο από εκείνα που θα 
προέκυπταν στο πλαίσιο ενός ταχέως και συνεχώς µεταβαλλόµενο οικονοµικό πλαίσιο 
αναφοράς. 

Ø Η υποβολή οικονοµικών εκθέσεων: το γεγονός ότι το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
µπορεί να θεωρηθεί µια πιο ευρέως αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά πλαίσιο υποβολής 
πληροφοριών, λόγω της διεθνούς κατάστασης της µπορεί να οδηγήσει σε οντότητες που 
δεν έχουν να προετοιµάσουν πληροφορίες για τις ρυθµιστικές αρχές ή φορείς παροχής 
χρηµατοδότησης προς ενίσχυση των τοπικών GAAP οικονοµικές τους καταστάσεις. 

Ø Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης: την έκταση των γνωστοποιήσεων στις 
οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση τα ∆ΠΧΠ για  ΜΜΕ αναµένεται να 
είναι σηµαντικά µικρότερη από ό, τι σε εκείνες που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα πλήρη 
∆ΠΧΠ, µε αποτέλεσµα το χαµηλότερο δαπάνες για την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ.  Το αντίθετο θα µπορούσε να ισχύει 
αν τοπικών ΓΑΛΑ απαιτήσεις είναι λιγότερο επαχθείς από τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ. 

Ø Σύµβουλοι: Τα πολλά σύνθετα τοµείς της λογιστικής στα πλήρη ∆ΠΧΠ, να 
απλοποιηθούν, µε τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, ενδεχοµένως  µειώνοντας την ανάγκη για 
εµπειρογνώµονες (επαγγελµατίες εκτιµητές, αναλογιστές, κλπ.) σε ορισµένες περιοχές.  
Από την άλλη πλευρά, η πρότυπο παρέχει καθοδήγηση λιγότερο από την πλήρη ∆ΠΧΠ 
σε κάποιους τοµείς και να µην κάνει λόγο για ορισµένα θέµατα (βλ. Κεφάλαιο 5).  Η 
απουσία λεπτοµερείς οδηγίες µπορεί να ζητήσει πρόσθετες διαβουλεύσεις µε 
εµπειρογνώµονες. 

Ø Το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ διαδικασία ενηµέρωσης: τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
αναµένεται να παράσχει ένα σταθερό χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης πλαίσιο του 
τριετούς περιόδου µεταξύ των ενηµερώσεων του IASB.  Όπως αναφέρεται στην συνεχή 
εκπαίδευση, αυτό µπορεί να µειώσει το επίπεδο των επενδύσεων και το κόστος που 
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συνεπάγεται η εξέταση καθορισµό προτύπων για τις εξελίξεις σε τακτική βάση από τη 
σκοπιά της εκπαίδευσης, η οποία θα µπορούσε να προσφέρει σηµαντική ανακούφιση για 
τις ΜΜΕ, δεδοµένου του Σ∆ΛΠ πρόσφατη επίπεδο δραστηριότητας.  Ωστόσο, αυτή η 
διαδικασία ενηµέρωσης µπορεί να αυξήσει το κόστος, αν τα ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 
ρεπόρτερ εκθέσεις σε µια οντότητα που χρησιµοποιεί τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 
 
 
6.5.4 Οφέλη από την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στις ΜΜΕ 
 

 Ένα από τα σηµαντικότερα οφέλη για τις Ελληνικές ΜΜΕ από την εφαρµογή 
των ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ, είναι η ενίσχυση της διεθνούς συγκρισιµότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της κατανόησης των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ σε 
διεθνές επίπεδο. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα αυξήσουν την διείσδυση τους σε ξένες 
αγορές, καθώς θα µπορούν να προσελκύουν ξένες επενδύσεις. Η κοινή εφαρµογή των 
∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης θα έχει ως 
αποτέλεσµα οι εγχώριες οικονοµικές µονάδες να αντλούν πληροφορίες και στοιχεία 
σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των ανταγωνιστικών εταιρειών, την τιµολογιακή 
πολιτική τους, τις µεθόδους παραγωγής, την διοικητική οργάνωση, τις πηγές 
χρηµατοδότησης, να αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα και την ικανότητα να 
πληρώνουν τα χρέη τους από δάνεια, ώστε να µπορέσουν να µειώσουν το κόστος και να 
καταφέρουν τα προϊόντα τους να γίνουν ανταγωνιστικά και στις αναπτυγµένες αγορές. 
Μελέτες αναφέρουν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών αφορά µη 
αναπτυγµένες χώρες όπως: η Αλβανία, η ΠΓ∆Μ, η Βουλγαρία, η Ρουµανία και η Σερβία, 
λόγω του χαµηλού ανταγωνισµού. 

Ένας από τους κυριότερους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ 
όπως έχουµε αναφέρει είναι οι τράπεζες. Η εφαρµογή του προτύπου από τις ΜΜΕ θα 
αυξήσει την φερεγγυότητα και την αποδοτικότητα των οικονοµικών τους εκθέσεων. Οι 
οργανισµοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης θα µπορούν να 
συγκεντρώνουν  τις πληροφορίες που χρειάζονται όσον αφορά τις ταµειακές ροές, το 
ύψος των δανειακών υποχρεώσεων, την ικανότητα των επιχειρήσεων να καλύψουν τις 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις τους, την κερδοφορία, τις 
µελλοντικές προοπτικές, την ποιότητα της διαχείρισης και την σύγκριση µε γεγονότα του 
προηγούµενου έτους. Γεγονός που θα τους διευκολύνει στην απόφαση τους για 
µελλοντικές επενδύσεις και χορήγηση δανειακών κεφαλαίων για την συνέχιση και 
επέκταση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. 

Το κόστος για την αρχική µετάβαση από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ να είναι αρκετά αυξηµένο, καθώς χρειάζονται άτοµα µε τεχνογνωσία, 
εκπαίδευση του υφιστάµενου προσωπικού, αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων 
λογιστικών προγραµµάτων (ERP) τα οποία να υποστηρίζουν τα ∆ΠΧΠ. Οι δαπάνες 
αυτές, γίνονται µόνο στην αρχή, δηλαδή κατά την πρώτη εφαρµογή του προτύπου. Για 
την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ οι εταιρείες θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο διοίκησης και 
οργάνωσης της οικονοµικής οντότητας, δηλαδή την διαδικασία µε την οποία µεταφέρεται 
η χρηµατοοικονοµική πληροφορία από το ένα τµήµα διοίκησης στο άλλο. Τα οφέλη που 
προκύπτουν από την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση είναι ότι η διοίκηση έχει "µια 
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ξεκάθαρη εικόνα" της οικονοµικής θέσης της εταιρείας, ενώ η έγκαιρη ενηµέρωση δίνει 
εµπιστοσύνη στους επενδυτές και κατά συνέπεια, αυξάνεται η αξιοπιστία της εταιρείας.  

Τέλος, η διοίκηση έχοντάς µία ξεκάθαρη εικόνα για την οικονοµική κατάσταση 
της επιχείρησης, λαµβάνοντας ακριβής και αξιόπιστες πληροφορίες για τα υπόλοιπα των 
προµηθευτών, των πελατών, το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων, τα ταµειακά 
διαθέσιµα, το ύψος των αποθεµάτων αλλά και γνωρίζοντας τις ταµειακές προβλέψεις και 
τους προϋπολογισµούς ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (µηνιαίες, τριµηνιαίες, ετήσιες) 
για τις «αναµενόµενες πωλήσεις» και τα «αναµενόµενα έξοδα» µπορεί να προχωρήσει σε 
πιο σωστή διαχείριση. Η διοίκηση της εταιρείας χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για 
τον προγραµµατισµό, την λήψη αποφάσεων και την επαλήθευση των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων. Οι οικονοµικές εκθέσεις ασκούν επιρροή στις αποφάσεις για 
επενδύσεις, και σε αποφάσεις σχετικές µε τις τεχνικές προώθησης των προϊόντων, την 
τιµολογιακή πολιτική, τις αµοιβές και τα µπόνους. 
 

  
6.5.5 Λογιστική οργάνωση που απαιτείται για την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για τις 
ΜΜΕ 
 
 Οι Ελληνικές ΜΜΕ θα υποχρεωθούν να εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ το 
2013. Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
επεξεργάστηκε το θέµα της λογιστικής οργάνωσης των ΜΜΕ και µεταξύ των θέσεων 
που κατέθεσε, πρότεινε τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια: 

Ø Καταχώρηση των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών σε λογιστικά βιβλία, όπως το 
βιβλίο των ηµερήσιων πωλήσεων, των αγορών, των εισπράξεων, των πληρωτέων 
χρεογράφων, του ταµείου για µικροέξοδα, το γενικό ηµερολόγιο, το γενικό καθολικό, το 
καθολικό των πιστωτών και χρεωστών καθώς και της µισθοδοσίας. Αυτό προάγει την 
ακρίβεια και την αξιοπιστία των λογιστικών καταχωρήσεων, µέσω των οποίων εισάγονται 
τα στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις για τις ΜΜΕ 

Ø Εφαρµογή της διπλογραφικής µεθόδου για τη λογιστική απεικόνιση καθώς αυτή 
προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των συναλλαγών κατά την καταχώρηση 
τους. 

Ø Χρησιµοποίηση απλοποιηµένων υποδειγµάτων για τις οικονοµικές καταστάσεις 
του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης προβάλλοντας τις κύριες 
κατηγορίες λογαριασµών. 

Ø Εφαρµογή της λογιστικής αρχής του δεδουλευµένου, καθότι ως λογιστική 
µέθοδος παρουσιάζει µια περισσότερο ακριβή και πλήρη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης και των επιδόσεων της επιχείρησης, σε σχέση µε τη λογιστική σε ταµειακή βάση. 

Ø Εφαρµογή της λογιστικής αρχής της σύνδεσης του εσόδου µε το έξοδο που το 
δηµιουργεί (matching principle) διότι είναι σηµαντικό τα έσοδα να συσχετίζονται µε τα 
έξοδα προκειµένου να προβάλλεται η πραγµατική εικόνα της επιχειρηµατικής 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης. 

Ø Εφαρµογή της λογιστικής αρχής της δίκαιης και εύλογης αξίας (true and fair view 
principle) γιατί είναι πολύ σηµαντικό να εξασφαλίζεται ότι οι λογιστικές πληροφορίες 
παρουσιάζουν ακρίβεια και συνέπεια. 
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Ø Χρήση ενός τυποποιηµένου σχεδίου λογαριασµών, γιατί αυτό αποτρέπει 
εξαρτήσεις από συγκεκριµένα λογιστικά πακέτα (software) αλλά και γιατί επίσης 
ικανοποιεί τις ανάγκες της λογιστικής τυποποίησης στη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση. 

Ø Χρήση µίας και µόνον χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (only once principle) 
για τους σκοπούς των διοικητικών αρχών έστω και άν αυτή παρέχεται για διαφορετική ή 
την ίδια αρχή, για διαφορετικούς ή και για ίδιους σκοπούς (φορολογικούς, στατιστικούς 
Basel II, τράπεζες κ.λ.π). 
 
 
6.5.6 Τα θέµατα που θα αντιµετωπίσουν οι Ελληνικές ΜΜΕ κατά την εφαρµογή του 
∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ 

 
Η επέκταση εφαρµογής των ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ στις ΜΜΕ αναµένεται να συµβάλλει 

θετικά στην ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής τους πληροφόρησης, παρέχοντας 
µεγαλύτερη διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα των οικονοµικών µεγεθών των 
ΜΜΕ. Εάν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την οριστικοποίηση του ∆ΠΧΠ 
για ΜΜΕ, η αποτίµηση της εµπειρίας που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή των 
∆ΛΠ/∆ΠΧΠ επιβάλλει τη συντονισµένη δράση προκειµένου τόσο στην κατεύθυνση να 
αντιµετωπιστούν θέµατα και να αποτραπούν προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά τη 
µετάβαση από το ΕΓΛΣ στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, όσο και στην κατεύθυνση της λήψης 
µέτρων που θα εξασφαλίσουν άµεσα οφέλη για τις ΜΜΕ. 

Ωστόσο η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ αναµένεται να συνοδευτεί και από σειρά 
θεµάτων και προβληµάτων για τις ΜΜΕ ως σηµαντικότερα των οποίων ορίζονται: 
α) Θέµατα κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 i. Η αναγκαιότητα έγκαιρης και ολοκληρωµένης αναµόρφωσης του νοµοθετικού 
πλαισίου. Σήµερα υπάρχει πληθώρα νόµων (όπως κ.ν.2190/1920, Κώδικας Βιβλίων & 
Στοιχείων, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας) 
που έχουν εφαρµογή στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και γενικότερα 
στην παροχή της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης στη χώρα µας. Η εφαρµογή του 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ µπορεί να αποτελέσει µια καλή ευκαιρία για µια συνολική 
αναµόρφωση του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου στην κατεύθυνση τόσο της 
προσαρµογής του στα δεδοµένα που δηµιουργούνται (κατάργηση του ΕΓΛΣ υιοθέτηση 
του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ), όσο και στην εξάλειψη διατάξεων που δηµιουργούν εµπόδια στην 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και αυξάνουν το διοικητικό τους φόρτο. Ειδικότερα η Ελληνική 
νοµοθεσία θα κληθεί να ορίσει τα κριτήρια για το ποιες ΜΜΕ θα ενταχθούν στους 
σκοπούς του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ και ενδεχόµενα ποιες θα υποχρεωθούν θα κληθούν να 
εφαρµόσουν τα πλήρη ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. Η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου πρέπει 
να γίνει έγκαιρα προκειµένου να παρασχεθεί στις ΜΜΕ ο απαραίτητος χρόνος 
προσαρµογής. 
ii. Προκειµένου να υπάρξει οµαλή διαδικασία µετάβασης απαιτείται επαρκής 
ενηµέρωση των λογιστών και των ελεγκτών σχετικά µε τις τεχνικές λεπτοµέρειες του 
προτύπου. 
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iii. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ απαιτεί την ενίσχυση των λογιστικών 
υπηρεσιών, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτίωση των µηχανογραφικών τους 
συστηµάτων. 
iv. Οι ΜΜΕ οφείλουν να προβλέψουν και να προγραµµατίσουν την αύξηση του 
κόστους που θα επωµιστούν για την κατάρτιση των οικονοµικών των καταστάσεων 
σύµφωνα µε το νέο πρότυπο. 
v. Μέρος των ευρύτερων εσωτερικών διαδικασιών που ακολουθούν οι ΜΜΕ θα 
χρειαστεί να επανασχεδιαστούν και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις που 
δηµιουργούνται από την εφαρµογή του νέου προτύπου. 
β) Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 
Κρίσιµο ζήτηµα για την ποιότητα της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
αποτελεί η θεσµοθέτηση του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων που θα 
συντάσσονται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο ιδιαίτερα 
για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου από νόµιµους (ορκωτούς) 
ελεγκτές - λογιστές χρειάζεται απαραίτητα συµπληρώσεις. Η κατάρτιση των 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ απαιτεί εξειδικευµένες 
τεχνικές και λογιστικές γνώσεις τις οποίες οι ΜΜΕ ενδεχόµενα δεν θα διαθέτουν. 
Επιπρόσθετα, οι συνθήκες του δηµιουργούνται στο λογιστικό αλλά και γενικότερα στο 
οικονοµικό περιβάλλον επιβάλλουν τη διεύρυνση του ρόλου των ελεγκτών ο οποίος 
πλέον δεν περιορίζεται στις σχετικά απλοποιηµένες διαδικασίες ελέγχου, που 
προβλέπονταν από το προηγούµενο σύστηµα. 
 γ) Κρατική Εποπτεία 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η εποπτεία και εποµένως η εποπτεία των 
οικονοµικών καταστάσεων των Ανωνύµων Εταιριών και των ΕΠΕ ασκείται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 51-53 του κ.ν.2190/1920, µέσω των σχετικών τµηµάτων της 
Νοµαρχίας της έδρας κάθε επιχείρησης. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, τουλάχιστον όσον 
αφορά τις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζουν οι ΜΜΕ χρήζει την αναγκαιότητα 
αλλαγών. Το αν η εποπτεία και ο ποιοτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων θα 
συνεχίσει να πραγµατοποιείται από τις ίδιες αρχές ή θα ανατεθεί σε κάποια άλλη ίσως 
δεν είναι το πλέον καθοριστικό σηµείο. Καθοριστικό για την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για 
ΜΜΕ, είναι η ικανότητα της αρµόδιας αρχής να ενηµερώνει, να παρέχει επαρκή 
καθοδήγηση και συντονισµό καθώς και να παρεµβαίνει έγκαιρα για την επίλυση τυχόν 
προβληµάτων. 
δ) Ο ρόλος των επαγγελµατιών λογιστών 
Η εφαρµογή του προτύπου και η κατάργηση του ΕΓΛΣ θα επιφέρει σίγουρα αλλαγές στα 
µέχρι τώρα ισχύοντα επαγγελµατικά πρότυπα των λογιστών. Το επάγγελµα του λογιστή 
οπωσδήποτε θα γνωρίσει αλλαγές µε ενίσχυση του ρόλου των συγκεκριµένων 
κατηγοριών (όπως των διευθυντών ή υπευθύνων των οικονοµικών και λογιστικών 
υπηρεσιών), ενώ παράλληλα ένα µεγάλο µέρος των λογιστών µε εµπειρία στο ΕΓΛΣ 
αλλά χωρίς επάρκεια στα ∆ΛΠ θα αντιµετωπίσει προβλήµατα. Αλλαγές θα υπάρξουν και 
στις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις από συνεργαζόµενα 
εξωτερικά λογιστικά γραφεία. Στο τοµέα αυτό αναµένεται η αύξηση των λογιστικών 
εργασιών που προσφέρουν οι γνωστοί διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι, ( KPMG, PWC, E&Y, 
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Grant Thornton, Deloitte και ΣΟΛ ) σε βάρος των υπηρεσιών που σήµερα προσφέρουν 
τα ανεξάρτητα λογιστικά γραφεία.  
ε) Εκπαίδευση 
Η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ και η συνεπαγόµενη κατάργηση των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων και του ΕΓΛΣ καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση όλων των 
εµπλεκοµένων στα πρότυπα αυτά και κατ' επέκταση στα ∆ΛΠ/∆ΠΧΠ. Στην κατεύθυνση 
αυτή θα κριθεί αναγκαία και η προσαρµογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη 
λογιστική, η οποία µέχρι σήµερα επικεντρώνεται στους κανόνες και τις αρχές που 
επιβάλλουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το ΕΓΛΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Ο αιώνας που διανύουµε χαρακτηρίζεται από την τάση για εφαρµογή παγκόσµιας 

κοινής οικονοµικής πολιτικής σε όλες τις χώρες. Αυτό οφείλεται στην απελευθέρωση της 
µεταφοράς κεφαλαίων και επενδύσεων πέρα από τα σύνορα του κάθε κράτους. Οι 
επενδυτές ενδιαφέρονται να επενδύσουν κεφάλαια σε επιχειρήσεις εκτός των εθνικών 
τους συνόρων. Για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια χρειάζονται εταιρείες 
φερέγγυες και αξιόπιστες, των οποίων οι οικονοµικές καταστάσεις να ακριβής και 
συντάσσονται σύµφωνα µε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο. 

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκριση των 
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
σε διαφορετικά κράτη. Οι λογιστικές αρχές σε κάθε κράτος διαφέρουν λόγω της 
διαφορετικής πολιτικής, πολιτιστικής και νοµοθετικής κουλτούρας της κάθε χώρας. 
Πράγµα που καθιστά αδύνατη την σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων των 
επιχειρήσεων που δρούν σε διαφορετικά κράτη. Αυτό το πρόβληµα έρχονται να λύσουν 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS). Με την εφαρµογή 
τους από τις επιχειρήσεις τοποθετούν µια κοινή βάση σύγκρισης των 
χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, διευκολύνοντας 
µε αυτό τον τρόπο τους επενδυτές να πάρουν αποφάσεις για την τοποθέτηση ή όχι των 
επενδυτικών κεφαλαίων. 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
κυριαρχούν στον  κόσµο των επιχειρήσεων. Σε όλες σχεδόν τις χώρες, από τις 
µεγαλύτερες οικονοµίες µέχρι τις µικρότερες, πάνω από το 99% των εταιρειών έχουν 
λιγότερους από 50 υπαλλήλους. Υπάρχουν 21 εκατοµµύρια ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και 20 εκατοµµύρια στις Ηνωµένες Πολιτείες µόνο. Στις περισσότερες χώρες, ο 
νόµος απαιτεί από τις ΜΜΕ να προετοιµάσουν και να δηµοσιεύσουν τις οικονοµικές 
τους καταστάσεις  σε έλεγχο. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την βάση της 
οικονοµίας, ενώ παράλληλα είναι πηγές ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και των 
καινοτοµιών. Γι αυτό το λόγο ήταν απαραίτητη η θέσπιση ενός ∆ΠΧΠ που θα 
απευθύνεται και θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ΜΜΕ.  

∆εδοµένου ότι τα ∆ΠΧΠ είχαν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες και την 
πολυπλοκότητα των εισηγµένων εταιρειών, περιλαµβάνοντας ένα µεγάλο αριθµό  
οδηγιών εφαρµογής και  όγκου γνωστοποιήσεων που ανερχόταν το 2009 σε 2.855 
σελίδες. Η επέκταση των ∆ΛΠ / ∆ΠΧΠ στις ΜΜΕ ολοκληρώθηκε από το IASB τον 
Ιούλιο του 2009 µε την έκδοση του προτύπου για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός 
του προτεινόµενου προτύπου είναι να προσφέρει ένα απλοποιηµένο, αυτοτελές σύνολο 
λογιστικών αρχών κατάλληλων για µικρότερες µη εισηγµένες εταιρείες, το οποίο 
βασίζεται στα πλήρη ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
Καταργώντας επιλογές λογιστικής µεταχείρισης, απαλείφοντας θέµατα που δεν 
σχετίζονται µε τις ΜΜΕ και απλοποιώντας µεθόδους αναγνώρισης και επιµέτρησης, το 
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πρότυπο που προέκυψε µειώνει τον όγκο των λογιστικών οδηγιών που εφαρµόζεται στις 
ΜΜΕ περισσότερο από 85% σε σχέση µε το πλήρες ∆ΠΧΠ. 

Πολλά θέµατα που δεν έχουν σχέση µε τις τυπικές ΜΜΕ, όπως οι αναφορές σε 
τιµαριθµοποίηση του γενικού επιπέδου τιµών σε υπερπληθωριστικό  περιβάλλον, οι 
εξορυκτικές βιοµηχανίες, η ενδιάµεση πληροφόρηση, τα κέρδη ανά µετοχή, η 
πληροφόρηση κατά τοµέα και ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των γεωργικών 
περιουσιακών στοιχείων, παραλήφθηκαν. Ενώ στα πλήρη ∆ΠΧΠ παρέχεται η επιλογή 
λογιστικής πολιτικής, στο ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ υπάρχει µόνο η απλούστερη επιλογή, 
παρέχοντας όµως τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί και η άλλη επιλογή µε παραποµπή 
στο σχετικό ∆ΠΧΠ. Το νέο πρότυπο προωθεί απλοποιήσεις καταχώρησης και 
επιµέτρησης. Αυτές αφορούν χρηµατοοικονοµικά µέσα, αποµείωση υπεραξίας, 
καταχωρίσεις κόστους έρευνα και ανάπτυξης, προγράµµατα καθορισµένων παροχών και 
παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών κ.α. Το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ προσφέρει 
ένα εύχρηστο, αυτοτελές σύνολο λογιστικών προτύπων που θα επιτρέπει για πρώτη φορά 
στους επενδυτές να συγκρίνουν την οικονοµική απόδοση των ΜΜΕ σε διεθνές επίπεδο 
µε βάση σύγκρισης όµοιων στοιχείων. Επιπλέον οι αναπτυσσόµενες χώρες θα 
εξοικονοµήσουν χρόνο και πόρους λόγω του ότι δεν θα χρειαστεί να ετοιµάσουν και να 
εκδώσουν δικά τους πρότυπα. 

Η µετάβαση στα ∆ΠΧΠ ήταν µια πολύπλοκη και δυνάµει προβληµατική 
διαδικασία για τις ελληνικές εισηγµένες εταιρείες και των λογιστών, λόγω της έλλειψης 
ετοιµότητας των επιχειρήσεων. Οι απαιτήσεις και η πολυπλοκότητα των ∆ΠΧΠ είναι 
υψηλές και η προετοιµασία των εκθέσεων ήταν ένα δύσκολο έργο, κυρίως λόγω της 
έλλειψης εκπαιδευµένου και έµπειρου προσωπικού. Για τους χρήστες και συντάκτες των 
οικονοµικών καταστάσεων είναι δύσκολο, δεδοµένου ότι πρέπει να εξοικειωθούν µε νέες 
έννοιες, όπως οι αναβαλλόµενοι φόροι, η µέτρηση των στοιχείων των οικονοµικών 
καταστάσεων (π.χ. χρήση των εύλογων αξιών) και της υποτίµηση του ακινήτου, του 
οικοπέδου και τον εξοπλισµό (π.χ. τον προσδιορισµό της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής). 
Άλλες δυσκολίες στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σχετίζονται µε το 
σηµερινό γραφειοκρατικό σύστηµα που επικρατεί στην Ελλάδα και στα προβλήµατα 
συλλογής εγκαίρως των κατάλληλων πληροφοριών, π.χ. τιµολόγια εξόδων, αποδείξεις 
κλπ. Επίσης, σύµφωνα µε την ελληνική φορολογική νοµοθεσία, οι ελληνικές ΜΜΕ θα 
πρέπει να προετοιµάζουν δύο διαφορετικές εκθέσεις, µία συντάσσεται σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ, και η άλλη για φορολογικούς σκοπούς. 
 Ένα σηµαντικό όφελος από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, είναι ότι 
"βελτιώνεται ο τρόπος µε τον οποίο τα διάφορα τµήµατα της εταιρείας είναι 
οργανωµένα, έχοντας ως αποτέλεσµα να παρέχονται ακριβής και αξιόπιστες 
πληροφορίες στη διοίκηση για την καλύτερη κατανόηση της εταιρείας στο σύνολό της". 
Επιπλέον, το κύριο πλεονέκτηµα από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι ότι δίνει 
µια πιο αξιόπιστη και αριστοκρατική εικόνα της εταιρείας στα εξωτερικά ενδιαφερόµενα 
µέρη, τους µετόχους, τους επενδυτές, τις τράπεζες, τους εργαζόµενους, τους προµηθευτές 
κ.τ.λ.  

Τέλος, για να είναι κατάλληλο το ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ σε µια λιγότερο 
αναπτυγµένη Ευρωπαϊκή χώρα όπως η Ελλάδα, και για να µπορέσουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα του προτύπου, θα πρέπει οι 
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ελληνικές κυβερνήσεις να αναπτύξουν ένα επαρκές θεσµικό πλαίσιο για τα ∆ΠΧΠ, ιδίως 
στον τοµέα των ΜΜΕ. Για να µπορέσουν, στα επόµενα δύο χρόνια, οι ελληνικές 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις να εφαρµόσουν το πρότυπο για τις ΜΜΕ θα πρέπει να γίνουν 
άµεσες και ριζικές αλλαγές στις εθνικές λογιστικές αρχές, ώστε να µην έρχονται σε 
σύγκρουση µε τους στόχους του Σ∆ΛΠ και τις προθέσεις για εναρµόνιση των λογιστικών 
πρακτικών σε διεθνές επίπεδο. Αυτό θα βοηθήσει, στην άµεση µεταφορά και εφαρµογή 
των διεθνών λογιστικών πρακτικών, λόγο τις µείωσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και 
των πολιτιστικών παραγόντων. Εποµένως, η µη συµµόρφωση των ελληνικών 
νοµοθετικών αρχών, στις διεθνείς λογιστικές αρχές θα οδηγήσει της ΜΜΕ, που 
αποτελούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην µη εφαρµογή του 
προτύπου. Για να µην υπάρχουν µελλοντικές κυρώσεις τις ΕΕ από την µη εφαρµογή – 
υιοθέτηση του προτύπου από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ίσως θα έπρεπε να εξετάσουµε 
το ενδεχόµενο οι ελληνικές ΜΜΕ να αναπτύξουν εθνικές ρυθµιστικές αρχές ή να 
τροποποιήσουν τις Εθνικές Λογιστικές Αρχές (GAAP) σύµφωνα µε το πρότυπο για να 
µπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να γίνουν πιο ελκυστικές προς 
τους επενδυτές του εξωτερικού. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον για µελλοντική έρευνα παρουσιάζει, η µελέτη των 
δυνατοτήτων εφαρµογής, δηλαδή των προϋποθέσεων και περιορισµών της ικανότητας 
του ∆ΠΧΠ για τις ΜΜΕ να αποτυπώσουν µε σαφήνεια και ακρίβεια τα οικονοµικά 
µεγέθη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, την µελέτη και διερεύνηση 
συγκεκριµένων προϋποθέσεων και περιορισµών στην ικανότητα του προτύπου για τις 
ΜΜΕ να αποτυπώσουν µε ακρίβεια τα οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών σε σχέση µε τις 
ήδη υπάρχουσες φορολογικές, λογιστικές και λειτουργικές αρχές. 
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