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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας χρειάστηκε να αφιερωθούν αρκετές 

ώρες µελέτης, ανάλυσης, συλλογής πληροφοριών και συγγραφής. Υπήρξαν αρκετές 
δυσκολίες και εµπόδια που αφορούσαν  τον προσωπικό χρόνο που έπρεπε να αφιερωθεί, 

δεδοµένου του επιβαρηµένου προγράµµατος εργασίας και την εύρεση του απαραίτητου 
υλικού σχετικά µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αριθµό 20, που 

αναφέρεται στην λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και την γνωστοποίηση της κρατικής 
υποστήριξης , καθώς και την ανάλυση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (3908/11) . 

 Ωστόσο, πιστεύω ότι όλα αυτά ξεπεράστηκαν αποτελεσµατικά και η εργασία 
εκπλήρωσε το στόχο που είχε τεθεί αρχικά και δεν ήταν άλλος, από την ανάδειξη των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων που αφορούν την λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και την 

γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης, περιλαµβάνοντας και την ανάπτυξη των 

σηµαντικότερων σηµείων του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (3908/11) . 

 Από τη θέση αυτή, τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιόλογους καθηγητές µου 

και πιο συγκεκριµένα τον καθηγητή του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κο Χρήστο Νεγκάκη , για τη βοήθεια και καθοδήγησή τους καθ’ 

όλη τη διάρκεια των σπουδών µου και της εκπόνηση της διπλωµατικής µου και τον Ανέστη 

Λαδά για την υποµονή του και τις πολύτιµες συµβουλές του. Επίσης, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον συζυγό µου Φώτη και την κορούλα µου Κατερίνα Σαββαϊδη ,τον πεθερό 

µου Νίκο Σαββαϊδη, τους γονείς µου και όλους όσους µε συµπαραστάθηκαν για την αµέριστη 

στήριξη, κατανόηση και συµπαράστασή τους.  
 

 
Στυλιανή Παπαδοπούλου  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζει την λογιστική αντιµετώπιση των κρατικών 

επιχορηγήσεων µαζί και τις γνωστοποιήσεις της  κρατικής υποστήριξης –∆ΛΠ 20, καθώς και 

την ανάλυση των σηµαντικότερων σηµείων του νέου αναπτυξιακού νόµου 3908/2011. Ο 

βασικός στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει την συµβολή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων των κρατικών επιχορηγήσεων η οποία συµβάλει στην καλύτερη ποιότητα, 

συνέπεια και συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Επίσης να τονίσει τα οφέλη, τις 

προοπτικές και τους προβληµατισµούς που προκύπτουν από την εφαρµογή των σύγχρονων 

λογιστικών µεθόδων και τεχνικών µέσω της υιοθέτησης των  ∆ιεθνών Λογιστικών  Προτύπων 

των κρατικών  επιχορηγήσεων.  
 Αναµφισβήτητα, ο σκοπός των κρατικών επιχορηγήσεων είναι ότι αποβλέπει στην 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να αναλάβουν δραστηριότητες που κανονικά, δεν θα 
αναλάµβαναν χωρίς την παροχή της υποστήριξης του κράτους.  Πιο συγκεκριµένα, η εργασία 

αυτή αναλύει και τεκµηριώνει έρευνες, κριτικές  και µελέτες  σηµαντικών ξένων και Ελλήνων  
συγγραφέων όπως είναι ο Nobes όπου αναφέρει ότι ¨ τα πρότυπα θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

κανόνες  σε  διάφορα  θέµατα  και να  χρησιµοποιούν τις σωστές αρχές που θα µπορούν να 
µας οδηγήσουν σε πιο ακριβή και σωστά αποτελέσµατα¨. 

 Τέλος , ένα σηµαντικό συµπέρασµα το οποίο προκύπτει, είναι ότι µπορεί να γίνει µια 
µελλοντική έρευνα η οποία θα αποτελέσει την µελέτη των γνωστοποιήσεων σχετικά µε την 

κρατική υποστήριξη και τις κρατικές ενισχύσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
1.1    Πρόλογος  
 

 Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική και αφορά κυρίως τις 
εισηγµένες επιχειρήσεις στα Χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

προαιρετική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρµόζεται από µικρό αριθµό 
επιχειρήσεων που είτε είναι συνδεδεµένες µε εισηγµένες επιχειρήσεις όπου είναι 

υποχρεωµένες στην έµµεση εφαρµογή τους, είτε  έχουν το µέγεθος για να ανταποκριθούν στις 

υποχρεώσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Είναι αρκετές οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις που δεν εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  προκαλώντας δυσχέρειες 

στην εφαρµογή τους επηρεάζοντας σε σηµαντικό βαθµό και τις µεγαλύτερες εταιρίες. 
  Οι κυριότερες αιτίες που αποθαρρύνουν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις την εφαρµογή 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι το µεγάλο κόστος της εφαρµογής τους, καθώς αυτό 
συνεπάγεται και την πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού και νέα συστήµατα 

µηχανογράφησης. Οι  µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να γνωρίζουν ότι 
αλλαγές επιφέρουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις Οικονοµικές τους Καταστάσεις ως 

προς τις Κρατικές Επιχορηγήσεις.     

 Αποτελεσµατικότερη χρήση των κρατικών πηγών χρηµατοδότησης για τις 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο της επιδίωξης του στόχου διάθεσης ποσοστού 

3% και σύµφωνα µε τους κανόνες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, η ύπαρξη 

µηχανισµών δηµόσιας στήριξης για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων κρίνεται 

δικαιολογηµένη, εάν η απόδοση στον ιδιωτικό τοµέα είναι χαµηλότερη από την απόδοση στο 

κοινωνικό επίπεδο ή εάν χρησιµεύει για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων αποτυχιών του 

συστήµατος. Οι κρατικές αρχές έχουν, εν προκειµένω, στη διάθεσή τους ολόκληρο φάσµα 

χρηµατοδότησης, ιδίως δε, µέτρα άµεσης στήριξης, φορολογικά κίνητρα, προγράµµατα 

εγγυήσεων και δυνατότητες δηµόσιας στήριξης επιχειρηµατικών κεφαλαίων υψηλού 

κινδύνου. Κάθε µέσο έχει τις δικές του ιδιοµορφίες και δυνατότητες οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα µε τον κλάδο και τη χώρα. Ο αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός και εφαρµογή των 

εν λόγω λειτουργικών µέσων, τόσο µεµονωµένα, όσο και συνδυασµένα, µπορεί να 
αποτελέσει ώθηση για την αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων και να συµβάλει στην επίτευξη 

του επιδιωκόµενου στόχου διάθεσης ποσοστού 3%. Για παράδειγµα, για την ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων του συστήµατος ερευνών και 

καινοτοµιών.           
 Μια άλλη πολιτική που  ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κρατικές ενισχύσεις 

έχοντας ως αφετηρία τα άρθρα 77 έως 93 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα 
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το άρθρο 87 παρ.1 της Συνθήκης Ε.Ε., το οποίο προβλέπει ότι "ενισχύσεις που χορηγούνται 

υπό οποιαδήποτε µορφή από τα κράτη ή µε κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν 

να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό δια της ευνοϊκής µεταχειρίσεως ορισµένων επιχειρήσεων ή 

ορισµένων κλάδων παραγωγής, είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά, κατά το µέτρο που 

επηρεάζουν τις µεταξύ των κρατών µελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα Συνθήκη ορίζει 

άλλως". Η διάταξη αυτή δεν παρέχει τον ορισµό των κρατικών ενισχύσεων, αλλά αποτελεί 

µία δήλωση αρχής. Σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες η έννοια της ενίσχυσης έχει πλέον 

καταστεί κατά πολύ ευρύτερη από την έννοια της επιχορήγησης ή της επιδότησης, διότι 

συµπεριλαµβάνει όχι µόνον θετικές παροχές, αλλά και τις παρεµβάσεις εκείνες οι οποίες, 

ανεξαρτήτως µορφής, µειώνουν τις επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις. Συνεπώς, ο όρος 

"ενίσχυση" καλύπτει κατ' ανάγκην όλα τα πλεονεκτήµατα που παρέχονται άµεσα ή έµµεσα 

µε δηµόσιους (εθνικούς ή κοινοτικούς) πόρους και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, 
δίχως το ∆ηµόσιο να λαµβάνει αντίστοιχο αντάλλαγµα. Επίσης, έχει διευρυνθεί και το 

γενικότερο πεδίο εφαρµογής των σχετικών άρθρων, δεδοµένου ότι η παρεχόµενη ενίσχυση 
αρκεί να έχει και δυνητικές συνέπειες στις συναλλαγές µεταξύ των Κρατών Μελών, για να 

θεωρηθεί ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούνται ενδεικτικά ως 
κρατικές ενισχύσεις :  

� οι απλές επιχορηγήσεις 
� οι κάθε είδους φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις 

� τα ειδικά τραπεζικά επιτόκια και οι επιδοτήσεις επιτοκίων 

� η προνοµιακή µεταχείριση από κρατικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 

� οι κρατικές εγγυήσεις δανείων ή πιστώσεων 

� οι κρατικές εισφορές/συµµετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων 

� η πώληση δηµόσιας έκτασης µε ευνοϊκούς όρους 

� οι ιδιωτικοποιήσεις µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους 

Η Ελλάδα σταδιακά, ακολουθώντας τη γενικότερη πολιτική της Ε.Ε στον τοµέα των 

κρατικών ενισχύσεων. έχει επανπροσανατολίσει τους στόχους της στον τοµέα των κρατικών 

ενισχύσεων από τοµεακούς σε οριζόντιους, µε παράλληλη µείωση του επιπέδου του συνόλου 

των κρατικών ενισχύσεων, µετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από την υποστήριξη 

συγκεκριµένων εταιριών ή κλάδων, προς την αντιµετώπιση οριζόντιων θεµάτων όπως η 

απασχόληση, η περιφερειακή ανάπτυξη, το περιβάλλον, η κατάρτιση και η έρευνα. 

Παράλληλα, η Ελλάδα κατευθύνει πάνω από το 95% των ενισχύσεων προς τη µεταποίηση, σε 
οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος (περιφερειακές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

έρευνα και ανάπτυξη, απασχόληση - κατάρτιση εργαζοµένων, περιβάλλον κλπ). Αυτό 
σηµαίνει ότι έχει ουσιαστικά καταργήσει τις τοµεακές ενισχύσεις, οι οποίες βρίσκονται έξω 

από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.       
 Επίσης τα µέτρα άµεσης στήριξης σε περιπτώσεις που οι κυβερνήσεις επιθυµούν να 

αναδείχνουν προκειµένου να διατηρήσουν τον έλεγχο σε ορισµένες κατηγορίες ερευνών που 
έχουν διενεργηθεί και να προσανατολίσουν τις ερευνητικές προσπάθειες προς τους 

µακροπρόθεσµους στόχους της ασκούµενης κρατικής πολιτικής. Αποτελούν τον κυρίαρχο 

µηχανισµό προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων στον χώρο της έρευνας, στις περισσότερες 

χώρες. Η κατάλληλη διαδικασία θα ήταν να κατευθύνονται σε εκείνους τους θεµατικούς 

τοµείς, στους οποίους ο ιδιωτικός τοµέας αντιµετωπίζει σηµαντικά εµπόδια στις επενδύσεις. 

Σηµαντικός είναι εν προκειµένω ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει η δηµιουργία 

κρατικών - ιδιωτικών συµπράξεων στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, µειώνοντας τους 

συναφείς µε τις επενδύσεις κινδύνους.       

 Ευρύ είναι το φάσµα των προγραµµάτων άµεσης στήριξης που έχουν τεθεί σε 

εφαρµογή σε όλα τα κράτη µέλη, µε στόχο τη συνεργασία µεταξύ των φορέων παραγωγής 

τεχνογνωσίας και των χρηστών σε ειδικούς τεχνολογικούς κλάδους, µε τη δηµιουργία και την 
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ανάπτυξη των ζωνών επιστηµονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και µε την 

προώθηση της διαδικτύωσης των ιδιωτικών και κρατικών ερευνητικών µονάδων. Στους 

µηχανισµούς αυτούς συγκαταλέγονται οι επιχορηγήσεις, οι επιχορηγήσεις 

ανταγωνιστικότητας, οι προµήθειες, οι επιχορηγήσεις που είναι επιστρεπτέες σε περίπτωση 

που η εµπορική εκµετάλλευση και η χρηµατοδότηση των κρατικών οργανισµών και φορέων. 

Πολυάριθµες χώρες θέτουν ταυτόχρονα σε εφαρµογή πολλές κατηγορίες προγραµµάτων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα αυτά, οι µηχανισµοί εγγυήσεων τόσο σε 

κεφαλαιουχική όσο και σε δανειακή βάση µπορεί να αποτελέσουν ελκυστικά µέσα 

προσέλκυσης διαθέσιµων κεφαλαίων και µείωσης του κόστους πρόσβασης. Οι 

κεφαλαιουχικές εγγυήσεις απευθύνονται, χαρακτηριστικά, στους µελλοντικούς επενδυτές. Οι 

δανειακές εγγυήσεις συνιστούν άµεσο κίνητρο για τις εταιρείες ώστε να εντείνουν τις οικείες 

προσπάθειες Ε.Ε.. Με τις εγγυήσεις παρέχεται το µέσο επιµερισµού των κινδύνων, µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται ο βαθµός έκθεσης των δανειστών/επενδυτών και των εταιρειών. Σε 

γενικές γραµµές και εφόσον τεθούν καταλλήλως σε εφαρµογή, είναι σε θέση να ασκήσουν το 
ρόλο του κινητήριου µοχλού για την ανάληψη ιδιωτικών επενδύσεων, µε κόστος χαµηλότερο 

από ό,τι τα άµεσα ή τα φορολογικά µέτρα.       
 Οι µηχανισµοί εγγυήσεων ποικίλλουν, ανάλογα µε την κατηγορία της εκάστοτε 

εταιρείας. Για τις νεοσύστατες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι κεφαλαιουχικές εγγυήσεις 
µπορούν να τονώσουν τις επενδύσεις, µειώνοντας το επίπεδο των ενεχόµενων κινδύνων και 

αυξάνοντας το ύψος της απόδοσης. Οι δανειακές εγγυήσεις αποτελούν εν γένει τον 

καταλληλότερο µηχανισµό για τις ΜΜΕ στους παραδοσιακούς τοµείς, εξαιτίας της 

προτίµησής τους για τις δανειακές µορφές χρηµατοδότησης. Μπορούν επίσης να αποδειχθούν 

ελκυστικές για τις νεοσύστατες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, µόλις αυτές φθάσουν σε 

ικανοποιητικά επίπεδα ωριµότητας ώστε να επιτυγχάνουν σταθερές εισροές εσόδων.

 Σκοπός του πρότυπου της λογιστικής των Κρατικών Επιχορηγήσεων τόσο στην  

βιβλιογραφία, όσο και στη  πρακτική, είναι να αναδείξει την αξία των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων όπου σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο οποίο παραπέµπει ο ΚΝ 

2190/20, αλλά και τα κλαδικά λογιστικά σχέδια , έχοντας  συγκεκριµένους λογαριασµούς και 

συγκεκριµένη  πρακτική που αφορά την αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων. Οι επιχορηγήσεις 

µε βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που είναι 

επιχορηγήσεις εξόδων και στις επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια. Οι επιχορηγήσεις εξόδων , 

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 74 σαν έσοδα και µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
Η παρούσα εργασία ασχολείται µε το ρόλο που διαδραµατίζει η λογιστική σε συνάρτηση µε 

τα ∆ΛΠ 20- ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  λογιστικών Κρατικών Επιχορηγήσεων, 
γνωστοποιήσεων της Κρατικής υποστήριξης και του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (3908/11). Ο 

σκοπός της Κρατικής υποστήριξης µπορεί να αποβλέπει στην ενθάρρυνση της επιχείρησης να 
αναλάβει δραστηριότητες, που κανονικά, δε θα αναλάµβανε χωρίς την παροχή της 

υποστήριξης.           
 Επίσης, οι βασικοί στόχοι της λογιστικής των Κρατικών Επιχορηγήσεων που τέθηκαν 

για αυτή την µεταπτυχιακή εργασία είναι:  

• Να  παρουσιάσει τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο (3908/11), τις διαδικασίες ένταξης , τις 

επιλέξιµες επιχειρήσεις , είδη ενισχύσεων καθώς επίσης τις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων. 

• Να αναδείξει τη συµβολή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων των κρατικών 

επιχορηγήσεων την καλύτερη ποιότητα, συνέπεια και συγκρισιµότητα των  οικονοµικών  
καταστάσεων.  

• Να περιγράψει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραµατίζει η λογιστική σε συνάρτηση µε 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κρατικών επιχορηγήσεων σε οποιαδήποτε µεταρρύθµιση, 

αναλύοντας όλες τις βασικές πτυχές λειτουργίας της και κάνοντας αναφορά σε παρεµβάσεις 

που έχουν λάβει χώρα σε διάφορες επιχειρήσεις.  
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• Να τονίσει τα οφέλη και τις προοπτικές που ανοίγονται και να εκφράσει 

προβληµατισµούς από την εφαρµογή σύγχρονων λογιστικών µεθόδων και τεχνικών µέσω της 
υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κρατικών επιχορηγήσεων και της 

λογιστικής. 

• Να προβεί στην εξάλειψη ασυνεπειών µε το πλαίσιο, ιδίως µε την αναγνώριση της 

προθεσµιακής πίστωσης όταν η οντότητα δεν έχει καµία ευθύνη 

• Να προβεί εξαλείφοντας τις επιλογές που µπορούν να µειώσουν τη συγκρισιµότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων και να υποεκτιµούν τα στοιχεία του ενεργητικού που 
ελέγχεται από µία οντότητα. 

• Στην περαιτέρω βελτίωση του νοµικού πλαισίου για τα ∆ΛΠ της ΕΕ, όπου αυτό 
κρίνεται αναγκαίο, ώστε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα από τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας και από την παγκόσµια διαδικασία της εναρµόνισης, µε βάση την έγκαιρη 

εκτίµηση των επιπτώσεων που έχουν οι ρυθµίσεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας αλλά και των 

νέων ζητηµάτων που αναφύονται στον τοµέα των ∆ΠΙ, ως απόρροια της τεχνολογικής 

προόδου. 

• Στην δραστήρια επιδίωξη προόδου στα θέµατα της διεθνούς εναρµόνισης και 
εφαρµογής των καθεστώτων των ∆ΛΠ, καθώς και η υποβοήθηση των λιγότερο 

ανεπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών στην κατεύθυνση της οικοδόµησης 
αυτοδύναµου δυναµικού και της προώθησης αµοιβαία επωφελών συνεργασιών Ε.Ε. στους 

τοµείς κοινού ενδιαφέροντος. 

• Στην προώθηση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά πτυχές των ∆ΛΠ 

σε δράσεις Ε.Ε που χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους και σε συνεργασίες µεταξύ της 

βιοµηχανίας και των Πανεπιστηµίων. 

• Καθώς και στην προώθηση αποτελεσµατικότερων µορφών διαχείρισης των ∆ΛΠ από 
τους παραγωγούς και τους χρήστες των γνώσεων (συνειδητοποίηση, κατάρτιση των 

επιστηµόνων και των µηχανικών, ανάπτυξη και επαγγελµατική εκµετάλλευση των υπηρεσιών 
υποστήριξης των καινοτοµιών). 

           Η κανονιστική ρύθµιση των εκάστοτε κλάδων στις αγορές έχει αντίκτυπο στις 
δραστηριότητες Ε.Ε. τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, µέσω της ικανότητας παραγωγής 

καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι οριζόντιες µορφές κανονιστικών ρυθµίσεων έχουν 

επίσης άµεση και σηµαντική επιρροή, ιδίως στους κανόνες και στις πρακτικές τυποποίησης 

και δηµόσιων προµηθειών. 

Στόχος της κανονιστικής ρύθµισης των προϊόντων και των αγορών παροχής 

υπηρεσιών πρέπει να είναι η προαγωγή του ανταγωνισµού και η ανάπτυξη των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας εκ παραλλήλου, υψηλά επίπεδα 

προστασίας για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον, αλλά και ισότιµους όρους 

ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις. Οι προαναφερόµενοι στόχοι είναι δυνατό να συγκλίνουν 

και να είναι αµοιβαία επωφελείς. Υπάρχουν πολυάριθµες περιπτώσεις, στο πλαίσιο των 

οποίων η επιβολή των περιορισµών για λόγους ασφαλείας ή περιβάλλοντος δηµιούργησαν 

νέες εµπορικές ευκαιρίες για προϊόντα ή διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας, µε αποτέλεσµα οι 

µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στους τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

παραγωγικότητας να είναι θετικές, γεγονός που αποδεικνύεται πολύ σηµαντικότερο από τις 
τυχόν βραχυπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις των νέων περιορισµών. 

Παρόλα αυτά, τα ερευνητικά ερωτήµατα που προκύπτουν είναι άπειρα , εµείς όµως θα 
αναφερθούµε σε αυτά που θεωρήσαµε πιο σηµαντικά για την διεκπεραίωση της 

διπλωµατικής εργασίας ,εστιάζοντας στα εξής:  

• Πώς λειτουργεί και τι προσφέρει ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος (3908/2011); 

• Σύγκριση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου (3908/2011) µε τον προηγούµενο 

Αναπτυξιακό   Νόµο (3299/2004); 
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• Το κοινοτικό πλαίσιο χορήγησής κοινοτικών ενισχύσεων για τους σκοπούς της 

έρευνας και της ανάπτυξης. 

• Σε τι χρησιµεύει η λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων όσον αφορά την λογιστική 

της αντιµετώπιση; 

• Σε τι βοηθάει ο έλεγχος για την διερεύνηση της νοµιµότητας των οικονοµικών 

ενισχύσεων; 

• Τα φορολογικά κίνητρα πως λειτουργούν σε ορισµένες περιπτώσεις; 

• Στους µηχανισµούς εγγυήσεων που ποικίλουν ανάλογα µε την κατηγορία της 

εκάστοτε εταιρίας ή επιχειρήσεις. 

• Ποιες είναι οι διαδικασίες έγκρισης και δέσµευσης για τις επενδύσεις µε 

επιχορηγήσεις; 

• Σε ποιες περιοχές δίνονται τα κίνητρα και ποια είναι τα ποσοστά ανάπτυξης; 

• Ποια είναι τα επενδυτικά σχέδια; 

• Πως υπολογίζετε το αφορολόγητο αποθεµατικό της φορολογικής απαλλαγής; 

• Ποιες είναι οι γνωστοποιήσεις; 

Επίσης η δοµή της διπλωµατικής εργασίας είναι η εξής: στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 
µια γνωριµία µε τον αναγνώστη όσον αφορά την εξέλιξη των κρατικών επιχορηγήσεων στην 

Ελλάδα, τον ορισµό, τους στόχους, τους σκοπούς και τα ερευνητικά ερωτήµατα τα οποία 
προκύπτουν από την διπλωµατική εργασία. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας καθώς και το υλικό που χρησιµοποιήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο 
γίνεται ανάπτυξη των σηµαντικότερων σηµείων του νέου Αναπτυξιακού Νόµου  (3908/11). 

Ενώ το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα είδη παρεχόµενων ενισχύσεων και στους 

λογιστικούς χειρισµούς. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποιήσεων –∆.Λ.Π. 20.  Τέλος στο έκτο 

κεφάλαιο είναι τα συµπεράσµατα καθώς και κάποιες µελλοντικές προτάσεις. Όπου 

ολοκληρώνεται η διπλωµατική µε τη βιβλιογραφία, τα επιστηµονικά άρθρα και τις διάφορές 

πηγές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

2.1 Επισκόπηση  Βιβλιογραφίας 

 

Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές της κυβέρνησης όσον αφορά τη λογιστική ήταν η 

εµφάνιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων των Κρατικών επιχορηγήσεων ως το 
σηµαντικότερο βήµα προόδου και εξέλιξης στην πορεία της οικονοµίας, Chan (2003).  

 Ο Παπαδόπουλος (2010) διερεύνησε ότι όλες οι  µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι 

υποχρεωµένες να γνωρίζουν τις  αλλαγές που επιφέρουν τα IASB - ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα στις οικονοµικές τους καταστάσεις ως προς τις κρατικές επιχορηγήσεις. Καθώς 

επίσης να ασχολούνται µε τα θέµατα που αφορούν την οικονοµική διακυβέρνηση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ΕΕ που µπορεί να είναι της 

οικονοµικής και της νοµισµατικής Ένωσης, έτσι όπως αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της 

Ελληνικής κρίσης του δηµοσίου χρέους  το 2010. Για το σκοπό αυτό, η σύγκριση γίνεται 

µεταξύ της αρχιτεκτονικής συνθήκης του Μάαστριχτ και το σύµφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξής που ασχολούνται µε τα µέσα των οµοσπονδιακών συστηµάτων   της 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης των κρίσεων.       

 Τα κύρια προβλήµατα που εντοπίστηκαν είναι τα εξής: Η έλλειψη των δευτερογενών 

οικονοµικών κανόνων που επιτρέπουν σε φορείς λήψης αποφάσεων να καθορίσουν την 

πραγµατική φύση της δηµοσιονοµικής κρίσης και , συνεπώς , το είδος των κανόνων που θα  
πρέπει να εφαρµόζεται. Έλλειψη επαρκούς συντονισµού των µηχανισµών διαχείρισης του 

χρέους σε επίπεδο ΕΕ. Ανεπαρκής λόγω της υποκειµενικής σύγκρισης των  προβληµάτων 
της, που υπήρχε ανταγωνιστικότητας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Αυτά είναι τα πιο 

σοβαρά και άµεσα προβλήµατα  που έχει να αντιµετωπίσει η ΕΕ µε αποτέλεσµα να τα 
αποφύγει µε οµαλό τρόπο. Τέλος, να προβληθούν, να διορθωθούν και να αντιµετωπιστούν 

παρόµοιες κρίσεις που θα αφορούν στο µέλλον.      

 Τα άρθρα των Schiavo-Campo και  Tommasi, (1999),  Hagen (1992), Gleich (2003) 

και Ylaoutinen (2004), αναφέρουν το σύνολο των κανόνων και των διαδικασιών που 

εφαρµόζονται σε µία χώρα προκειµένου να γίνει αποτελεσµατική η διαχείριση των εσόδων, 
των δαπανών καθώς και του δανεισµού, καθορίζοντας το βαθµό αποτελεσµατικότητας της  

δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Κεντρικό στοιχείο στην όλη διαδικασία έχει ο τρόπος της  
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σύνταξης, της κύρωσης και της παρακολούθησης των επιµέρους στοιχείων του 

Προϋπολογισµού.           

Παράλληλα υπάρχουν αρκετές, επαρκείς εµπειρικές ενδείξεις  σύµφωνα µε τους Hagen 

(1995), Baldwin et al., (2010), που αναφέρουν ότι η δηµοσιονοµική αποτελεσµατικότητα 

ενισχύεται όταν το Υπουργείο των Οικονοµικών που ασκεί πραγµατική εποπτεία επί των 

δαπανών των άλλων υπουργείων, καθώς και όταν είναι περιορισµένη λόγω της Βουλής, η 

δυνατότητα τροποποιήσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισµού.    

 Μια αξιόλογη έρευνα που έκανε στο Πανεπιστήµιο  του Σικάγο ο Ball (2006),   

αναφέρει τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα του για τους επενδυτές της λογιστικής και 

τις έρευνες των επιχειρήσεων. Η  λογιστική διαµορφώνεται σε δύο οµάδες τις οικονοµικές 

και τις πολιτικές δυνάµεις. Εποµένως, η αυξηµένη τάση για παγκόσµια ενοποίηση των δύο 

αγορών και της πολιτικής (που οδηγείται από µειώσεις στις επικοινωνίες και πληροφορίες για 
το κόστος επεξεργασίας) κάνει ολοένα και δυσκολότερη την εφαρµογή και την ολοκλήρωση 

των προτύπων της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι περισσότεροι στην αγορά καθώς 
και οι πολιτικές δυνάµεις θα παραµείνουν σταθερές για το άµεσο µέλλον, είναι αβέβαιο σε 

ποιο βαθµό σύγκλισης θα παραµείνουν σταθερές στην οικονοµία. Επιπλέον, σχετικά µε τη 
θεωρία ή τα αποδεικτικά στοιχεία δίνει µια  σηµαντική αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και 

των µειονεκτηµάτων των ενιαίων λογιστικών κανόνων µέσα σε µιας χώρας, πόσο µάλλον  και 
σε διεθνές επίπεδο.  Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των ∆ΠΧΠ ως εκ τούτου είναι 

κάπως εικαστικά. Από την πλευρά του "Pro" , καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η εξαιρετική 

επιτυχία έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης σειράς "υψηλής ποιότητας" 

∆ΠΧΠ  προτύπων να πείσει σχεδόν 100 χώρες για να τις εγκρίνει, καθώς και στην απόκτηση  

της σύγκλισης των προτύπων. Ενώ σχετικά µε την «con» πλευρά, αντιµετωπίζει  πρόβληµα 

µε την τρέχουσα νοµοθεσία του IASB (και το FASB) µε την «εύλογη αξία  της λογιστικής. 

"Μια βαθύτερη ανησυχία είναι ότι αναπόφευκτα θα υπάρξουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των χωρών για την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, οι οποίες τώρα κινδυνεύουν και αποκρύπτονται. 

Επίσης αναφέρονται άρθρα συγγραφέων που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στους 

δανειολήπτες , όπως αποτελούν το άρθρο των Kim et al. (2011). Σε αύτη την µελέτη λοιπόν, 

εξετάζεται η επίδραση της εθελοντικής υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ από  δανειολήπτες σαράντα 

(40) διαφορετικών χωρών, εκτός όµως δανειοληπτών των ΗΠΑ κατά τα έτη 1997 έως 2005, 

εξετάζουν την επίδραση  για την τιµή και τους όρους των συµβάσεων δανείων και τη 

διάρθρωση της ιδιοκτησίας στη διεθνή αγορά δανείων . Τα αποτελέσµατά δείχνουν τα εξής: 
Πρώτον, οι τράπεζες χρεώνουν χαµηλότερα τα επιτόκια των δανείων µε τα ∆ΠΧΠ, παρά να 

υιοθετούν ή να µη υιοθετούν. Η διαφορά στα επιτόκια των δανείων που υπερβαίνουν ένα 
επιτόκιο αναφοράς µεταξύ των δύο οµάδων είναι περίπου 20 µονάδες βάσης για το σύνολο 

των δανείων και σχεδόν 31 µονάδες βάσης για το Λονδίνο διατραπεζικό επιτόκιο (LIBOR), 
µε βάση τα δάνεια. ∆εύτερον, οι τράπεζες επιβάλλουν ευνοϊκότερους όρους χωρίς τιµή στο 

∆ΠΧΠ , ιδιαίτερα λιγότερο περιοριστικές ρήτρες. Πρέπει επίσης να παρέχουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι οι τράπεζες είναι πιο πρόθυµές να επεκτείνουν την πίστωση στα ∆ΠΧΠ να 

υιοθετούν µεγαλύτερα δάνεια και µεγαλύτερη διάρκεια. Τέλος, τα ∆ΠΧΠ που υιοθέτησαν 

κατάφεραν να προσελκύσουν πολύ περισσότερους ξένους δανειστές που συµµετέχουν σε  

διάφορα συνδικάτα και οργανισµούς.      

Μια κριτική η οποία έγινε από τον Nobes (2004), η οποία έχει να κάνει µε  έναν από 

τους λόγους των  προτύπων. Θα πρέπει τα πρότυπα να περιλαµβάνουν κανόνες  σε διάφορα  

θέµατα , καθώς και να χρησιµοποιούν τις σωστές αρχές που θα µπορούσαν να  οδηγήσουν σε 

πιο ακριβή και σωστή επικοινωνία. Όπως σε τι κανόνες βασίζεται το συγκεκριµένο πρότυπο 

µε βάση την σωστότερη αρχή. ∆ιερευνούνται επίσης, έξι θέµατα που έχουν να κάνουν µε την 

λογιστική των προτύπων όσο αναφορά τις τεχνικές εφαρµογές , σε κάθε περίπτωση, εµείς 

προτείνουµε το µέρος που έχει ανάγκη για κανόνες οι  οποίοι προκύπτουν από την έλλειψη 
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λογιστικών αρχών ή και από το λάθος χειρισµό της κατάλληλης  λογιστικής αρχής. Η 

έλλειψη των ξεκάθαρων, σωστών και κατάλληλων αρχών µπορεί επίσης να θεωρηθούν 

περιττές οι λογιστικές εφαρµογές στα πρότυπα και αυτό συµβαίνει διότι η πολιτική που 

εµφανώς ασκούν, δηµιουργεί το ερώτηµα εάν είναι ή δεν είναι σωστή; Τα αποτελέσµατα 

τελικά δείχνουν ότι αυτό οφείλετε σε έλλειψη  συγκρισιµότητας. ∆εν σηµαίνει ότι η σωστή 

χρήση των λογιστικών κανόνων ή αλλιώς αρχών θα οδηγούσε σε πρότυπα  χωρίς 

εναλλακτικές µεθόδους αλλά σε ορισµένες µεθόδους θα µπορούσαν να εξαλειφθούν.

 Εξετάζοντας τις έξι θεµατικές ενότητες µια  προς µία, είναι αξιόλογο να σηµειωθεί  

ότι σε κάθε προσπάθεια εστιάζονται σε χρησιµοποιηµένες αρχές, αξιολογούν την 

καταλληλότητα των κανόνων ή αλλιώς των αρχών, που αυτό συνεπάγει την  έλλειψη των 

κατάλληλων και σωστών αρχών.  Ξεκινώντας από τα ∆ΠΧΠ κάνοντας διαρκώς συγκρίσεις 

µε το ∆ΠΧΠ της Αµερικής. Παρατηρείται ένας από  τους λόγους των ∆ΠΧΠ, είναι ότι για 
την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των εισηγµένων εταιριών σε ένα µεγάλος µέρος του 

κόσµου από το 2005 και µετά. Για παράδειγµα µετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε 25 
χώρες της Ε.Ε, την Αυστραλία , την Νορβηγία και την Ρωσία, ότι στο τέλος  κατέληγαν στην 

εφαρµογή των προτύπων τους όπως και στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Nobes (2002). 
 Μια άλλη έρευνα που έχει να κάνει µε τους λογιστικούς κανόνες, είναι ότι µπορεί να 

χρησιµοποιήσει την λέξη «αρχές», που περιλαµβάνει στον βιβλίο του ο Alexander ( 1999), 
Αλέξανδρος τύπου Α, τα συνολικά κριτήρια, όπως είναι η σωστή παρουσίαση, οι ορισµοί της 

λογιστικής και τα στοιχεία του των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού. Από 

την άλλη  στο Αλέξανδρος τύπου Β, περιλαµβάνει το είδος των συµβάσεων όπως είναι η 

σύνεση. Η χρήση των όρων , των ορισµών , τους κανόνες , οι εξαιρέσεις , οι κατευθυντήριες 

γραµµές εφαρµογής των κανόνων καθώς και οι περιορισµοί των  πεδίων εφαρµογής, 

αναφέρουν οι  Alexander (1999), Nelson  και Schipper (2003).     

 Οι Benston (1976), Zeff (1995) και  Nobes (1992) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι δεν 

είναι να διερευνήσουν το σύστηµα των ΗΠΑ ως προς την συγγραφή των κανόνων και των 

αρχών αλλά να προσδιορίσουν το ρόλο που διαδραµατίζει από το  1930 της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (SEC) ως προς την επιβολή κανόνων και την ανάγκη των ελεγκτών να 

προστατευθούν από διαφορές που έχουν να κάνουν µε τον καθορισµό των σαφών και 

λεπτοµερών κανόνων.          

 Ύστερα από µελέτη του Nelson (2003) και FASC (2003) κατέληξαν στα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την επιβολή των κανόνων και είναι τα εξής: α) Αύξηση 
συγκρισιµότητας, β) Αύξηση των διαφορών από την σωστή χρήση των ελεγκτών µε τις 

ρυθµιστικές αρχές, γ)  Βελτίωση της εφαρµογής σχετικά µε τις προθέσεις των φορέων που 
καθορίζουν τα πρότυπα και τέλος δ)  τις µειωµένες ευκαιρίες για κέρδη διαχείρισης µέσω των 

δικαστικών αποφάσεων.         
 Οι Westwood και Mackenzie (1999) διερεύνησαν στις κρατικές επιχορηγήσεις ότι 

πρέπει να καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά την διάρκεια της διαχειριστικής 
περιόδου που απαιτείται για τα αντίστοιχα τους έξοδα που προορίζονται για την αποζηµίωση. 

Εάν το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο της λογιστικής αντιµετώπισης των κρατικών 

επιχορηγήσεων ( ∆ΛΠ 20) καθίσταται σαφές όταν εφαρµόζεται σε επιχορηγήσεις για την 

αγορά πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, αυτό έχει σαν συνέπια η επιχορήγηση να 

αντιµετωπίζεται ως εισόδηµα κατά την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό 

αφήνει αναπάντητα ερωτήµατα το πώς εφαρµόζετε µια επιχορήγηση που δίνετε για αγορά 

γης, η οποία δεν έχει καθόλου αποσβέσιµη ζωή ή αλλιώς στοιχείο. Έτσι το πρόβληµα  είναι 

ότι δηµιουργείτε πιστωτικό υπόλοιπο µέχρι να ληφθεί το εισόδηµα (ή αλλιώς ποσό) 

ολοκληρωτικά.  Στην περίπτωση που υπάρχει έλλειψη την αρχής, τότε αφαιρείται το 

εισόδηµα από το περιουσιακό στοιχείο ή στην άλλη περίπτωση εµφανίζονται ως «έσοδα 

επόµενης χρήσης». Η πρώτη περίπτωση δεν δίνει ακριβή µέτρηση για το περιουσιακό 
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στοιχείο ενώ η δεύτερη περίπτωση εµφανίζει ένα στοιχείο του παθητικού που δεν  είναι 

πραγµατικό.            

Παρόλα αυτά το ∆ΛΠ 20 έρχεται σε αντίθεση µε τον ορισµό που του δίνετε,  ότι είναι 

«έσοδα είναι αυξήσεις …περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των υποχρεώσεων» και ότι «η 

εφαρµογή αυτή της αρχής του συσχετισµού, δεν επιτρέπει την αναγνώριση στοιχείων στον 

ισολογισµό που δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό, υποχρεώσεις». Καταλήγοντας στην 

αντιµετώπιση των άνευ όρων επιχορηγήσεις ως άµεσο εισόδηµα, επειδή ο παραλήπτης έχει 

ένα περιουσιακό στοιχείο (ταµείο , λογ.σµος 38.00) και καµία ευθύνη.   

 Μια άλλη εκδοχή που αφορά τα πρότυπα ή  τα κίνητρα είναι αυτό που καθορίζει τις 

µεταβολές της ποιότητας της λογιστικής γύρω από την έγκριση ∆ΠΧΠ. Εξετάζουν το 

αντίκτυπο των κινήτρων σχετικά µε τις αλλαγές της ποιότητας της λογιστικής γύρω 

υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. συγκεκριµένα, εξετάζουν τα κέρδη διαχείρισης και στην έγκαιρη 
αναγνώριση ζηµιών, κατασκευάσµατα συχνά χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

λογιστικής ποιότητας πρότυπα. ενώ η ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, περιλαµβάνει έγγραφα 
που βελτιώνουν την ποιότητα της λογιστικής µετά την έγκριση ∆ΠΧΠ. Η κατάληξη του 

συµπεράσµατος είναι ότι οι βελτιώσεις περιορίζονται σε επιχειρήσεις µε κίνητρα για να 
υιοθετήσουν. Επιπλέον, διαπιστώνουµε ότι οι επιχειρήσεις που αντιστέκονται  στα ∆ΠΧΠ 

έχουν στενότερες σχέσεις µε τις τράπεζες και στο εσωτερικό των µετόχων, η οποία θα 
µπορούσε να εξηγήσει την έλλειψη των εν λόγω εταιρειών κίνητρα για να υιοθετήσουν τα 

∆ΠΧΑ. Τα συνολικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα κίνητρα κυριαρχούν, τα λογιστικά 

πρότυπα για τον προσδιορισµό της ποιότητας της λογιστικής των Christensen et al. (2008).

 Επίσης, στην  διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν επαρκείς εµπειρικές ενδείξεις που 

δείχνουν ότι η δηµοσιονοµική αποτελεσµατικότητα ενισχύεται σηµαντικά όταν αυτές 

τηρούνται. Για τις περισσότερες χώρες που ακολουθούν τρόπους αποτελεσµατικής και 

πειθαρχηµένης δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ο προϋπολογισµός αποτελεί το απόλυτο 

εργαλείο πολιτικής. O προϋπολογισµός που αποτελεί σύνθεση των επί µέρους 

προϋπολογισµών όλων των υπουργείων και φορέων της γενικής κυβέρνησης, πρέπει να 

αναφέρει τους στόχους, για τη µέτρηση της αξιοποίησης των χρηµάτων του φορολογούµενου 

πολίτη, ξεκάθαρη µέθοδο για την κοστολόγηση των δράσεων σε σχέση µε τους 

δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, παρακολούθηση των παρεκκλίσεων κατά τη διάρκεια του 

οικονοµικού έτους κλπ. Lee (2005) και  Marr  (2008).     

 Μια άλλη εµπειρική µελέτη των στοιχείων που έγινε για εφαρµογές έκτακτης ανάγκης 
των λογιστικών συστηµάτων διαχείρισης σε συνθήκες ταχείας αλλαγής. Προέκυψε µετά από 

την περιγραφή  των ευρηµάτων της εµπειρικής µελέτης των αλλαγών ήταν να θεσπιστεί η 
διαχείριση των λογιστικών συστηµάτων µετά την εξαγορά.- Να υιοθετηθεί µια προοπτική 

έκτακτης θεωρία των ευρηµάτων. –Να αφορά τις υπάρχουσες υποθέσεις και να εισάγουν µια 
δοκιµή της θεωρίας που αφορούσε τη µέτρηση των σχέσεων ελέγχου µεταξύ των εταίρων της 

απόκτησης, Jones  (1985).          
 Ο Dadkhah (2011) ανακάλυψε ότι όπως στον πραγµατικό κόσµο, ο χρόνος περνάει 

και φεύγει, έτσι  κυλάει και αλλάζει ο χρόνος στην ζωή µας. Καταλήγοντας στο συµπέρασµα 

ότι και τα οικονοµικά µοντέλα θεωρούνται εξωγενείς  παράγοντες στο χρόνο. Τα παραπάνω 

συµβάλλουν στην βελτίωση του δυναµικού µε ουσιαστικό τρόπο καθώς και την συµπεριφορά 

των µοντέλων οικονοµίας στον χρόνο, µελετώντας το µεγαλύτερο ή το µικρότερο σηµείο της 

δυναµικής, ώστε να λειτουργούν µε ή χωρίς περιορισµούς στις εµπλεκόµενες µεταβλητές.

 Η έρευνα που έγινε από τον Ferris (2011) διερευνά τα Λογιστικά Πρότυπα που 

εξηγούν την κατανόηση και την αναγκαιότητα να χρησιµοποιούνται τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα τόσο για την ανάπτυξη, όσο και για την  εφαρµογή πρακτικής και την υποβολή 

εκθέσεων, βοηθώντας την να βελτιωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στην εφαρµογή. Τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά  Πρότυπα ερµηνεύουν, κάνοντας αναφορές στις  διεθνείς οικονοµικές συναλλαγές, 
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όπως είναι : -Να µελετάει τις διαφορές µεταξύ των χωρών όσον αφορά την πρακτική τους 

εφαρµογή. –Να µελετάει τους θεσµικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που διαµορφώνουν 

τις πρακτικές µιας και µόνο χώρας ,αλλά µελετώντας ταυτόχρονα και τυχόν διεθνείς 

επιπτώσεις, - και τέλος να µελετάει τα αποτελέσµατα που έχουν  τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα σε όσους κάνουν εφαρµογή αυτών.       

 Σε αυτό άρθρο των Ertimur et al. (2011), εξετάζεται εµπειρικά η σχέση  της 

µακροπρόθεσµης απόδοσης των µετοχών , των συστάσεων, των αναλυτών και οι ιδιότητες 

των συνοδεύονται µε τις  προβλέψεις των κερδών για τις µιµήσεις  και µη,  για την 

αξιολόγηση των εκθέσεων, την επιλογή, την επεξεργασία και  εξηγώντας   την αισιοδοξία 

των αναλυτών.  Ωστόσο,  τα κέρδη που συνοδεύουν τις προβλέψεις για µια ισχυρή αγορά και 

τις συστάσεις της έναρξη στην αγορά είναι λιγότερο αισιόδοξες και πιο ακριβείς, από αυτές 

που συνοδεύουν εταιρίες χωρίς έναρξη συστάσεις. Τα ευρήµατά µας υποδηλώνουν ότι οι 
συγκρούσεις συµφερόντων (δηλαδή, η εξήγηση την υποβολή εκθέσεων) αποτελούν τη 

σηµαντικότερη πηγή για την ευνοϊκότερες συστάσεις.      
Σε ετήσια µελέτη που έγινε από τους Osma and Guillamón-Saorín, (2011) τα 

αποτελέσµατα του δελτίου Τύπου (ARPRs) µελετούν την σχέση µεταξύ της εταιρικής 
διακυβέρνησης και διαχείρισης του άρθρου  της Λογιστικής και των διαφόρων Οργανισµών.  

Τα δελτία τύπου αποτελούν µια έγκυρη απόδοση της εταιρίας σε τρίτους, αλλά µπορούν  να 
χειριστούν τις αντιλήψεις των επιτευγµάτων της εταιρίας. Καταλήγοντας στο συµπέρασµα  

ότι οι µηχανισµοί της διακυβέρνησης παρακολουθούν ενεργά τις διαχειριστικές αποκαλύψεις, 

τη βελτίωση διαφάνειας  της εταιρίας και µπορούν να µειώσουν την διαχείριση των 

επιτευγµάτων σε ετήσια δελτία Τύπου (ARPRs). Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την 

ισχυρή διαχείριση των ορίων διακυβέρνησης, σύµφωνα µε την παρακολούθηση της 

διακυβέρνησης που εξυπηρετούν την διοίκηση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πρακτικές 

διαχείρισης ανταποκρίνονται σε ενηµερωτικό χαρακτήρα.     

 Επίσης η  µελέτη των Dickinson et al. (2011) διερεύνησε τις  συνέπειες της λογιστικής 

και της γρήγορης εξαγοράς των µετοχών. Αξιολογώντας την πρακτική εφαρµογή του 

λογιστικού χειρισµού της πρόσφατης και καθιερωµένης συναλλαγής των δοµηµένων µε 

επιτάχυνση της µετοχής  (ASRs). Τα ASRs είναι δηµοφιλή επειδή είναι καθαρά αυξητικά 

κέρδη ανά µετοχή οφέλη αναγνωρίζονται αµέσως, ενώ τα κέρδη ή οι ζηµίες του 

προθεσµιακού συµβολαίου που χρησιµοποιούνται για να εκτελέσουν ένα εισόδηµα του τύπου 

ASR, αναφέρονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Ακόµα το  έγγραφο µε χαµηλότερη τιµή για 
την καταλληλότητα των υποχρεώσεων των εταιρειών ASR σε σύγκριση µε το µέγεθος και τη 

βιοµηχανία µε το συµφωνηµένο δείγµα.  Οι ERC δοκιµές δείχνουν επίσης µια έκπτωση στην 
αγορά για τα κέρδη των εταιρειών ASR σε σύγκριση µε το δείγµα ελέγχου. Στο τέλος, η 

κατάληξη του συµπεράσµατος σε µια εµπορική στρατηγική που βασίζεται σε µη 
πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγές ASR. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν 

ότι η τρέχουσα λογιστική για ASRs δεν έχει ως αποτέλεσµα την υποβολή εκθέσεων 
εκπρόσωπος αυτών των συναλλαγών. Ως αποτέλεσµα, οι χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων µπορούν να επωφεληθούν από την αναγνώριση των στοιχείων ASR στις 

οικονοµικές καταστάσεις        

 Επίσης ο Brüggemann (2011) προέβλεψε για την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ, που αφορά 

και τις συνέπειες, οι οποίες εξαρτώνται από τον κανονισµό για τα ∆ΛΠ (ΕΚ, 2002) όπου 

απαιτείται για τις  εισηγµένες εταιρίες της ΕΕ, να καταρτίζονται από ενοποιηµένους 

λογαριασµούς σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ από το 2005. Αυτό αλληλοσυµπληρώνετε από µια 

προηγούµενη αναθεώρηση που έγινε από τους Soderstrom και Sun (2007) σχετικά µε την 

εθελοντική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ: Όπου συνόψισαν και έκαναν µια σηµαντική συλλογή για 

µια εµπειρική βιβλιογραφία αποκλειστικά για τις οικονοµικές συνέπειες της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ και  παρείχαν προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Η ερευνά του 
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καταλήγει  στην προσπάθεια να βρεθεί µια αύξηση της συγκρισιµότητας και της διαφάνειας 

των οικονοµικών καταστάσεων.        

   Σε αντίθεση, µε τα  στοιχεία που αποδεικνύουν  τις θετικές αντιδράσεις στις αγορές 

κεφαλαίου και σε µακροοικονοµικό επίπεδο ότι τελικά είναι άφθονη και σχεδόν οµόφωνη. 

∆εδοµένου ότι αυτά τα άρθρα αναφέρονται στην αγορά και στην µακροοικονοµικές  

αντιδράσεις, εφαρµόζοντας τον τρόπο που επιτυγχάνονται µέσα από τα ∆ΠΧΠ , καθιστώντας 

τις οικονοµικές καταστάσεις περισσότερο συγκρίσιµες και διαφανείς. Καθώς η κατάληξη του 

συµπεράσµατος είναι ότι, αυτά τα δύο σύνολα των πορισµάτων της έρευνας φαίνεται να είναι 

σε διαφωνία. Υποστηρίζουν ότι αυτή η διαφωνία είναι πιθανόν λόγω της δυσκολίας του 

διαχωρισµού που είναι δυνατό να οδηγήσει ∆ΠΧΠ σε ταυτόχρονες αλλαγές που δεν 

σχετίζονται µε τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, όπως οι κανονιστικές ή θεσµικές 

αλλαγές που επηρεάζουν τη µικροδοµή των δεικτών κεφαλαίου.    
 Επί προσθέτως, τα υφιστάµενα στοιχεία για τις επιπτώσεις στην κεφαλαιαγορά της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης ∆ΠΧΠ βασίζονται σε εµπορικές βάσεις δεδοµένων που πάσχουν 
από µια συστηµατική τάση προς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Στο βαθµό που οι µεγάλες 

εταιρείες είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από τα ∆ΠΧΠ, από αυτή την µεροληψία βάση 
των δεδοµένων που συµβάλλει στην εξεύρεση θετικά αποτελέσµατα της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ Christensen et al.,  (2007).      
 Οι επιπτώσεις της υποχρεωτικής υιοθέτησης ∆ΠΧΠ για τις διασυνοριακές επενδύσεις 

ιδίων κεφαλαίων των µεµονωµένων επενδυτών. Η αναφορά που έγινε από τον Brüggemann 

(2011) για τα  ∆ΠΧΠ είναι σήµερα σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσµο. 

Εξαιτίας των ρυθµιστικών αρχών να δικαιολογήσουν την κίνηση προς τα ∆ΠΧΠ µε την 

προσδοκία ότι η συλλογική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ όπου θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ των χωρών και ως εκ τούτου, µεταξύ 

άλλων οφελών, µε µία µόνο γλώσσα λογιστικής θα ενισχύσει τις διασυνοριακές επενδύσεις 

σε ίδια κεφάλαια (π.χ., ΕΚ, 2002). Η έρευνα αποτελείται από τρία άρθρα για τις οικονοµικές 

συνέπειες της υποχρεωτικής αναφοράς ∆ΠΧΑ σε όλο τον κόσµο. Ενώ επικεντρώνετε σε 

αντιδράσεις για τη διαδικασία έγκρισης, στο τέλος καταλήγει να  αναλύει τις συνέπειες της 

µεταγενέστερης αλλαγής ∆ΠΧΠ όσον αφορά τους λογιστικούς κανόνες. Γίνετε µια 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε οι οικονοµικές επιπτώσεις της υποχρεωτικής 

υιοθέτησης ∆ΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε βάση τους σηµαντικότερους στόχους του 

κανονισµού των ∆ΛΠ, ακολουθώντας µια διάκριση µεταξύ των επιδιωκόµενων και των 
συνεπειών της υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ δεν κατορθώνουν γενικότερα για µια 

αύξηση της συγκρισιµότητας και της διαφάνειας των οικονοµικών καταστάσεων. Αντίθετα, 
υπάρχει οµοφωνία. Στην ερευνά του καταλήγει ότι αυτή η διαφωνία στα πορίσµατα της 

έρευνας είναι πιθανόν λόγω της δυσκολίας των ξεχωριστών και συχνών επιδράσεων των 
∆ΠΧΠ από ταυτόχρονες αλλαγές που δεν έχουν σχέση µε οικονοµικές εκθέσεις. Επίσης 

εξετάζει εµπειρικά την πρόβλεψη ότι τα ∆ΠΧΠ ενισχύουν τις πιο τολµηρές επενδύσεις σε 
ίδια κεφάλαια του ιδιώτη επενδυτή. Τέλος, καταλήγει να αναλύσει  τις οικονοµικές συνέπειες 

της εύλογης αξίας. Ακολουθεί  την τροποποίηση έκτακτης ανάγκης στο ∆ΛΠ 39, το 

Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  εξέδωσαν την εν λόγω τροπολογία. Τον 

Οκτώβριο του 2008 µετά από σοβαρές πολιτικές πιέσεις από τους ηγέτες της ΕΕ  προέβησαν 

στο να χαλαρώσουν στην εύλογη αξία,.        

  Σε αυτό το άρθρο, θα αξιολογήσουν οι Vogelheim et al., (2001) το αίτηµα για την 

ανάλυση των ∆ΠΧΠ που σχετίζονται µε τις αλλαγές των διασυνοριακών επενδύσεων ιδίων 

κεφαλαίων των επιµέρους επενδυτών. Παρά την εστίαση σε θεσµικούς επενδυτές, 

ανακάλυψαν από τους µεµονωµένους επενδυτές ότι πρέπει να διαδραµατίσουν ζωτικό ρόλο 

στις οικονοµικές αγορές. Στο τέλος του 2007, η εγχώρια αγορά που ανήκει άµεσα το 14% της 

αγοραίας αξίας των εισηγµένων µετοχών στην Ευρώπη. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, πάνω από 
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το 20% του µετοχικού κεφαλαίου κατέχεται άµεσα από επενδυτές (Γαλλία, 2008). Άλλα 

στοιχεία δείχνουν ότι οι ιδιώτες επενδυτές είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουν τους 

µακροπρόθεσµους στόχους τους.  Οι εταιρείες κάνουν συνεπώς µεγάλες προσπάθειες για να 

προσελκύσουν ιδιώτες επενδυτές, π.χ. µέσω των εταιρικών ιστοσελίδων και των επενδυτών 

τµήµατα σχέσεις.          

 Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα την πρόκληση για οποιαδήποτε µελέτη των 

µεµονωµένων επενδυτών είναι, γιατί τα στοιχεία σχετικά µε τους επενδυτές και τη 

συµπεριφορά των εµπορικών συναλλαγών δεν είναι διαθέσιµα στο κοινό. Προηγούµενες 

µελέτες έχουν υιοθετήσει διάφορες στρατηγικές για την αντιµετώπιση αυτού του 

προβλήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των µικρών συναλλαγών δεδοµένων τη 

χρήση εντός της ηµέρας των συναλλαγών (π.χ. Lee, 1992), οι έρευνες της ατοµικής γνώµης 

του επενδυτή (π.χ. Elliott, Hodge, και Jackson, 2008) και η εξέταση ενός ιδιόκτητου σύνολο 
δεδοµένων που παρέχονται από τις ΗΠΑ.        

 Οι οικονοµικές συνέπειες της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Όπου στο 
αποκορύφωµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης τον Οκτώβριο του 2008, το Συµβούλιο των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων κάνοντας οποιαδήποτε τακτική διαδικασία για την έκδοση 
τροποποίησης έκτακτης ανάγκης του ∆ΛΠ 39 για  την εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές 

αφήνουν τις τράπεζες σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µε την επιλογή να επαναταξινοµήσουν 
αναδροµικά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που προηγουµένως είχαν 

αποτιµηθεί στην εύλογη αξία σε κατηγορίες οι οποίες απαιτούσαν τη µέτρηση στο 

αναπόσβεστο κόστος, δηλαδή να εγκαταλείψουν αποτελεσµατικά  την λογιστική αξία για τα 

εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη γενικά στη στρατηγική του 

IASB για την υποβολή εκθέσεων για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα (IASB, 2008α) και η ισχυρή 

αρχική της θέση έναντι των ανακατατάξεων.      

 Ωστόσο, το διοικητικό συµβούλιο τελικά υπέκυψε στη σοβαρή πολιτική πίεση από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ηγέτες της ΕΕ, µε πιο γνωστό το Γάλλο πρόεδρο Νικολά 

Σαρκοζί. Αντίθετα, οι αντίπαλοι των δίκαιων κανόνων της λογιστικής αξίας, όπως ο 

Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος τόνισε ότι οι εύλογες αξίες 

αντανακλούν απλώς στην σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα, δεν εισακούστηκε. Η 

σύγκρουση στην κορυφή σε πολιτικό επίπεδο της οικονοµικής κρίσης ήταν η κατάληξη µιας 

πολύχρονη αµφιλεγόµενη συζήτηση στην τυπική ρύθµιση (π.χ. Κοινή Οµάδα Εργασίας του 

καθορισµού προτύπων, 1999, IASC, 1997) και ακαδηµαϊκούς (π.χ. Barth, 2006, Landsman , 
2007, Ronen, 2008) σχετικά µε τα υπέρ και τα κατά της αποτίµησης στην εύλογη αξία,            

Brüggemann ( 2011).          
 Η έρευνα αυτή Soderstrom και Sun, (2011) που έγινε στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

της Χαβάης στη Μανία, το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν 
κανονισµό που απαιτεί ενοποιηµένους και απλούς λογαριασµούς για όλες τις εισηγµένες 

εταιρείες της ΕΕ να χρησιµοποιούν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) για φορολογικά έτη που αρχίζουν µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Αυτή η αλλαγή των 

λογιστικών συστηµάτων θα έχει µεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον και πληροφορίες για τις 

εταιρείες της ΕΕ. Παρέχουν έτσι τις κατευθυντήριες γραµµές για ερευνητές που µελετούν την 

αλλαγή της λογιστικής ποιότητας µετά την ευρεία υιοθέτηση ∆ΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μέσω της έρευνα προκύπτουν διαφορές µεταξύ των χωρών, όσον αφορά την 

ποιότητα της λογιστικής είναι πιθανόν να παραµείνουν µετά την έγκριση ∆ΠΧΠ επειδή 

λογιστικής ποιότητας είναι συνάρτηση του συνολικού θεσµικού πλαισίου της επιχείρησης, 

συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού και πολιτικού συστήµατος της χώρας στην οποία η 

επιχείρηση κατοικεί. 

Ο Καραµπίνης και ο Χέβας µέσω της ερευνά που έκαναν στην Ελλάδα µε προσωπική 

τους εµπειρία, εξετάζουν την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ σε δυσµενές περιβάλλον. Ανακάλυψαν 
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ότι µε την αποτελεσµατικότητα των εντολών υψηλής ποιότητας λογιστικά πρότυπα σε 

δυσµενή οικονοµίες µε ανεπαρκές θεσµικές υποδοµές. Η Ελλάδα µας δίνει ένα παράδειγµα 

της δυσµενούς δικαιοδοσίας για την επιβολή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), λόγω του κώδικα των νόµων, τον προσανατολισµό των τραπεζών, 

τη συλλογική ιδιοκτησία, την προστασία των φτωχών και των αδύναµων µετόχων, και η 

χαµηλή ποιότητα των ρυθµίσεων. Και η κατάληξη του συµπεράσµατός είναι ότι οι 

προϋποθέσεις αυτές υπονοµεύουν, τα διευθυντικά καθήκοντα που ασκούν και εφαρµόζουν οι 

ελεγκτές, αποσκοπούν σε κίνητρα υψηλής ποιότητας οικονοµικών εκθέσεων, παρατηρώντας 

πως υποχρεωτική είναι η επιβολή των ∆ΠΧΠ σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αλλά προκύπτει και 

γεννάτε και το εξής ερώτηµα εάν θα είναι το ίδιο και αποτελεσµατική; Για να αντιµετωπιστεί 

αυτό το ζήτηµα της έρευνας, θα διερευνήσουν πιθανές επιπτώσεις της εφαρµογής ∆ΠΧΠ τα 

δύο σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του εισοδήµατος της λογιστικής: α) τη συνάφεια της 
αξίας όπου εξαρτάται από τον συντηρητισµό και β)τα αποτελέσµατά µας δείχνουν µόνο 

µικρές βελτιώσεις και στις δύο από αυτούς µετά την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ,  Karampinis και 
Hevas, (2011). 

  Η µελέτη αυτή εξετάζει το πληροφοριακό περιεχόµενο των ετήσιων αποδοχών , τις 
ανακοινώσεις των κερδών. Συνεπώς τέτοιου είδος µεταβλητότητας των αποδόσεων σε µη 

φυσιολογικό όγκο συναλλαγών - αυξήσεων στις χώρες µετά την υποχρεωτική εφαρµογή των 
∆ΠΧΠ. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι το πληροφοριακό περιεχόµενο αυξήθηκε σε 16 χώρες που 

ανέθεσε την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ σε σχέση µε 11 που διατηρούν τα εγχώρια λογιστικά 

πρότυπα, αν και η επίδραση της υποχρεωτικής υιοθέτησης ∆ΠΧΠ εξαρτάται από τη δύναµη 

της επιβολής του νόµου στην υιοθέτηση και στην εφαρµογή της χώρας. Χρησιµοποιώντας 

µια µεθοδολογία ανάλυσης, βρίσκει στοιχεία από τρεις µηχανισµούς µέσω των οποίων οι 

εφαρµογή των ∆ΠΧΠ έχει σαν συνέπεια να αυξάνει το περιεχόµενο των πληροφοριών: η 

µείωση της αναφοράς, µετά την αύξηση των αναλυτών, και αύξηση των ξένων επενδύσεων. 

Εξετάζοντας το περιεχόµενο των πληροφοριών των αποδοχών µετά την υποχρεωτική 

εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. ∆ιαπιστώνουµε το εξής: ► Ευρήµατα που υποδεικνύουν το 

πληροφοριακό περιεχόµενο, το οποίο αυξήθηκε σε 16 χώρες που ανατέθηκε η υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ σε σχέση µε 11 που διατηρούν τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα. ► Η επίδραση της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης ∆ΠΧΠ εξαρτάται από τη δύναµη της επιβολής του νόµου στην 

υιοθέτηση και στη εφαρµογή της χώρας. ► Τέλος έχουµε βρει αποδεικτικά στοιχεία για τρεις 

µηχανισµούς µέσω των οποίων τα ∆ΠΧΠ έκδοση αυξάνει το περιεχόµενο των πληροφοριών: 
τη µείωση της αναφοράς, µετά την αύξηση των αναλυτών, και αύξηση των ξένων 

επενδύσεων, Landsman et al., (2009). 
Το άρθρο των Beneish and Yohn, (2008) παρέχει µια προοπτική για την επίδραση της 

υιοθέτησης ∆ΠΧΠ, για την τάση των επενδυτών να επενδύουν σε ξένες µετοχές. Θεωρούν 
ότι για τις προτιµήσεις των εγχώριων µετοχών, που οφείλονται σχετικά µε την ενηµέρωση 

των συνεπειών και τις επιπτώσεις που έχουν λόγω της παγκόσµιας εφαρµογής των ∆ΠΧΠ. 
Συγκεκριµένα, αξιολογεί κατά πόσο η υιοθέτηση ∆ΠΧΠ µειώνει το κόστος της επεξεργασίας 

της πληροφορίας ακόµα και να µειώνει και την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά είτε µε 

την ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης ή την κατανοµή των µελλοντικών 

ταµειακών ροών. Προβλέπετε ότι οι επιπτώσεις από τυχόν µείωση του κόστους επεξεργασίας 

των πληροφοριών από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ είναι πιθανό να είναι µικρές σε σχέση µε τα 

αποτελέσµατα άλλων καθοριστικών παραγόντων της προτίµησης των εγχώριων 

τοποθετήσεων, όπως η ισχύς των µηχανισµών προστασίας των επενδυτών σε ξένες χώρες, 

αδυναµίες συµπεριφοράς προς την οικεία µετοχές, και πληροφοριακά πλεονεκτήµατα που 

σχετίζονται µε γεωγραφική εγγύτητα. Ανακάλυψαν ότι η ποιότητα των πληροφοριών, ότι οι 

επενδυτές έχουν (ή αντιλαµβάνονται ότι έχουν) πως µειώνεται µε την απόσταση, ότι η 
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παγκόσµια εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι απίθανο να επηρεάσει τις προκαταλήψεις, και να 

προτείνει κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα. 

Μια άλλη µελέτη αναλύει τους παράγοντες που αναφέρονται στις αναπτυσσόµενες 

χώρες οι οποίες επηρεάζονται από των υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες που θα µπορούσαν να 

εξηγήσουν την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις αναπτυσσόµενες 

χώρες. Οι παρακάτω παράγοντες που έχουν επιλεγεί είναι οι εξής: η οικονοµική ανάπτυξη, το 

επίπεδο εκπαίδευσης, ο βαθµός του εξωτερικού οικονοµικού ανοίγµατος, η πολιτιστική 

συµµετοχή σε µια οµάδα χωρών και η ύπαρξη µιας αγοράς κεφαλαίων. Τα αποτελέσµατά µας 

δείχνουν ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά αλφαβητισµού, ότι οι 

αγορές κεφαλαίου, που έχουν µια άγγλο-αµερικανική κουλτούρα  είναι το πιο πιθανό να 

υιοθέτησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,  Zeghal και Mhedhbi, (2006).  
Επίσης έχουν γίνει παρατηρήσεις σχετικά µε τη µέτρηση των διαφορών µεταξύ των 

Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και των  ∆ιεθνών Λογιστικού Προτύπου. Σε µια 
προηγούµενη έκδοση του περιοδικού , « Ding et al». Έγινε χρήση δεδοµένων σε γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές 2001 έως την αξιολόγηση των καθοριστικών παραγόντων και 
των συνεπειών των διαφορών µεταξύ των εγχώριων και των ∆ιεθνών Προτύπων. Το άρθρο 

αυτό εξετάζει κατά πόσον τα στοιχεία αυτά είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της 
ακαδηµαϊκής έρευνας µε την περιγραφή, τις προκαταλήψεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των GAAP 2001. Το κύριο πρόβληµα µε τα δεδοµένα αυτά  για αυτήν την έρευνα είναι ότι οι 

διαφορές των εγγραφών από το ∆ΛΠ, οι οποίες επικεντρώνονται σε κανόνες, είναι ποικίλης 

σηµασίας για την λογιστική πρακτική καθώς και την εφαρµογή τους. Αυτό δηµιουργεί 

ερωτήµατα σχετικά µε την ίση στάθµιση που εφαρµόζεται από «Ding et al». Αυτό το 

έγγραφο ερωτήσεων και διάκριση µεταξύ τους δεν υπάρχουν απαιτήσεις των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπου άλλα υπάρχουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις αυτές. Μερικές 

αµφιβολίες που εκφράστηκαν σχετικά µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές,  Nobes ( 2009). 

 Μια έρευνα που έγινε για την ορολογία της χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Αυτή η µελέτη εξέτασε το πού και το πώς οι εταιρείες που φιλοδοξούν να είναι µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). Αναφέρετε στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο για τις 

οικονοµικές καταστάσεις τους. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν και αναφέρονται 

στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο στις υποσηµειώσεις, αλλά αναφέρεται στο ∆ιεθνές 

Λογιστικό Πρότυπο στην έκθεση ελέγχου ακριβώς κάτω από το 50 τοις εκατό του χρόνου. Η 
µεγαλύτερη οµάδα των εταιρειών που χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό της χώρας καταγωγής 

και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως πρότυπα. ∆ηµιουργείται ένας σηµαντικός αριθµός των 
επιχειρήσεων που αναφέρει τη χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων,  προτύπων µε 

εξαιρέσεις. Η πλειοψηφία αυτών των επιχειρήσεων δεν συζητά τον αντίκτυπο του δολαρίου ή 
του ευρώ των εξαιρέσεων αυτών. Οι αναφορές στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε τα 

πρότυπα της χώρας καταγωγής ή τις εξαιρέσεις, µειώνει τη συγκρισιµότητα και τη διαφάνεια 
των οικονοµικών καταστάσεων. Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) 

αναφέρεται ως η πηγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο ήµισυ περίπου των 

περιπτώσεων. Η µη αναφορά της IASC ως πηγή του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου µπορεί 

να οδηγήσει σε ασάφεια ως προς το τι σηµαίνει το ∆ιεθνές Λογιστικό  

Πρότυπο, Taylor και Jones, (1999).         

 Επιδιώκουν  να ανακαλύψουν τις ολοένα αυξανόµενες προώθηση προς την 

κατεύθυνση της διεθνούς εναρµόνισης των λογιστικών προτύπων και ιδιαίτερα την 

αδυσώπητη άνοδο των προτύπων που έχουν εκπονηθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB). Ενώ η κύρια αιτιολόγηση για την αυξανόµενη αναγνώριση 

στα πρότυπα (IFRS) είναι οικονοµικοί, εµείς ζήτηµα αν οι εµπειρικές αποδείξεις µέχρι 

σήµερα µπορούν να δώσουν πειστική υποστήριξη για αυτά τα επιχειρήµατα. Προσφέρουµε 
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ως εκ τούτου µια εναλλακτική εξήγηση για την προέλευση και τη διάχυση των ∆ΠΧΠ που 

ενσωµατώνει κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Έτσι για την κατασκευή των 

λογιστικών προτύπων σε ένα µόνο ιδιωτικό φορέα φαίνεται να είναι λογική, έτσι το 

χαµηλότερο κόστος είναι η επιλογή για µείωση τόσο στο οικονοµικό τοµέα όσο και  στο 

πολιτικό κόστος για τα µεµονωµένα κράτη, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν τα 

δικαιώµατα λήψης αποφάσεων όσον αφορά την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. Ωστόσο, η εξωτερική 

ανάθεση θα πρέπει επίσης να θεωρείται ότι είναι νόµιµη. Τα ∆ΠΧΠ παρέχουν 

θεσµοθετηµένη νοµιµότητα επειδή έχουν τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται από µια 

τεχνολογία για την παγκόσµια διακυβέρνηση. Αυτή είναι η χορηγία από ισχυρές οµάδες 

συµφερόντων των ρυθµιστικών αρχών, του διεθνούς χαρακτήρα και της  πλαστικότητας, 

Chua και Taylor,  (2008).    

Από την άλλη οι υποστηρικτές του ∆ΠΧΠ υποστηρίζουν µετά από διερεύνηση του 
θέµατος, ότι η υποχρεωτική επιβολή ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών προτύπων βελτιώνει 

την οικονοµική κατάσταση της συγκρισιµότητας που µε τη σειρά του προσελκύει 
µεγαλύτερες διασυνοριακές επενδύσεις. Αναλύουν αυτό τον ισχυρισµό µε την εξέταση των 

µεταβολών στις αµοιβαίες επενδύσεις του Ταµείου σε επιχειρήσεις εξής υποχρεωτική 
εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2005. Μετρούν τη βελτίωση της 

συγκρισιµότητας ως αξιόπιστη αύξηση της οµοιοµορφίας, που ορίζεται ως µια µεγάλη 
αύξηση στον αριθµό των βιοµηχανιών που χρησιµοποιεί τα ίδια λογιστικά πρότυπα σε χώρες 

µε αξιόπιστη εφαρµογή. Σύµφωνα µε τη δήλωση αυτή, διαπιστώνουµε ότι τα ξένα αµοιβαία 

που είναι ιδιοκτησία του ταµείου. Και καταλήγουν ότι αυξάνονται όταν είναι υποχρεωτική η 

εφαρµογή των ∆ΠΧΠ µε συνέπια να οδηγεί σε βελτίωση της συγκρισιµότητας. Τα ξένα 

αµοιβαία που είναι  ιδιοκτησία του ταµείο οδηγούν σε αυξήσεις την ΕΕ µετά την 

υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. ► Η αύξηση των αµοιβαίων που είναι ιδιοκτησία του 

ταµείο είναι µεγαλύτερη, όταν τα ∆ΠΧΠ βελτιώνουν τη συγκρισιµότητα. ► Τόσο η 

αξιοπιστία της εφαρµογής όσο και η αύξηση της οµοιοµορφίας είναι σηµαντικοί παράγοντες 

που οδηγούν στη βελτίωση της συγκρισιµότητας. ► Οι επιδράσεις της βελτίωσης της 

συγκρισιµότητας δεν αυξάνουν τα εγχώρια αµοιβαία ιδιοκτησίας του ταµείου. ► Τα 

αποτελέσµατα της βελτιωµένης συγκρισιµότητας για την ξένη ιδιοκτησία του ταµείου, 

κυρίως από ξένα ταµεία και από ξένες χώρες,  DeFond et al., (2010). 

Οι χορηγήσεις επιδοµάτων που διερεύνα ο Cook (2005), είναι ότι αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακό στοιχείο οι χορηγίες επιδοµάτων. Είναι σχεδόν καθοριστικό το πώς γίνεται η 
αντίστοιχη πίστωση για την δωρεάν κατανοµή της επιδότησης και πως θα πρέπει να 

αντιµετωπίζετε. Καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση κάτω από την 
εύλογη αξία θα εµπίπτει στον ορισµό της κυβέρνησης για επιχορηγήσεις, ουσιαστικά η 

κυβέρνηση θα µεταφέρει τους πόρους της σε µια οικονοµική οντότητα, επιστρέφοντας 
αντάλλαγµα προς συµµόρφωση τους για το παρελθόν αλλά και για το µέλλον που  αφορούν 

λειτουργικές δραστηριότητες της οικονοµίας. Κατ΄ αρχήν, την επιχορήγηση και τα επιδόµατα 
τα υπολογίζει στην εύλογη αξία που αφορά την χορήγηση που υποβάλλεται.  Για παράδειγµα 

µια επιχορήγηση που αφορά την αγορά ενός µηχανήµατος είναι αναγνωρισµένη και  

εµφανίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης της ίδιας περιόδου, όπως και η απόσβεση του 

µηχανήµατος           

  Μια άλλη µελέτη  εξετάζει κατά πόσο έγινε η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) από εταιρείες  εισηγµένες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ). Όλες οι εισηγµένες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οφείλουν να 

καταρτίζουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) για τις περιόδους που ξεκινούν κατά ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2005 (κανονισµός (ΕΚ) 1606/2002). Το άρθρο παρέχει ενδείξεις για τη 

διαδικασία έκδοσης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
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όπου βασίζεται σε ένα ερωτηµατολόγιο που απεστάλη στις εισηγµένες εταιρίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ) το 2004. Ορισµένες από τις 112 απαντήσεις που ερωτήθηκαν  

προκύπτουν οι εξής: (1) η πλειοψηφία των ερωτηθέντων που έχουν υιοθετήσει τα ∆ΠΧΠ 

περισσότερο για  τους σκοπούς της ενοποίησης; (2) η διαδικασία εάν είναι δαπανηρή και 

περίπλοκη; (3) οι εταιρείες δεν αναµένουν να µειώσουν το κόστος κεφαλαίου από την 

εφαρµογή  των ∆ΠΧΠ,  (4) εάν είναι πιο ολοκληρωµένη η προσέγγιση για την µετατροπή,(5) 

εάν οι εταιρείες αναµένουν αυξηµένη µεταβλητότητα στα χρηµατοπιστωτικά αποτελέσµατα; 

(6) οι κυριότερες προκλήσεις για την πολυπλοκότητα του ∆ΠΧΠ καθώς και η έλλειψη 

κατευθυντήριων γραµµών εφαρµογής και ερµηνείας, και τέλος (7) η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων δεν θα υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΑ ,αν δεν απαιτείται από τον κανονισµό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, επιβεβαιώθηκαν από αρκετές 

προσωπικές συνεντεύξεις µε τη χρηµατοδότηση και τα στελέχη της λογιστικής της ΕΕ για τις 
εισηγµένες επιχειρήσεις, Jermakowicz  και  Gornik-Tomaszewski, (2006).   

 Αυτή η µελέτη διερευνά τις οικονοµικές επιχειρήσεις µετα από την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει υποχρεωτικά τα ∆ΠΧΠ στις επιχειρήσεις   του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Εκτιµούν ότι ήταν εξωπραγµατική η µεσολάβηση για την προθυµία της 
επιχείρησης του Ηνωµένου Βασιλείου να υιοθετήσουν τα ∆ΠΧΠ σε σχέση µε την 

προηγούµενη τους επιλογή GAAP των Γερµανικών επιχειρήσεων. Η πρόβλεψη που έγινε στις 
διακυµάνσεις τόσο στις βραχυπρόθεσµες αντιδράσεις της αγοράς όσο και στις 

µακροπρόθεσµες αλλαγές του κόστους τω ιδίων κεφαλαίων έχουν να κάνουν µε την 

απόφαση. Αυτό σηµαίνει ότι η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ δεν ωφελεί όλες τις 

επιχειρήσεις µε τον ίδιο τρόπο, αλλά τα αποτελέσµατα των σχέσεων µεταξύ νικητών και 

ηττηµένων, Christensen et al., (2007).  

 Μια άλλη εµπειρική µελέτη των Peng, et al., (2008) είναι ότι παρατηρούν τις 

προσπάθειες της Κίνας να συγκλίνουν τα Εγχώρια Λογιστικά Πρότυπα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα της Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα τελευταία 15 

χρόνια . Έχουν σαν αποτέλεσµα την επιτυχή σύγκλιση των κινέζικων εισηγµένων εταιριών. 

Κάνοντας την µελέτη αυτή  µοναδική, αξιολογώντας την σύγκλιση των λογιστικών 

εφαρµογών των επιχειρήσεων σε τρεις διαστάσεις: α) Το επίπεδο συµµόρφωσής µε τις 

κινέζικές Λογιστικές Αρχές και τα ∆ΠΧΠ, β) Την συνέπεια των επιλογών της λογιστικής 

σύµφωνα µε το κινέζικό GAAP και τα ∆ΠΧΠ, και τέλος γ)Την ταυτοποίηση σηµαντικών 

διαφορών ως προς το καθαρό εισόδηµα ου παράγεται σύµφωνα µε το κινέζικο GAAP και τα 
∆ΠΧΠ. ∆ιαπιστώνοντας έτσι τη µείωση των κερδών  λόγου του χάσµατος από το  1999-

2002. Παρ΄ όλα αυτά παρατηρείται η τήρηση των κινεζικών εταιριών που είναι εισηγµένες µε 
τα ∆ΠΧΠ να είναι χαµηλότερα από την συµµόρφωση τους µε τις κινεζικές λογιστικές τους 

αρχές. Το συµπέρασµα το οποίο δηµιουργείται είναι ότι η σύγκλιση των λογιστικών 
προτύπων της Κίνας συµβαδίζει προς την σύγκλιση της λογιστικής τους εφαρµογής. 

Στην συνέχεια ακολουθεί µια άλλη εµπειρική µελέτη  για τις εταιρίες που τους ζητούν 
να συµµορφωθούν µε τα ∆ΛΠ. Πρόκειται για ένα µεγάλο δείγµα εταιριών που υποστηρίζουν 

ότι συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ το 1996,  όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις και την λογιστική. 

Η έρευνα εξετάζει το βαθµό συµµόρφωσης µε το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ κατά την διάρκεια του 

έργου της Συγκρισιµότητας, Street, et al., (1999).     

Εντούτοις, ολοένα και περισσότερο παγκοσµιοποιούνται οι κεφαλαιαγορές των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αυτό φυσικά οφείλεται στην τεχνολογική εξέλιξη και στην 

αυξητική τάση των  επικοινωνιών, εξαιτίας των εντόνων πιέσεων των εθνικών κυβερνήσεων 

για την απελευθέρωση των αγορών κεφαλαίου τους. Η παγκοσµιοποίηση των 

κεφαλαιαγορών του κόσµου απαιτεί την ανάγκη για συγκρίσιµες και αξιόπιστες οικονοµικές 

πληροφορίες για την υποστήριξη ποικίλων συναλλαγών και την λειτουργία των αγορών. Οι 

ρυθµιστικές πρωτοβουλίες έχουν παρθεί σε εθνικό , διµερές , περιφερειακό και διεθνές 
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επίπεδο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται λόγω της 

διαφοροποίησης της λογιστικής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Αυτό το άρθρο εξετάζει την 

ανάπτυξη και τα εµπόδια που αντιµετωπίζει σε κάθε επίπεδο στην προσπάθεια για την 

εναρµόνιση των απαιτήσεων της λογιστικής, περιγράφοντας τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 

περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών , προτείνοντας την πιο επιθυµητή και εφικτή πορεία 

δράσης για την επίτευξη εναρµόνισης σε παγκόσµιο επίπεδο στα διεθνής κεφαλαιαγορές. Οι 

προσπάθειες της Επιτροπής ∆ιεθνών  Λογιστικών Προτύπων (IASC) και του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) στράφηκαν σε έναν κοινό στόχο, έχοντας 

οικονοµικές καταστάσεις που χρησιµοποιούνται σε διασυνοριακές καταχωρίσεις σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) , ως εναλλακτική λύση για τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα(ΕΛΠ),  Hora, et al., (2002).         

Την εµπειρία της η Wanda Wallace (1999), ως µέλος του Συµβουλευτικού 
Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων, είχε την δυνατότητα να 

συντάξει ένα κείµενο, µε δέκα βήµατα που θα βοηθήσουν του διευθυντές και τα ανώτερα 
στελέχη να οργανώνουν και να κατανοούν τις εντάσεις που έχουν προκύψει στο παρελθόν και 

πιθανόν να συνεχιστούν και στο µέλλον για τον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων της 
διαχείρισης και τι αντίκτυπο θα έχουν στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και στις 

οικονοµικές εκθέσεις. Τα παραπάνω είναι συµπέρασµα που διαπερνάει όχι µόνο την θέσπιση 
προτύπων στο εσωτερικό µιας χώρας, αλλά και τις δράσεις τους σε διεθνές επίπεδο που έχουν 

τα διεθνή πρότυπα.          

 Μια άλλη έρευνα που έγινε σχετικά µε την καταλληλότητα των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (ΗΑΕ) για το περιβάλλον Μια ποικιλία από 

προσεγγίσεις έχουν χρησιµοποιηθεί για να εξετάσουν τους παράγοντες που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν το επίπεδο υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και να αξιολογήσουν 

την καταλληλότητα σχετικά µε τα ΗΑΕ. Το σηµαντικότερο εύρηµα αυτής της µελέτης είναι 

ότι οι εταιρίες που εξετάστηκαν έχουν υιοθετήσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γύρω το 

87% των εταιριών αποκαλύπτουν τις οικονοµικές  πληροφορίες τους στην αγγλική γλώσσα 

που µπορεί να θεωρηθεί ισχυρός παράγοντας για την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Η µελέτη αυτή διαπιστώνει ότι το µέγεθος των εταιριών στα Ηνωµένα Αραβικά 

Εµιράτα έχουν σηµαντική επίδραση στο επίπεδο υιοθέτησης των ∆ΛΠ, Aljifri και 

 Khasharmeh, ( 2006).          

 Η µελέτη αύτη των Carmona και Trombetta, (2008) διερευνούν τη παγκόσµια 
αποδοχή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  (∆ΛΠ) και των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) εξετάζουν τις τεχνικές και τις επιπτώσεις τους 
στο λογιστικό επαγγελµα και την διαδικασία της λογιστικής εναρµόνισης. Στο σηµείο αυτό 

προτείνουν ότι οι αρχές της προσέγγισης µε βάση τα πρότυπα και την εσωτερική ευελιξία της 
επιτρέπει την εφαρµογή των ∆ΛΠ και των ∆ΠΧΠ σε χώρες µε διαφορετικές εφαρµογές της 

λογιστικής. Επιπλέον, η προσέγγιση βάση των αρχών που συνεπάγεται µείζον µεταβολή στην 
τεχνογνωσία που κατέχει τους λογιστές και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα , την κατάρτισή 

τους καθώς και τα  οργανωτικά και επιχειρησιακά µοντέλα λογιστικών που έχουν οι εταιρίες. 

Τέλος , υποστηρίζουν ότι τα πρότυπα που ορίζονται από το ∆ΛΠ και το ∆ΠΧΠ αποτελούν 

ένα βήµα προς την διαδικασία εναρµόνισης της λογιστικής και της συγκρισιµότητας των 

µέτρων σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.     

 Αναµφισβήτητα, µετά από έρευνα που έγινε σε µεγάλες λογιστικές εταιρίες είχαν σαν 

αποτέλεσµα να προσδιοριστούν τα εµπόδια και να καθοριστεί η πρόοδος. Έτσι το Συµβούλιο 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) απέκτησε µεγαλύτερη νοµιµότητα και 

ανάστηµα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποφάσισε να απαιτήσει από όλες τις εισηγµένες 

εταιρείες να καταρτίζουν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους µε βάση τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που έχουν αρχίσει  από το 2005. Η 
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µελέτη αυτή εξετάζει την πρόοδο και την αντίληψη των εµποδίων για τη σύγκλιση σε 17 

ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται άµεσα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

δύο πιο σηµαντικά εµπόδια για τη σύγκλιση που προσδιορίζονται από την έρευνα φαίνεται να 

είναι η πολύπλοκη φύση της, ιδιαίτερα των ∆ΠΧΠ (συµπεριλαµβανοµένων των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων) και ο φόρος του προσανατολισµού των πολλών εθνικών 

λογιστικών συστηµάτων, Larson και  Street, (2004).       

 Το άρθρο των  Jones και Finley, (2011), προσφέρει σύµφωνα µε το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), τα ∆ιεθνή Πρότυπα χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) προορίζονται να παρέχουν ένα κοινό σύνολο κανόνων που ισχύουν 

για τα ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα  µε απώτερο στόχο την µείωση των διεθνών 

χρηµατοπιστωτικών αναφορών. Σε µια προηγούµενη έρευνα που έγινε σχετικά µε την 

εναρµόνιση των προτύπων έχει διεξαχθεί σε σχετικά µικρά δείγµατα και σε περιόδους που 
χρονολογούνται πριν την εφαρµογή του υποχρεωτικού ∆ΠΧΠ στην Αυστραλία και στην ΕΕ. 

Η παρούσα µελέτη εξετάζει κατά πόσο το υποχρεωτικό καθεστώς ∆ΠΧΠ οδήγησαν σε 
σηµαντικές µειώσεις των οικονοµικών εκθέσεων τις εταιρίες της ΕΕ και της Αυστραλίας. Και 

η κατάληξη του συµπεράσµατος από την µεταβλητότητα των διάφορων ισολογισµών , 
καταστάσεις λογαριασµών αποτελεσµάτων και δεικτών της κατάστασης των ταµειακών ροών 

που έχουν υπολογιστεί σε περιόδους πριν τα ∆ΠΧΠ και µετά τα ∆ΠΧΠ. Η µεταβλητότητα 
µετριέται µε το συντελεστή της µεταβλητότητας (CV) και µια κλίµακα µε ουδέτερο µέτρο 

διασποράς κατανοµής των πιθανοτήτων. Το µέτρο αυτό, αποφεύγει πολλά από τα 

µεθοδολογικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τις τεχνικές.     

 Ο Carlson (1997) ανακάλυψε µια άλλη εναλλακτική διαδροµή που στόχος της είναι η 

εναρµόνιση της διεθνούς λογιστικής, οφείλετε στην επίτευξη της παγκόσµιας οµοιοµορφίας 

στον τοµέα της λογιστικής. Σε µια προσπάθεια να εξηγήσει την έλλειψη προόδου, 

υιοθετώντας την άποψη ότι η αιτία της στασιµότητας είναι η διαδικασία που χρησιµοποιείται 

για την κινητοποίηση της εναρµόνισης. Ωστόσο, ανάλυσε τη διαδικασία της κινητοποίησης 

αποκαλύπτεται µια σειρά από αδυναµίες µεταξύ αυτών, οι ανησυχίες για την θεσµική 

νοµιµότητα της IASC. Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν αποτελούν συνέπειες που 

δηµιουργούν µια σειρά από ατέλειες είναι ότι η οµοιοµορφία σε αναφορές είναι απίθανες, 

εκτός εάν οι αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν στο µηχανισµό της κινητοποίησης , στην 

περίπτωση της IASC.         

 Επίσης, τη σχέση µε την θέσπιση των προτύπων κάνει λόγο ο  Georgiou (2010) για 
την συµµετοχή και τις αντιλήψεις των χρηστών για τις οικονοµικές καταστάσεις. Τα 

συµφέροντα των χρηστών για τις οικονοµικές καταστάσεις που έχουν πρωταρχική σηµασία ο 
καθορισµός των λογιστικών προτύπων.  Παρόλα αυτά υπάρχει µια αδυναµία που έχει να 

κάνει µε την επιρροή και την διαδικασία  των λογιστικών προτύπων. Αναγνωριστικέ από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) η αναβάθµιση του καθεστώτος που 

προσφέρει την ευκαιρία να εξετάζει ζητήµατα σε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο. Σε µια µελέτη 
που έγινε στις Βρετανικές εταιρίες που διαχειρίζονται επενδύσεις αναφέρει τα αποτελέσµατα 

της έρευνας µε ένα ερωτηµατολόγιο που έχει να κάνει µε τις αντίληψης της και την 

συµµετοχή της διαδικασίας του IASB.  Η συµµετοχή αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι τόσο 

µικρές, αντίθετα είναι σηµαντικός ο αριθµός των επιχειρήσεων που συµµετέχουν και αυτό 

γίνετε κυρίως µέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων 

 

2.2 Εντοπισµός Της Βιβλιογραφίας 
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Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε µε τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών του διαδικτύου, 

άρθρων σε ιστοσελίδες και έρευνα σε βιβλιοθήκες. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν:   

 

 

 

• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

γνωστοποίηση  της κρατικής υποστήριξης- International Accounting Standards, 

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance 

• ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα(∆ΛΠ) – International Accounting Standards (IAS) 

Αναµφισβήτητα το υλικό που χρησιµοποιήθηκε αποτελείται από ελληνόγλωσση και κυρίως, 
ξενόγλωσση αρθρογραφία και βιβλιογραφία και επίσης, λήφθηκαν υπόψη έρευνες και 

µελέτες από διεθνή ινστιτούτα (IFAC, Παγκόσµια Τράπεζα, Πανεπιστήµια του εξωτερικού 

κλπ.). 
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       ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
  

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (3908/11) 
  

 

3.1 ∆ιαδικασίες Έγκρισης Και ∆έσµευσης Για Επιχορηγήσεις Επενδύσεων. 

 

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη υποβολών αιτηµάτων επιχορήγησης µέσω του νέου 

Αναπτυξιακού Νόµου. Για το πρώτο εξάµηνο του 2011 ο προϋπολογισµός διάθεσης 

κονδυλίων είναι συνολικού ύψους 1,8 δισ. Το συνολικό ποσό φτάνει τα 4,4 δισ. ευρώ από τα 

οποία τα 3,2 δισ. θα είναι φοροαπαλλαγές και 1,2 δισ. θα είναι επιδοτήσεις, που θα  

διατεθούν εντός του 2011. 

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηµατικότητας θα προκηρυχθούν 1 δισ. φοροαπαλλαγές. 

Οι υπόλοιπες διαθέσιµες φοροαπαλλαγές (800 εκ.) του έτους θα χρησιµοποιηθούν για να 

συµπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που µπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς 

περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για 

την προσέλκυση µεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ. ευρώ. 

Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηµατικότητα και δικτύωση) θα 

συµπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη, αλλά θα υλοποιηθούν καθόλα τη διάρκεια του 

2011. Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ. στο καθεστώς 
περιφερειακής συνοχής, µε έµφαση στις περιφέρειες που δοκιµάζονται από την οικονοµική 

κρίση. 
Στο β’ εξάµηνο του χρόνου και στην ενίσχυση του καθεστώτος γενικής 

επιχειρηµατικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιµες 
φοροαπαλλαγές (400 εκ.) θα χρησιµοποιηθούν για να συµπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων 

που µπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο 
καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση µεγάλων 

επενδυτικών σχεδίων, µεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωµένων επενδυτικών σχεδίων. 

Παράλληλα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται οι επιχορηγήσεις των δύο ειδικών καθεστώτων. 

 

3.2 ∆ιαδικασίες Ένταξης 
 

Η αξιολόγηση των φακέλων θα ολοκληρώνεται µέσα σε 40 ηµέρες από ανεξάρτητους 

αξιολογητές και η ολοκλήρωση των εντάξεων δεν θα υπερβαίνει τους έξι µήνες. Η διαδικασία 
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υποβολής αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών προτάσεων αλλάζει και έχει πλέον ως 

εξής: 

- Κάθε επενδυτικό  θα εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων και 

θα λαµβάνει ξεχωριστό κωδικό. 

- Στο Πληροφοριακό Σύστηµα  θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονοµικά 

στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

- Η έντυπη µορφή του επενδυτικού φακέλου (συµπεριλαµβανοµένων και των πρωτότυπων 

εγγράφων) θα υποβάλλεται  στο αρµόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. 

- Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου θα ελέγχουν την πληρότητα του 

φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, θα δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα 

δικαιολογητικά ή στοιχεία, θα προσκοµίζονται µέσα σε 10 ηµέρες. 

- Κάθε φάκελος θα ελέγχεται και θα αξιολογείται σε 40 ηµέρες από την καταληκτική 
ηµεροµηνία συµπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγµένους αξιολογητές. 

∆ηµιουργείται για το σκοπό αυτό Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. 
Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθµολογία πάνω από 10 µονάδες, βαθµολογεί τρίτος αξιολογητής. 

- Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων µε τη βαθµολογία τους θα 
δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Ο υποψήφιος επενδυτής θα έχει δικαίωµα ένστασης µέσα σε 10 

ηµέρες.  
Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα αναρτάται ο τελικός πίνακας 

αποτελεσµάτων ένταξης των εγκεκριµένων επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο. 

 

3.3  Επιλέξιµες Επιχειρήσεις  
 

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος   νόµου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι: 

-   Εγκατεστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια (Ατοµικές, Εµπορικές και Συνεταιρισµοί) 

-  Τηρούν Βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 

-   Υποβάλουν επενδυτικά σχέδια στους τοµείς δραστηριότητας. 

 

3.4 Ελάχιστο Ύψος Επένδυσης 
 
-  Για µεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000,00) ευρώ. 

-  Για µεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. 
-  Για µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. 

-  Για πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ. 

       Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας το 
ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήµισυ των προαναφερόµενων κατά περίπτωση ποσών. 

 

3.5 Είδη Ενισχύσεων 
 

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου παρέχονται τα 

ακόλουθα είδη ενισχύσεων: 

α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 

εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών.  

β. Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού ποσού για 

την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και 

προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. 

γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµόσιο 

τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης που συνάπτεται για την 
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απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως ποσοστό 

επί της αξίας απόκτησης αυτών που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις. Η επιδότηση 

της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. 

δ. Λειτουργικές δαπάνες για την κατηγορία της Επιχειρηµατικότητας Νέων. Οι ανωτέρω 

ενισχύσεις των περιπτώσεων συνυπολογίζονται για τον καθορισµό του συνολικού ποσοστού 

ενίσχυσης που χορηγείται στο επενδυτικό σχέδιο. Όλες οι µορφές ενισχύσεων µπορούν να 

παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά. 

 

 

3.6  Επιλέξιµες ∆απάνες 
 

Οι κατηγορίες των δαπανών είναι οι εξής: 

• κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

Μέχρι 40% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών. 

• αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική 
µονάδα, 

• αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού 

εξοπλισµού. 

• µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και 

λοιπού εξοπλισµού 

• δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθειας 

και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης,  

• δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη 
κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.. 

• αµοιβές µελετών συµβούλων για την κατηγορίας της Επιχειρηµατικότητας των Νέων 
και για µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις µέχρι ποσοστού 5% του κόστους του 

επενδυτικού σχεδίου (µέχρι ποσού  50.000,00 ευρώ). 
 

3.7  Περιοχές Κινήτρων-Ποσοστά Ενίσχυσης  
 
Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) µε βάση το επίπεδο ανάπτυξης, σε 

σχέση µε το µέσο όρο της χώρας. Ειδικότερα : 

• Στην Α’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νοµοί της Αττικής και της Βοιωτίας, οι οποίοι 

έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο από το 120% του µέσου όρου της χώρας, και τα 

ποσοστά ενίσχυσης στους Νοµούς αυτούς ανέρχονται καταρχήν σε 15% για Μεγάλες 

επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές 

επιχειρήσεις. 

• Στη Β’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νοµοί µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µεγαλύτερο από το 
75% του µέσου όρου της χώρας, και τα ποσοστά ενίσχυσης στους Νοµούς αυτούς 

ανέρχονται καταρχήν σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες 
επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 

• Στη Γ’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νοµοί µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο από το 
75% του µέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά 

που ανήκουν διοικητικά σε νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι 

παραµεθόριοι Νοµοί της χώρας. Τα ποσοστά ενίσχυσης στην Γ’ Ζώνη ανέρχονται 
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καταρχήν σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% 

για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις. 

 

Συγκεκριµένα στα επενδυτικά σχέδια κάθε Νοµού της Επικράτειας παρέχονται τα ποσοστά 
ενίσχυσης του Πίνακα 1. 

 
 

 

 

 

Πίνακας 1: Ποσοστά ενίσχυσης ανά Νοµό της Επικράτειας και Μέγεθος του φορέα. 
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Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Βιοµηχανικές 

Επιχειρηµατικές Περιοχές (Β.Ε.Π.Ε.) και Ζώνες Καινοτοµίας παρέχεται, ποσοστό ενίσχυσης 

πέντε (5) επιπλέον ποσοστιαίων µονάδων των ποσοστών του Πίνακα και µέχρι το ανώτατο 

όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. 

Στα επενδυτικά σχέδια που πραγµατοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές 

ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά µέγεθος 
επιχείρησης και µέχρι το ποσοστό 50% του ενισχυόµενου κόστους της επένδυσης. 

 

3.8  Ίδια Συµµετοχή  
  

Το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαµβάνουν ενίσχυση µε 
τη µορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) των ενισχυόµενων δαπανών. 
Στις επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της φορολογικής απαλλαγής ο 

δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 

επενδυτικού κόστους, είτε µέσω ιδίων κεφαλαίων είτε µέσω εξωτερικής χρηµατοδότησης, 

υπό την προϋπόθεση ότι το τµήµα αυτό δεν περιέχει καµία κρατική ενίσχυση 

Το υπολειπόµενο ποσοστό (πλην ιδίας συµµετοχής και επιχορήγησης) µπορεί να 

καλυφθεί είτε µε ίδια κεφάλαια είτε µε µεσοµακροπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό τετραετούς 

τουλάχιστον διάρκειας. 

 

3.9 Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων 
 

Τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
α. Γενικής Επιχειρηµατικότητας, στην οποία περιλαµβάνεται το σύνολο των επενδυτικών 

σχεδίων που µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόµου και δεν εντάσσονται 
σε άλλη κατηγορία της παρούσας παραγράφου ή σε µία από τις κατηγορίες των Ειδικών 

Επενδυτικών Σχεδίων. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής κατά το ποσοστό 
του Πίνακα 2. 

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στην οποία περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού 
εκσυγχρονισµού των επιχειρήσεων µε τη χρησιµοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών 

καινοτοµιών, όπως συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποίηση, τεχνολογία 
εξοικονόµησης ενέργειας, έργα και προγράµµατα έρευνας και ανάπτυξης και αξιοποίηση 

εξειδικευµένου επιστηµονικού και ερευνητικού δυναµικού. 
Στην κατηγορία αυτή παρέχεται η ενίσχυση της επιχορήγησης ή και επιδότηση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 80% και για τις νέες 

επιχειρήσεις σε ποσοστό 90% των ορίων του Πίνακα 2. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το όριο 

του Πίνακα συµπληρώνεται µε την ενίσχυση φορολογικής απαλλαγής. 

γ. Περιφερειακής Συνοχής, στην οποία περιλαµβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές 

δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αντιµετωπίζουν 

τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήµατα µε περιβαλλοντικά βιώσιµες τεχνολογικές 

εφαρµογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων 
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και συµβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη 

περιοχών οικονοµικής δραστηριότητας. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις σε ποσοστό 70% και για τις νέες επιχειρήσεις σε 

ποσοστό 80% του Πίνακα. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το όριο του Πίνακα 2 συµπληρώνεται 

µε την ενίσχυση φορολογικής  απαλλαγής. 

 

3.10  Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια 
 

Τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. Επιχειρηµατικότητας των Νέων 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση 

και τη λειτουργία µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων 
συµµετέχουν µε ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 

τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.
 Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής παρέχεται ενίσχυση το ύψος της οποίας, 

για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται κάθε έτος, καθορίζεται µε 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, µετά την ίδρυσή της, έτη 
λειτουργίας της επιχείρησης και µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 

ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηµατοδοτικής µίσθωσης εγκαταστάσεων 

και εξοπλισµού.          

 Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος 

χορηγούµενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούµενης 

ενίσχυσης.           

 Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες 

και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συµβουλών που έχουν άµεση σχέση µε 

τη δηµιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τα πρώτα 

πέντε έτη µετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:                 

-τόκους εξωτερικής χρηµατοδότησης µε επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,  

-δαπάνες για µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής και δαπάνες 

χρησιµοποίησης τεχνολογικών υποδοµών που δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική 
χρηµατοδότηση,                

-δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρµανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και 
φόρους (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων),           

-δαπάνες για χρηµατοδοτική µίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού παραγωγής,       
-δαπάνες για µισθοδοσία, όπου περιλαµβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, µε 

την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις 
β. Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων 

           Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα 

εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ. Στα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας αυτής µπορούν να 

παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων του παρόντος νόµου, το 

ύψος των οποίων  καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για τα επενδυτικά σχέδια της παραπάνω κατηγορίας το 

χορηγούµενο ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:           

-για το τµήµα µέχρι πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά 

περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,           

-για το τµήµα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοµµύρια (50.000.000) ευρώ µέχρι και εκατό 
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εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου 

περιφερειακής ενίσχυσης                          

- για το τµήµα που υπερβαίνει τα εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 30% 

του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.    

 Το ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται µε τη µορφή επιχορήγησης ή και 

επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει για κάθε επενδυτικό σχέδιο 

το 60% της συνολικής ενίσχυσης. 

γ. Ολοκληρωµένων Πολυετών Επιχειρηµατικών Σχεδίων 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωµένων 

πολυετών (2−5 ετών) επιχειρηµατικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει 

τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο 

εκατοµµυρίων(2.000.000) ευρώ, που περιλαµβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, 
οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες 

ενέργειες κατάρτισης των εργαζοµένων, µε έναν η περισσότερους από τους επόµενους 
στόχους:  

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης. 
-Παραγωγή και προώθηση επώνυµων προϊόντων ή και υπηρεσιών.                                 

-Καθετοποίηση παραγωγής, ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων προϊόντων, υπηρεσιών ή 
συµπληρωµατικών προϊόντων και υπηρεσιών.                                   

-Παραγωγή προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών σηµαντικά βελτιωµένων ή τελείως 

διαφοροποιηµένων, σε σχέση µε τα υφιστάµενα βασικά προϊόντα ή υπηρεσίες της 

επιχείρησης. 

Στην κατηγορία αυτή παρέχονται φορολογικές απαλλαγές κατά το ποσοστό του Πίνακα 1. 

δ. Συνέργειας και ∆ικτύωσης 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήµατα 

συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραµµάτων, τα οποία είτε 

αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων είτε αξιοποιούν υποδοµές που 

δηµιουργούνται µε εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση είτε συντελούν στην προσαρµογή 

στο σύγχρονο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριµένων και γεωγραφικά 

προσδιορισµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχήµατα αυτά 

απαρτίζονται από 10 τουλάχιστον επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νοµό 

Θεσσαλονίκης και από 5 τουλάχιστον επιχειρήσεις στους λοιπούς νοµούς της Επικράτειας 
και λειτουργούν υπό µορφή Κοινοπραξίας, στην οποία δύναται να συµµετέχουν και 

επιχειρήσεις των κρατών − µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Τέλος , η υποβολή αιτήσεων των φορέων για την υπαγωγή τους στις ευεργετικές 

διατάξεις του νόµου, θα πραγµατοποιείται τον Απρίλιο και Οκτώβριο του κάθε έτους εκτός 
των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων που µπορούν να υποβάλλονται οποτεδήποτε. 

 

3.11 Μορφές- Καταβολή Των Ενισχύσεων 
 

Α. Επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης και της επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και 

εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα. 

Β. Φορολογική απαλλαγή 

To ποσόν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής διαµορφώνεται κατ’ έτος µε 

τους ακόλουθους περιορισµούς:        

 Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη 

διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δηµοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης 
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της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Κατά τη διαχειριστική αυτή περίοδο, η µέγιστη 

φορολογική απαλλαγή µπορεί να ανέρχεται µέχρι το ένα τρίτο (1/3) του εγκεκριµένου 

ποσούενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Κατά την αµέσως επόµενη διαχειριστική περίοδο η 

µέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζοµένης και της ενίσχυσης της πρώτης 

διαχειριστικής περιόδου, µπορεί να ανέρχεται µέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του εγκεκριµένου 

ποσούενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής. Το υπόλοιπο ποσό της εγκεκριµένης ενίσχυσης 

φορολογικής απαλλαγής καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός δέκα (10) διαχειριστικών 

περιόδων και από τις υφιστάµενες επιχειρήσεις εντός οκτώ (8) διαχειριστικών περιόδων, µετά 

τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας δηµοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εµφανίζεται ως αφορολόγητο 

αποθεµατικό, σε ειδικό λογαριασµό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηµατίζεται από το 
φόρο εισοδήµατος επί των καθαρών κερδών που δηλώνονται µε την αρχική εµπρόθεσµη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της παρεχόµενης 
φορολογικής απαλλαγής.         

 Οι παραπάνω ενισχύσεις που καταβάλλονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή δικαίωµα, καθώς και από κάθε άλλη 

επιβάρυνση σε όφελος του ∆ηµοσίου ή τρίτου. 
 

3.12 Κριτήρια Αξιολόγησης Των Αιτήσεων 
 

Τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια θα βαθµολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

• Χαρακτηριστικά του φορέα (Νοµική µορφή, εµπειρία των µετόχων, εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναµικού) 

• Ιδία συµµετοχή στο συνολικό ή στο ενισχυόµενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 

• Κριτήρια Βιωσιµότητας και Αποδοτικότητας της επένδυσης (Χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση της επένδυσης, IRR, δείκτης ικανότητας αποπληρωµής δανείων, δείκτης 
κερδοφορίας και δείκτης αποτελεσµατικότητας) 

• Προοπτικές κλάδου (ανερχόµενος, στάσιµος, φθίνων) 

• Κριτήρια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτοµίας και Νέων Προϊόντων και 
Υπηρεσιών 

• Ύψος της προστιθέµενης αξίας 

• Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη 

• Αύξηση της απασχόλησης 

• Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης 

• Συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και φυσικών πόρων 

• Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα 

η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης 

• Ύψος του επενδυτικού σχεδίου 

• ∆ηµιουργία συνεργασιών − δικτύωσης (clusters) 

Με βάση τη βαθµολογία των κριτηρίων αξιολόγησης καταρτίζονται Πίνακες κατά 
κατηγορία επενδυτικών σχεδίων, στους οποίους κατατάσσονται κατά φθίνουσα βαθµολογική 

σειρά τα αξιολογούµενα επενδυτικά σχέδια, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα 
οποία αξιολογούνται αυτοτελώς. Για τα επενδυτικά σχέδια της κατηγορίας Περιφερειακής 

Συνοχής, οι Πίνακες καταρτίζονται κατά Περιφέρεια. Με βάση τη σειρά κατάταξης στους εν 

λόγω Πίνακες, εντάσσονται στο καθεστώς ενισχύσεων τα υποβληθέντα επενδυτικά σχέδια 

µέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων. Η έγκριση πλέον των προτάσεων, 
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εξαρτάται από τη συγκριτική βαθµολογία αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες προτάσεις 

γεγονός που προϋποθέτει την άρτια σύνταξη και υποβολή του φακέλου της αίτησης. 

Πίνακας 2: Επιλέξιµοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας 

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (Αναµένεται σχετική 

υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριµένου 

τοµέα) 

02 ∆ασοκοµία και υλοτοµία (Αναµένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα 

είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριµένου τοµέα) 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναµένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει 

τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριµένου τοµέα) 

06 – 09 ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

10 – 33 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
35 ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (Εξαιρείται ο ΚΑ∆ 35.11.10.09 – Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά συστήµατα) 

36 – 39 ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ·  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

42 Από τα έργα πολιτικού µηχανικού, εντάσσεται µόνον η κατασκευή παράκτιων και 
λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές. 

49 – 53 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

55* Καταλύµατα 

58 Εκδοτικές δραστηριότητες 

59 Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις 

61 Τηλεπικοινωνίες 

62 ∆ραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και 

συναφείς δραστηριότητες 

63 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 

72 Επιστηµονική έρευνα και ανάπτυξη 

74 Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

82 ∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες 

δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 
87 ∆ραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος (γηροκοµεία) 

91 ∆ραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης 
 *∆εν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου: 

Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, καθώς και ο εκσυγχρονισµός 
ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων, εφόσον δεν ανήκουν ή δεν 

αναβαθµίζονται αντίστοιχα σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων. Εξαιρούνται και 

υπάγονται οι επενδύσεις τουρισµού υγείας. Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής 

ξενοδοχειακών µονάδων δεν µπορεί να ενισχυθεί πριν παρέλθει εξαετία από την έναρξη 

λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης 

επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας. 

Στην εξαετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας της παρούσας περίπτωσης 

περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση 

εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές 

µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή 

διαµερισµάτων. Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων 
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καταλυµάτων, ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 

ανεξάρτητα από την τάξη. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
  

 

 

ΕΙ∆Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ 

 

 

4.1 Μέθοδοι Κρατικών Επιχορηγήσεων. 

 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για τις κρατικές επιχορηγήσεις: 
«Κεφαλαιουχική µέθοδος» = οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πιστώνονται σε λογαριασµό Ιδίων 

Κεφαλαίων (ελληνική νοµοθεσία) 
«Εισοδηµατική µέθοδος» = η κρατική επιχορήγηση πιστώνεται στην Κατάσταση Η δωρεάν 

άµεση επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων είναι η πιο απλή µορφή ενίσχυσης. Υπάρχουν δύο 
περιπτώσεις: 

Α) Η περίπτωση των επιχορηγήσεων που δε συνιστούν αφορολόγητα αποθεµατικά  

• Όταν η επιχείρηση εισπράττει την επιχορήγηση χρεώνει στα βιβλία της λογαριασµό 

χρηµατικών διαθεσίµων (38 του Ε.Γ.Λ.Σ.) και πιστώνει λογαριασµό της Καθαρής 

Θέσης και συγκεκριµένα λογαριασµό αποθεµατικού (41 του Ε.Γ.Λ.Σ.). 

• Αποτελεσµάτων µίας ή περισσότερων περιόδων (∆.Λ.Π. µέσω του Προτύπου 20).  

Στην περίπτωση που εφαρµόζεται η δωρεά άµεση επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων είναι η 

πιο απλή µορφή ενίσχυσης. Υπάρχουν δύο τρόποι: Α) Στην περίπτωση των επιχορηγήσεων 

που δε συνάπτουν αφορολόγητα αποθεµατικά. 

Έστω βιοµηχανική επιχείρηση η οποία επιχορηγείται µε ποσοστό 15%. Έστω ότι η 

επιχείρηση αυτή κατά τη χρήση του 2010, απέκτησε – κατασκεύασε στα πλαίσια των 

ευεργετικών  διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόµου τα παρακάτω πάγια, στις αξίες που αυτά 

εµφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία κατά το τέλος της χρήσης: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

Κτίρια  300.000 € 

Μηχανήµατα  400.000 € 

Μεταφορικά Μέσα  100.000 € 

Σύνολο  800.000 € 
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Αφού η επιχείρηση επιχορηγείται µε 15%, το ύψος της επιχορήγησης θα είναι € 120.000. 

αυτό το ποσό θα πρέπει να κατανεµηθεί αναλογικά σε κάθε πάγιο ανάλογα µε το κόστος 

κτήσης του: 

 

Κτίρια:                               (300,000/800,000) * 120.000 = €  45.000 

Μηχανήµατα:                     (400,000/800,000) * 120.000 = €  60.000 

Μεταφορικά µέσα:              (100,000/800,000) * 120.000 = € 15.000 

Σύνολο                                                                       € 120.000  

 

Η επιχείρηση για την αγορά-κατασκευή των παγίων και την είσπραξη της επιχορήγησης, 
θα πρέπει να πραγµατοποιήσει στα λογιστικά της βιβλία τις ακόλουθες δυο εγγραφές: 

 

1Η ΗΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ(2010) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

11.Κτίρια 300.000  

12.Μηχανολογικος Εξοπλισµός  400.000  

13. Μεταφορικά Μέσα 100.000  

             38.    Χρηµατικά  ∆ιαθέσιµα   800.000 

            38.03 Καταθέσεις ΄Οψεως  (800.000) 

Αιτιολογία: Αγορά Παγίων   

 

 Ενώ η δεύτερη εγγραφή είναι η εξής: 

 

2
Η
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (2010) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

 38.      Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   120.000  

 38.03  Καταθέσεις ΄Οψεως (120.000)  

            41     Αποθεµατικά   120.000 

           41.10 Επιχορηγήσεις  Παγίων  (120.000) 

Αιτιολογία: Είσπραξη Κρατικής 

Επιχορήγησης 

  

 

 
Στο τέλος της χρήσης µε ηµεροµηνία 31/12/10 η επιχείρηση θα υπολογίσει τις αποσβέσεις 

ως εξής: 
 

 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Κτίρια  300.000             8% 24.000 

Μηχανήµατα 400.000            12% 48.000 

Μεταφορ. Μέσα 100.000            20% 20.000 

Σύνολο € 800.000  92.000 

 

Στην συνέχεια για κάθε πάγιο θα πρέπει να υπολογιστεί το ύψος των αποσβέσεων που 

αναλογεί στο ύψος της επιχορήγησης: 

 

 ΑΞΙΑ 

ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΓΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΥΨΟΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 
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Κτίρια 45.000          8% 3.600 

Μηχανήµατα 60.000        12% 7.200 

Μεταφορ. Μέσα 15.000        20% 3.000 

Σύνολο €    120.000     13.800 

 

Οι ηµερολογιακές εγγραφές που κάνει η επιχείρηση στις 31/12/10 στα βιβλία της είναι οι 

εξής: 

 

3Η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

66.Αποσβέσεις Παγίων Ενσωµ. στο Λειτουργικό 

Κόστος 

  

66.01 Αποσβέσεις Κτιρίων 24.000  

66.02 Αποσβέσεις Μηχανηµάτων  48.000  

66.03 Αποσβέσεις Μεταφορικών  Μέσων 20.000  

            11.      Κτίρια   

            11.99 Αποσβεσµένα Κτίρια  24.000 

            12.      Μηχανήµατα   

            12.99 Αποσβεσµένα Μηχανήµατα  48.000 

            13.     Μεταφορικά Μέσα   

            13.99 Αποσβεσµένα Μεταφορικά Μέσα  20.000 

Αιτιολογία: Λογαριασµοί Αποσβέσεων   

 
 

Τέλος, µεταφέρουµε το µέρος των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση, το 
οποίο θα πρέπει να το µεταφέρουµε σε αποτελεσµατικό λογαριασµό και να µειωθεί κατά το 

ίδιο ποσό το σχηµατισθέν αποθεµατικό: 
 

4
Η
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (31/12/10) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10          Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων   

41.10.001   Επιχορηγήσεις  Κτιρίων 3.600  

41.10.002   Επιχορηγήσεις  Μηχανηµάτων 7.200  

41.10.003   Επιχορηγήσεις  Μεταφορικών Μέσων 3.000  

         81.01      Εκτακτα & Ανόργανα Έσοδα   

         81.01.05 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων   

που  αναλογούν στη χρήση 

 13.800 

Αιτιολογία: Μεταφορά Επιχορηγήσεων στα 

Αποτελέσµατα για τη χρηση  

  

 

Β) Η περίπτωση των επιχορηγήσεων που συνιστούν αφορολόγητα αποθεµατικά. 

• Η επιχείρηση λαµβάνει από το ∆ηµόσιο επιχορήγηση για την απόκτηση – κατασκευή 
Παγίων στοιχείων χωρίς κανέναν όρο ή δέσµευση. 

Ο λογαριασµός της επιχορήγησης δεν υποβάλλεται σε απόσβεση, δε µεταφέρεται 

κανένα ποσό στα αποτελέσµατα (λογ.81) και παραµένει αµετάβλητος στη Καθαρή Θέση της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση παίρνει από το ∆ηµόσιο την επιχορήγηση για την απόκτηση – 

κατασκευή Παγίων στοιχείων χωρίς κανέναν όρο ή υποχρέωση. Ακόµα ο λογαριασµός της 
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επιχορήγηση δεν υποβάλλεται σε απόσβεση , δεν µεταφέρεται κανένα ποσόστα 

αποτελέσµατα αλλά παραµένει αµετάβλητος στην Καθαρή Θέση της επιχείρησης.  

Το ∆ΛΠ 20 ακολουθεί της εξής  δύο µεθόδους: Η πρώτη µέθοδος παρουσιάζει την 

επιχορήγηση ως αναβαλλόµενα έσοδα που αναγνωρίζονται ως έσοδο σε µια συστηµατική και 

ορθολογική βάση κατά την διάρκεια της ωφέλιµής ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Ενώ η 

δεύτερη µέθοδος  παρουσιάζει την αφαίρεση της επιχορήγησης που µειώνει την λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου, στην οποία περίπτωση η επιχορήγηση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα χρήσης κατά την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, µέσω της 

χρέωσης στο λογαριασµό αποσβέσεων αλλά µε µειωµένο ποσό. Τα κέρδη που 

καταγράφονται και στις δύο µεθόδους θα είναι τα ίδια σε κάθε οικονοµική περίοδο. 

Παράδειγµα: Μια εταιρία  «Χ, Ltd» αγόρασε στις 1
η
 Ιανουαρίου 2007, ένα κοµµάτι 

του εξοπλισµού αξίας 600.000 Ευρώ. Ο εξοπλισµός αναµένεται να έχει διάρκεια ζωής από 5 
χρόνια και δεν θα έχει καµία υπολειµµατική αξία. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε τη 

σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Η έλαβε από την 
κυβέρνηση για την αγορά του εξοπλισµού ποσό των 200.000 Ευρώ στο τέλος κάθε 

διαχειριστικής χρήσης δηλαδή στις 31 ∆εκεµβρίου . Παρατηρώντας τις δύο µεθόδους , τα 
αποσπάσµατα από τις οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις που έληξαν 31/12/07 και 

31/12/08.  
 Με την πρώτη µέθοδο: ∆ηµιουργούµε έναν λογαριασµό αναβαλλόµενου εισοδήµατος 

της επιχορήγησης για την είσπραξη της επιχορήγησης: 

 

Τράπεζα  Αναβαλλόµενο εισόδηµα του ισοζύγιο της επιχορήγησης 

200.000 Ευρώ     200.000 Ευρώ 

 

Ένα µέρος  της επιχορήγησης µεταφέρετε στα αποτελέσµατα χρήσης ως έσοδο κάθε χρόνο 

κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή 200.000 Ευρώ / 

5έτη = 40.000 Ευρώ θα µεταφέρονται κάθε χρόνο στα αποτελέσµατα χρήσης. Στο τέλος του 

∆εκεµβρίου 2007 το υπόλοιπο της αναβαλλόµενης του ισοζυγίου των εισοδηµάτων 

επιχορήγησης θα είναι , 200.000 Ευρώ – 40.000Ευρώ = 160.000 Ευρώ και αυτό θα πρέπει να 

καταχωρείτε ως υποχρέωση στον ισολογισµό. Πρέπει να χωριστεί ανάµεσα στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (120.000 Ευρώ) και τις τρέχουσες υποχρεώσεις (40.000 Ευρώ). 

Στο τέλος του ∆εκεµβρίου 2008 για δύο χρόνια θα έχουν µεταφερθεί τα αναβαλλόµενα έσοδα 
στην Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και το υπόλοιπο στην αναβαλλόµενη του 

εισοδήµατος επιχορήγηση ισοζύγιο δηλαδή (200.000-40.000-40.000) 120.000 Ευρώ. Η 
ισορροπία αυτή θα πρέπει να είναι ως εξής Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  80.000 Ευρώ και 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.000 Ευρώ. Τα έσοδα της εταιρίας «Χ, Ltd» θα είναι ως 
εξής:  

       

           31/12/07  31/12/08 

Αποσβέσεις (600.000Ευρώ/5έτη)   120.000   120.000 

Έσοδα εποµ. χρήσεων επιχορήγησης      40.000     40.000 

Εξοπλισµός     480.000   360.000 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις   120.000     80.000 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις       40.000               40.000 

 
Με την δεύτερη µέθοδο που έχουµε την αφαίρεση της επιχορήγησης που µειώνει την 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου του 
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ενεργητικού των 600.000 Ευρώ θα είναι µειωµένο κατά την αξία της επιχορήγησης κατά 

200.000 Ευρώ για να δώσει την αρχική αξία του περιουσιακού στοιχείου των 400.000 Ευρώ.        

 

 

 

 

Το αποτέλεσµα της ετήσιας απόσβεσης θα είναι (400.000 Ευρώ /5 έτη) 80.000 Ευρώ. Ενώ 

τα έσοδα για το έτος που έληξε :  

  

                             31/12/07   31/12/08 

Αποσβέσεις (400.000Ευρώ/5 έτη)                         80.000     80.000 

Εξοπλισµός                                                       * 320.000         ** 240.000 

 

*Ο εξοπλισµός στις 31/12/07 προκύπτει (400.000Ευρώ-80.000Ευρώ)320.000Ευρώ 

**Ο εξοπλισµός στις 31/12/08 προκύπτει (400.000Ευρώ-80.000Ευρώ-80.000Ευρώ) 

240.000Ευρώ.  

Τα κύρια σηµεία και µε τις δύο µεθόδους είναι ότι η καθαρή επιβάρυνση στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσης  είναι 80.000 Ευρώ. 

Επίσης, από την παράγραφο 17 του ∆ΛΠ 20:  

"Επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία  είναι συνήθως 

αναγνωρίζεται ως έσοδο κατά  τις περιόδους και στις αναλογίες που αποσβέσεις εκείνων των 
περιουσιακών στοιχείων είναι χρεώνεται. " 

 Η παράγραφος 19 του ∆ΛΠ 20 αναφέρει ότι  
 «Οι επιχορηγήσεις είναι µερικές φορές που λαµβάνουν στα πλαίσια  µιας δέσµης 

οικονοµικών ή φορολογικών µέτρων για να την οποία ορισµένες προϋποθέσεις  
επισυνάπτεται. " 

 

4.2  Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

 

• Ο µισθωµένος εξοπλισµός περιέρχεται στον επενδυτή στο τέλος της µίσθωσης 

• Η διάρκεια της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη 

• Τα ποσοστά της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν αυτό το είδος της 

ενίσχυσης  είναι ίδια µε αυτά της άµεσης επιχορήγησης. 
 Παράδειγµα 

Έστω µια επιχείρηση αποφασίζει να κάνει επενδύσεις σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό αξίας 

2.400.000 €, µε την υπαγωγή στις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου  3908/11. Το 

συνολικό ποσοστό ενίσχυσης που συγκεκριµένη επιχείρηση θα απαιτήσει από το ∆ηµόσιο 

ανέρχεται σε 40%. ∆ηλαδή η επιχείρηση µπορεί να επιδοτηθεί µε το ποσό των 960.000 €. Ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά µηχανήµατα η αξία των 

οποίων είναι η εξής: 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 

Α    200.000 

Β 1.000.000 

Γ    800.000 
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∆    400.000 

ΣΥΝΟΛΟ € 2.400.000 

   
Η τράπεζα αγοράζει τα 4 µηχανήµατα για δικό της λογαριασµό , της τα εκµισθώνει 

για διάστηµα τριών ετών, όταν λήξει το διάστηµα αυτό των τριών ετών  η επιχείρηση θα τα 

αγοράσει σε µια συµφωνηµένη αξία, η επιχείρηση θα καταβάλει ανά τρίµηνο ισόποσες δόσεις 

για τα µηχανήµατα, ακόµα δεν θα εµφανίσει τα µηχανήµατα στα βιβλία της γιατί θα 

φαίνονται στης τράπεζας τα βιβλία και τέλος η επιχείρηση θα καταχωρεί τα έξοδα από τα 

µισθώµατα ή αλλιώς µηχανήµατα. 

Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης : α) καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του 

µισθωµένου εξοπλισµού βάσει της σύµβασης έχει εγκατασταθεί στη µονάδα µετά από 

πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου (άρθρο 8,Παραγραφος 2), β) ποσό µέχρι 50% 

της ενισχυόµενης δαπάνης της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης καταβάλλεται µέχρι τη 

λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης και γ) µετά το πέρας της λήξης καταβάλλεται το υπόλοιπο . 

Οπότε γίνονται οι ακόλουθες εγγραφές: 

 

1Η ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

62. Παροχές Τρίτων   

62.04 Ενοίκια – Έξοδα   

62.04.000 Χρηµατοδοτική Μίσθωση Εξοπλισµού 200.000  

          38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  200.000 

Αιτιολογία: Καταβολή πρώτου µισθώµατος    

 

 

2
Η
 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα 80.000  

     41.08.000 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων  80.000 

Αιτιολογία: Είσπραξη Επιχορήγησης   

 

Στο τέλος ο λογαριασµός 41.08 θα έχει πιστωτικό υπόλοιπο 320.000 €. Αλλιώς η 

επιχείρηση µπορεί να σχηµατίσει στο τέλος της χρήσης το αφορολόγητο αποθεµατικό 

κάνοντας µια εγγραφή µεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασµού 74 στον 

λογαριασµό 41. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

74.00.000 Επιχορηγήσεις και ∆ιάφορα Έξοδα 
Πωλήσεων 

320.000  

       41.08.000 Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων  320.000 

Αιτιολογία: Μεταφορά επιχορηγήσεων σε 

λογαριασµό Αφορολόγητου Αποθεµατικού 

  

 
 

4.3 Φορολογική Απαλλαγή 
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Το αφορολόγητο αποθεµατικό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται µε βάση τα καθαρά 

κέρδη που: 
• δηλώνονται µε την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, 

• προκύπτουν από τα τηρούµενα βιβλία, 

•  εµφανίζονται στον ισολογισµό, 

• προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα. 

Από τα κέρδη βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η φορολογική απαλλαγή αφαιρούνται: 

• τυχόν κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήµατος, 

• κρατήσεις για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, 

• κέρδη χρήσης που διανέµονται πραγµατικά ή αναλαµβάνονται από τους εταίρους  ή 

τον επιχειρηµατία. 

Για τον ορθό υπολογισµό του αφορολόγητου αποθεµατικού θα πρέπει να: 

• προστίθενται στο τακτικό αποθεµατικό, τα διανεµόµενα κέρδη και οι φόροι 

εισοδήµατος που αναλογούν 

• και αφαιρούνται από τα κέρδη της εταιρίας (τα κέρδη είναι αυτά που εµφανίζονται 

στα βιβλία της εταιρίας, Ν. 2190/1920).  

 

4.4 Επιδότηση Του Κόστους Της ∆ηµιουργούµενης Απασχόλησης 

  

Η επιχορήγηση αφορά συνδεόµενες µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης θέσεις 

απασχόλησης. Η ενίσχυση, είτε καταβάλλεται επί του µισθολογικού κόστους (µισθός πριν την 

αφαίρεση των φόρων και υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), είτε παρέχεται για 

τα δύο πρώτα έτη από τη δηµιουργία της κάθε θέσης απασχόλησης 

 

4.5  Παρατηρήσεις Ως Προς Τα Είδη Των Παρεχόµενων Ενισχύσεων 

  

• κατά τους λογιστικούς χειρισµούς η λειτουργική δαπάνη καταχωρείται στο σύνολό 

της σε κατάλληλο λογαριασµό της 6ης οµάδας και «πηγαίνει» στα Αποτελέσµατα. 

• η επιχορήγηση καταχωρείται στο σύνολό της σε λογαριασµό Αφορολόγητου 

Αποθεµατικού. 
Συγκρίνοντας τον προηγούµενο Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 µε το σηµερινό, 

αντιλαµβανόµαστε ότι ο σηµερινός «διαπνέεται» από τη λογική της κεφαλαιουχικής µεθόδου 

οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ρυθµίσεις σχετικά µε τα Αφορολόγητα Αποθεµατικά, για µια 

δεκαετία, απλά αναστέλλουν τη φορολογική υποχρέωση. 

 

4.6 Ανάκληση Εισπραχθείσας Επιχορήγησης 

 

Η µη τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 10 του νόµου από πλευράς επιχείρησης 
συνεπάγεται ανάλογες κυρώσεις που ρυθµίζονται και αυτές απ’ το νόµο. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 10 οι επιχειρήσεις οφείλουν: 
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• Να  τηρούν τους όρους της υπαγωγής, 

•  Να αποκτούν την κυριότητα του µισθωµένου εξοπλισµού µε τη λήξη της σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

• Να µη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, 

•  Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, 

• Να µη µεταβιβάζουν.  

• Να µεταβάλλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση ως προς τα 
πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους, 

• Να εκµισθώσουν µέρος ή σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης. 

• Επιχειρήσεις των οποίων έχει ενισχυθεί η δηµιουργούµενη απασχόληση οφείλουν να 
διατηρούν τον αριθµό των νέων θέσεων για τις οποίες επιχορηγούνται για 

τουλάχιστον 5 έτη µετά τη δηµιουργία τους, 

• για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί . 

Οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της 

απόφασης υπαγωγής οργάνου. Ανάλογα µε την περίπτωση προβλέπεται και η ανάκληση 

µέρους ή του συνόλου της επιχείρησης. 
 

4.7 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Σε Επενδύσεις Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων 

 
Α) Επιστροφή επιχορηγήσεων σε επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και δεν είναι 
στο αφορολόγητο αποθεµατικό. 

Παράδειγµα: Έστω µια επιχείρηση έχει πραγµατοποιήσει στο παρελθόν επένδυση ύψους 
€1.000.000 για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, για την οποία είχε λάβει επιχορήγηση 

ύψους €250.000, ήτοι, είχε επιχορηγηθεί µε 25%. Έστω ότι η διάρκεια ωφέλιµης ζωής του 
µηχανολογικού εξοπλισµού είχε οριστεί στα πέντε έτη και κατά συνέπεια ο εξοπλισµός 

αυτός, παράλληλα µε την επιχορήγηση, θα αποσβένονταν µε ποσοστό 20% ετησίως. 

Υποθέτουµε ότι η εν λόγω επιχείρηση, µετά το τέλος του δεύτερου έτους, αθέτησε κάποια 

από τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 και σαν αποτέλεσµα οφείλει να επιστρέψει στο σύνολό 

της την επιχορήγηση που είχε λάβει και επιπλέον φορολογικά πρόστιµα ύψους €10.000. 
Κατά το χρόνο λήψης της επιχορήγησης, η επιχείρηση είχε σχηµατίσει αφορολόγητο 

αποθεµατικό ύψους €250.000 διενεργώντας την παρακάτω εγγραφή: 
 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

38. Χρηµατικα ∆ιαθέσιµα 250.000  

       41.10.000 Αφορολόγητο Αποθεµατικό  250.000 

Αιτιολογία: Σχηµατισµός Αφορολόγητου 

Αποθεµατικού. 

  

 

Από τη στιγµή που ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποσβένονταν µε ποσοστό 20% ετησίως, µε 

το ίδιο ποσοστό θα αποσβένονταν και η ληφθείσα επιχορήγηση . ∆ηλαδή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (Τέλος Χρήσης) ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10.000 Αφορολόγητο Αποθεµατικό 50.000  

      81.01.005 Αναλογούσες Επιχορηγήσεις Παγίων 

Επενδύσεων 

 50.000 

Αιτιολογία: Απόσβεση Επιχορήγησης   
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Εποµένως µετά το τέλος των δύο ετών όπου και ανακύπτει το ζήτηµα της επιστροφής, 

η επιχείρηση είχε αποσβέσει την επιχορήγηση κατά €100.000 και αποµένει στην πίστωση του 

41.10.000 υπόλοιπο €150.000. µε την επιστροφή της επιχορήγησης η επιχείρηση θα 

διενεργήσει την παρακάτω εγγραφή:  

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ   ΧΡΕΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.10.000 Αφορολόγητο Αποθεµατικό 150.000  

82 Έσοδα & Έξοδα Προηγ. Χρήσης   

82.00 Έξοδα Προηγ. Χρήσης    

82.00.000 Ανάκληση Επιχορ Παγίων Επενδύσεων 100.000  

82.00.001Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις   10.000  

      53. Πιστωτές ∆ιάφοροι   

      53.00 Ελληνικό ∆ηµόσιο  250.000 

      54. Υποχρεώσεις Από Φόροι- Τέλη   

      54.00.Υποχρεώσεις Από Φορολογικά Πρόστιµα    10.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή Ληφθείσας Επιχορήγηση   

 

Β) Επιστροφή επιχορήγησης που αφορά επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο του 

Αφορολόγητου Αποθεµατικού. 

Βασιζόµενοι στο πρώτο παράδειγµα , υποθέτουµε τώρα ότι η ληφθείσα επιχορήγηση 

που πρέπει να επιστραφεί συνιστά αφορολόγητο αποθεµατικό. Σε αυτήν την περίπτωση, 

γνωρίζουµε ότι το αφορολόγητο αποθεµατικό παραµένει στο λογαριασµό 41.08.000 χωρίς να 

αποσβένεται. Αυτός σηµαίνει ότι ο εν λόγω λογαριασµός µετά το τέλος του δεύτερου έτους 

παραµένει πιστωµένος µε το ποσό των €250.000. Η εγγραφή θα έχει ως εξής:  

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.08.000 Αφορολόγητο Αποθεµατικό  250.000  

82. Έσοδα & Έξοδα προηγ. Χρήσεων     

82.00.000Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις    10.000  

      53. Πιστωτές ∆ιάφοροι   

      53.00Ελληνικό ∆ηµόσιο  250.000 

      54.Υποχρεώσεις από Φόροι-Τέλη   

      54.00Υποχρεώσεις από Φορολογικά Πρόστιµα    10.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσα επιχορήγησης   

 

Γ) Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Λειτουργικά Έξοδα και ∆ΕΝ συνιστά, στο 

σύνολό της Αφορολόγητο Αποθεµατικό. 

 Παράδειγµα: Υποθέτουµε ότι η επιχείρηση έχει υπαχθεί στις διατάξεις ενός παλαιότερου 

Αναπτυξιακού Νόµου για την κάλυψη λειτουργικών της εξόδων εισπράττοντας  κρατική 

επιχορήγηση ύψους 600.000 €. Το επενδυτικό σχέδιο έχει εγκριθεί το 2004 και το 2007 η 

επιχείρηση λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων της υποχρεούται στην επιστροφή του 

συνολικού ποσού. Η επιχορήγηση αυτή είχε καταχωριστεί στα έσοδα των προηγούµενων 

χρήσεων και είχε διαµορφώσει µε το αντίστοιχο ποσό τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Έστω ότι η 
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προσαύξηση των τόκων είναι 60.000 €. η επιχείρηση θα πρέπει να διενεργήσει σήµερα στα 

βιβλία της την εξής εγγραφή: 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩ ΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

82. Έσοδα &Έξοδα προηγ. Χρήσεων   

82.00 Έξοδα προηγ. Χρήσεων   

82.00.000 Ανάκληση Επιχορήγησης Παγίων 

Επενδύσεων 

600.000  

 82.00.001 Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις   60.000  

      53. Πιστωτές ∆ιάφοροι   

      53.00Ελληνικό∆ηµόσιο  600.000 

      54. Υποχρεώσεις από Φόροι- Τέλη   

      54.00.000 Υποχρεώσεις από Φορολογικά 

Πρόστιµα 

  60.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας Επιχορήγησης  

 

  

 

∆)Επιστροφή Επιχορήγησης που αφορά σε Λειτουργικά έξοδα και συνιστά, στο σύνολό της, 

Αφορολόγητο Αποθεµατικό. 

Παράδειγµα: Συνεχίζοντας µε το προηγούµενο παράδειγµα, υποθέτουµε τώρα ότι η 

επιχορήγηση που έχει λάβει η επιχείρηση, έχει υπαχθεί στα πλαίσια του σηµερινού 

Αναπτυξιακού Νόµου και είναι καταχωρηµένη σε λογαριασµό αφορολόγητου αποθεµατικού, 

δηλαδή σε κατάλληλο τριτοβάθµιο λογαριασµό του 41. Υποθέτουµε ότι η επιχείρηση έλαβε 
την επιχορήγηση το 2008 και σήµερα 2010 υποχρεούται στην επιστροφή της, λόγω αθέτησης 

των διατάξεων του Νόµου 3908/11. Σε αυτήν την περίπτωση, κανένα µέρος της 
επιχορήγησης δεν έχει µεταφερθεί στα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων, αλλά 

παραµένει στο σύνολό του στην πίστωση του ανωτέρω λογαριασµού. Εδώ δηλαδή, θα πρέπει 
να διενεργήσει την ακόλουθη εγγραφή: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

41.08.000 Αφορολόγητο Αποθεµατικό 600.000  

82. Έσοδα &Έξοδα προηγ. Χρήσεων   

82.00. Έξοδα προηγ. Χρήσεων   

82.00.000 Φορολογικά Πρόστιµα & Προσαυξήσεις  60.000  

      53. Πιστωτές ∆ιάφοροι   

      53.00.000 Ελληνικό ∆ηµόσιο  600.000 

       54. Υποχρεώσεις από Φόροι -Τέλη    

       54.00.000 Υποχρεώσεις από Φορολογικά 
Πρόστιµα 

   60.000 

Αιτιολογία: Επιστροφή ληφθείσας Επιχορηγήσεις   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
  

 

 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 

 

 

5.1 Ο Νόµος 2190/20 Για Τις Κρατικές Επιχορηγήσεις 

  

Ο Ντζανάτος (2008) αναφέρει ότι ο Νόµος 2190/20 δεν είχε ειδικές ρυθµίσεις , αλλά 

επιβλήθηκε µε την  συγκεκριµένη πρακτική στις επιχειρήσεις. Εστιάζοντας στις γενικές του 

αρχές και ειδικά στην αρχή ότι τα έσοδα λογίζονται όταν είναι στο χρόνο που 

πραγµατοποιούνται , συνδέονται τότε και µε τις επιχορηγήσεις.   

 Όσον αφορά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.)  στο οποίο παραπέµπει ο ΚΝ 

2190/20, αλλά και τα κλαδικά λογιστικά σχέδια , έχουν συγκεκριµένους λογαριασµούς και 

συγκεκριµένη  πρακτική αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων. Εντούτοις, οι επιχορηγήσεις 

σύµφωνα µε το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στις επιχορηγήσεις 

εξόδων και στις επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια.       

 Οι επιχορηγήσεις εξόδων , περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 74 σαν έσοδα και 

µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα. Ενώ, οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια , 

σύµφωνα µε το λογιστικό σχέδιο και την πρακτική που έχει επιβληθεί µε  τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπά , µεταφέρονται όταν είναι σίγουρη  η είσπραξη τους ή όταν εισπραχθούν, 

σε ειδικό λογαριασµό της καθαρής θέσης ή της καθαρής περιουσίας. Σε κάθε χρήση 
αποσβένονται ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου το οποίο αφορούν και το <<έσοδο>> που 

προκύπτει από αυτήν την απόσβεση, εµφανίζεται στα ανόργανα έσοδα. Σε περίπτωση που 
γίνει αναπροσαρµογή του επιχορηγηµένου παγίου , τότε η αξία κτήσης του παγίου 

αναπροσαρµόζεται , όπως αναπροσαρµόζονται στη συνέχεια και οι σωρευµένες αποσβέσεις 
του. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να αναπροσαρµοστεί και η επιχορήγηση που έχει ληφθεί. 

 Η λογιστική προσέγγιση στηρίζεται σε βάσιµη αιτιολόγηση. Πρώτον, µε αυτόν τον 

τρόπο υπάρχει συγκρισιµότητα σε οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, 

από τις οποίες κάποιες δεν πήραν επιχορήγηση για τα πάγια τους και κάποιες που πήραν. 

∆εύτερον έχει τον ίδιο τρόπο   υπολογισµού του κόστους παραγωγής , στο οποίο επιδρούν 
πολλές φορές καθοριστικά οι αποσβέσεις και συνεπώς, δίνει συγκρίσιµα στοιχεία για το 
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κόστος παραγωγής οµοειδών επιχειρήσεων όπου ασχολούνται µε το ίδιο αντικείµενο . Τέλος , 

δίχως αµφισβήτηση είναι  ότι τα χρήµατα τα οποία λήφθηκαν σαν επιχορήγηση , αποτελούν 

περιουσία της εταιρίας και όχι υποχρέωση και αυτή η επιχορήγηση εµφανίζεται αυξητικά της 

καθαρής θέσης. Με την απόσβεση της µεταφέρεται στα αποτελέσµατα και εποµένων µειώνει 

την καθαρή θέση, αλλά αυτή η µείωση διορθώνεται από τη µετέπειτα µεταφορά στα 

αποτελέσµατα των <<αποτελεσµάτων εις νέο>>  ή άλλων στοιχείων της καθαρής θέσης όπως 

τα αποθεµατικά. Το αποτέλεσµα το οποίο προκύπτει είναι ότι τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα στο ζήτηµα των επιχορηγήσεων έχουν σαφή προσέγγιση, η οποία και στην πράξη 

έχει υλοποιηθεί ικανοποιητικά.         

 Τέλος, ισχύει  η αρχή ότι τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται κατά το χρόνο της 

πραγµατοποίησης τους ανεξάρτητα από το χρόνο που θα εξοφληθούν οι σχετικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις. 

 

5.2  Λογιστική Των Κρατικών Επιχορηγήσεων Και Γνωστοποίηση Της 

Κρατικής Υποστήριξης 

  

Το ∆.Λ.Π. 20 εφαρµόζεται στη λογιστική παρακολούθηση και γνωστοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων, καθώς και στη γνωστοποίηση όλων των µορφών κρατικής υποστήριξης. 
Σύµφωνα µε την εφαρµογή του προτύπου , το πρότυπο δεν ασχολείται µε: 

1. Το λογιστικό χειρισµό των κυβερνητικών επιχορηγήσεων σε χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν µεταβολές τιµών. 

2. Κυβερνητική υποστήριξη υπό µορφή ωφεληµάτων, σε σχέση µε τον υπολογισµό του 

φόρου εισοδήµατος. 

3. Κυβερνητική συµµετοχή στην ιδιοκτησία της οντότητας 

4. Κυβερνητικές επιχορηγήσεις που έχουν σχέση µε τη γεωργία και καλύπτονται από το  

Ορισµοί  

1. Κράτος: αναφέρεται στο δηµόσιο, στις δηµόσιες υπηρεσίες και παρόµοιους τοπικούς, 

εθνικούς ή διεθνείς φορείς. 

2. Κρατική υποστήριξη: µέτρο που λαµβάνεται από το κράτος µε σκοπό την παροχή 

οικονοµικού οφέλους σε συγκεκριµένη επιχείρηση που πληροί ορισµένα κριτήρια. 

3. Κρατική επιχορήγηση: ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη µορφή 

µεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση  

4. Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία: κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν 

ως βασικό όρο ότι  η επιχείρηση πρέπει να αγοράσει, κατασκευάσει ή γενικά 
αποκτήσει µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. 

5. Επιχορηγήσεις συναφείς µε έσοδα: κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται µε 
περιουσιακά στοιχεία  

6. Χαριστικά δάνεια: δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από την εξόφλησή 
τους εφόσον τηρηθούν ορισµένες προκαθορισµένες προϋποθέσεις.  

7. Εύλογη αξία: είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να γίνει, η ανταλλαγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή η διευθέτηση µιας υποχρέωσης, µεταξύ δυο 

συµβαλλόµενων µερών οι οποίοι ενεργούν µε πλήρη γνώση και µε τη θέλησή τους σε 

µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

Ενώ σύµφωνα µε τον χρόνο αρχικής καταχώρισης του προτύπου: 

• Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα : -ότι θα 

εισπραχθούν και –ότι η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
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• Ακόµη και αν εισπραχθεί Κρατική Επιχορήγηση , αν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρίας, δεν καταχωρείται. 

• Ένα Χαριστικό ∆άνειο, λογίζεται σαν Κρατική Επιχορήγηση , αν υπάρχει εύλογη 

Βεβαιότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρίας. 

 

 

 

5.3 Λογιστική Αντιµετώπιση Των Κρατικών Επιχορηγήσεων 
 

Η θεµελιώδης προϋπόθεση της εισοδηµατικής µεθόδου είναι να καταχωρούνται οι 

επιχορηγήσεις, µε τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό στα έσοδα των χρήσεων. 

Συνήθως: 

• Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν ορισµένα έξοδα λογίζονται στα έσοδα της κάθε 
χρήσης που επιβαρύνθηκε µε αυτά τα έξοδα. 

• Οι επιχορηγήσεις σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται ως έσοδο στις 
χρήσεις που επιβαρύνονται µε τις αποσβέσεις αυτών των στοιχείων. 

Επίσης: 

• Οι επιχορηγήσεις σε µη αποσβέσιµα  περιουσιακά στοιχεία προϋποθέτουν την 

εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων. Το ποσό της επιχορήγησης λογίζεται στα έσοδα των 
χρήσεων που επιβαρύνθηκαν µε τις δαπάνες αντιµετώπισης αυτών των υποχρεώσεων.  

 

5.4  Λογιστική Αντιµετώπιση Των Κρατικών Επιχορηγήσεων Κατά Τις 

Απόψεις Της IASC 

 

Σύµφωνα µε το Πρότυπο, «οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν πρέπει να καταχωρούνται 

λογιστικά µέχρις ότου υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι: 

� Η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και 

� Η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. 
 

5.5 Καταχώρηση Των Επιχορηγήσεων Σε Μεταβατικό Λογαριασµό 

 

Το Πρότυπο ορίζει ότι «οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να λογίζονται, µε τρόπο 

συστηµατικό, στα έσοδα όσων χρήσεων απαιτούνται για το συσχετισµό των επιχορηγήσεων 

αυτών µε τις αντίστοιχες προς συµψηφισµό δαπάνες. ∆εν πρέπει να πιστώνονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια.»  

Είδη επιχορηγήσεων που «αναγνωρίζει» το ∆.Λ.Π. 20: 

• Επιχορηγήσεις για αντιστάθµιση εξόδων 

• Επιχορηγήσεις για απόκτηση αποσβεστέων στοιχείων Ενεργητικού 

• Επιχορηγήσεις ως µέρος «Οικονοµικού Πακέτου» βοήθειας 
• Επιχορηγήσεις για υφιστάµενες ζηµιές/έξοδα 

• Άµεση γενική επιχορήγηση 
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• Μη χρηµατική επιχορήγηση 

• Επιχορηγήσεις για απόκτηση µη αποσβεστέου στοιχείου Ενεργητικού 

• Επιχορηγήσεις  ∆ανείων  

 

 

 

 

5.6   Σύνδεση µε ∆.Λ.Π. 37 «Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 

ενδεχόµενες απαιτήσεις» 

 

Το ∆.Λ.Π. 37 χωρίζει θεωρητικά τις προβλέψεις σε τρεις κατηγορίες: 

• Στις  µελλοντικές ζηµιές 

• Στην επαχθής σύµβαση 

• Στις προβλέψεις αναδιάρθρωσης 

Στο ∆.Λ.Π. 37 τονίζεται ότι : 

• οι εκτιµήσεις των προβλέψεων θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές µε βάση τα δεδοµένα 

της ηµεροµηνίας του ισολογισµού 

• δε θα πρέπει να δηµιουργούνται υπερβολικές προβλέψεις 

Αντίθετα σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. (που είναι ιδιαιτέρως συντηρητικά): 

• δε νοείται να σχηµατισθούν προβλέψεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις παρά µόνο για 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

• δηµιουργούνται οι µεγαλύτερες δυνατές προβλέψεις 
Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 37 η επιχορήγηση καταχωρείται στα βιβλία µόνο: 

• όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτή θα χορηγηθεί στην επιχείρηση, και επίσης  

• βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους στους οποίους υπόκειται 

η χορήγηση της  

• επιχορήγησης, ώστε να µην επιστραφεί από την επιχείρηση στο δηµόσιο. 

 

5.7  Επιχορηγήσεις Για Απόκτηση Περιουσιακών Στοιχείων 

 

∆ύο µέθοδοι για την εµφάνιση των επιχορηγήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. 
1. Η επιχορήγηση θεωρείται ως «έσοδο επόµενων χρήσεων». 

2. Η επιχορήγηση µεταφέρεται σε µείωση της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Επιχορηγήσεις που αφορούν στα Αποτελέσµατα  

• ∆ε σχετίζονται µε την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

• Άµεση οικονοµική ενίσχυση 
∆ύο µέθοδοι: 

1. Πιστώνει τις επιχορηγήσεις δαπανών στα αποτελέσµατα, είτε σε χωριστό κονδύλι, 
είτε σε κονδύλι µε γενικό τίτλο όπως «λοιπά έξοδα», ή «άλλα εισοδήµατα» 

2. Αφαιρεί απευθείας την επιχορήγηση από τη σχετιζόµενη δαπάνη που καταχωρεί στα 

αποτελέσµατα 

Το φορολογικό «µέρος» των κρατικών Επιχορηγήσεων µε βάση τα ∆.Λ.Π. Ενώ οι χειρισµοί 

που προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. συνεπάγονται: 
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• Μικρότερες αποσβέσεις 

• Μικρότερη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων 

• Ευµενέστερο αποτέλεσµα 

• Μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση 

Η επιχορήγηση δεν είναι «καθαρή» φόρου και τα πραγµατικό ύψος της είναι τελικά 
µικρότερο. 

 

Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης – Χειρισµός σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 «Μεταβολή 

Λογιστικής Εκτίµησης» 

 Κρατική επιχορήγηση για την οποία δηµιουργείται υποχρέωση επιστροφής της, 

πρέπει να λογιστικοποιείται ως αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης ( ∆ΛΠ 8 «καθαρό κέρδος 

ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές αρχές»). Η επιστροφή µιας 

επιχορήγησης συναφούς µε έσοδα, πρέπει πρώτα να συµψηφίζεται µε το αναπόσβεστο 

πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού εσόδων εποµένων περιόδων. Εφόσον η 

επιστροφή υπερβαίνει αυτό το υπόλοιπο, ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, 

η επιστροφή πρέπει να καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο.  

Η επιστροφή επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται 

σε αύξηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου αυτού, ή σε µείωση του πιστωτικού υπολοίπου 

του σχετικού λογαριασµού εσόδων επόµενων περιόδων. Το σωρευµένο ποσό των πρόσθετων 

αποσβέσεων, που µέχρι το χρόνο της πιο πάνω επιστροφής θα είχε καταχωρηθεί ως έξοδο, αν 

δεν υπήρχε η επιχορήγηση, πρέπει να καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο. Οι συνθήκες που 

δηµιουργούν θέµα επιστροφής της επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

απαιτούν εξέταση της πιθανής αποµείωσης της νέας λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου. 

Σκοπός να καθορίζει τον τρόπο κατάταξης, τη γνωστοποίηση και τον πρότυπο λογιστικό 
χειρισµό ορισµένων οικονοµικών γεγονότων: 

• Το Πεδίο Εφαρµογής που εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που καταρτίζουν 

Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τις απαιτήσεις των ∆.Π.Χ.Α. 

• Οι Λογιστικές Πολιτικές που βασίζονται σε συγκεκριµένες αρχές, θέσεις, παραδοχές, 

κανόνες, πρακτικές που υιοθετούνται από µία επιχείρηση για την κατάρτιση και παρουσίαση 

των οικονοµικών τους καταστάσεων. 

• Τα λάθη προηγούµενων χρήσεων όπως είναι παραλείψεις  και ανακρίβειες στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις εξαιτίας της αποτυχίας να χρησιµοποιηθούν αξιόπιστες 

πληροφορίες. Σηµαντικές θεωρούνται εκείνες που µπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις των 

χρηστών. 

• Η αναδροµική εφαρµογή µιας καινούργιας λογιστικής πολιτικής σε οικονοµικά 
γεγονότα. 

• Η αναδροµική διατύπωση της διόρθωση σχετικά µε την αναγνώριση, αποτίµηση και 
γνωστοποίηση κονδυλίων των οικον. καταστάσεων. 

• Η ανέφικτη εφαρµογή όπου η επιχείρηση δεν µπορεί να εφαρµόσει τη συγκεκριµένη 
απαίτηση, ακόµα και µετά από κάθε δυνατή προσπάθεια. 

 

5.8  Μεταβολές Στις Λογιστικές Εκτιµήσεις 

 

Λογιστικές εκτιµήσεις απαιτούνται για διάφορα κονδύλια του Ισολογισµού, όπως: 
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• Επισφαλείς πελάτες 

• Απαξίωση αποθεµάτων 

• Εύλογη αξία ενεργητικού ή υποχρεώσεων 

• Ωφέλιµη ζωή ή τρόπο ανάλωσης των οικονοµικών οφελών αποσβέσεων στοιχείων 

του ενεργητικού 

• Υποχρεώσεις από εγγυήσεις. 

 

 

5.9 Λογιστικός χειρισµός  
 

Το αποτέλεσµα µιας µεταβολής στις λογιστικές εκτιµήσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στον 
προσδιορισµό του καθαρού αποτελέσµατος της χρήσης στην οποία έγινε η µεταβολή. Όταν η 

Κρατική Υποστήριξη δεν είναι επιδεκτική αποτίµησης ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός των 

συναλλαγών µε το δηµόσιο από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης, τότε δεν 

αναγνωρίζεται ως κρατική επιχορήγηση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20. 

 

5.10 Γνωστοποιήσεις 

 

Το πρότυπο ορίζει ότι θα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις: 

• Ενθαρρύνεται η ανάλυση από το ποσό του εξόδου πριν το συµψηφισµό. 

• Αν υπάρχει Κρατική Υποστήριξη που δεν είναι Κρατική Επιχορήγηση και είναι 

σηµαντική, πρέπει να γνωστοποιείται για την καλύτερη πληροφόρηση του 

αναγνώστη. 

• Γνωστοποιείται η Λογιστική µέθοδος αντιµετώπισης των επιχορηγήσεων. 

• Γνωστοποιείται το είδος και τα ποσά των Κρατικών Επιχορηγήσεων που 

περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

• Γνωστοποιούνται πληροφορίες για σηµαντικές Κρατικές Υποστηρίξεις, που δεν είναι 

Κρατική Επιχορήγηση. 

• Γνωστοποιούνται ανεκπλήρωτοι όροι για Κρατικές Επιχορηγήσεις που δεν έχουν 
καταχωρηθεί. 

• Γνωστοποιούνται πιθανά άλλα ενδεχόµενα, εκτός των ανεκπλήρωτων όρων για 
Κρατικές Επιχορηγήσεις που δεν έχουν καταχωρηθεί. 

 

5.11 Λοιπά Θέµατα 
 

• Αν µία Επιχορήγηση Παγίων Στοιχείων µεταφερθεί µειωτικά στο πάγιο ,στις 

Ταµειακές Ροές πρέπει να εµφανιστεί χωριστά, ώστε να φαίνεται το σύνολο των 
επενδύσεων που έγιναν. 

• Για Επιχορηγήσεις Εσόδων, µπορεί να εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό εσόδων 
ή να συµψηφίζουν  τα Αποτελέσµατα Χρήσης τα αντίστοιχα έξοδα. 

• Το ∆.Λ.Π. 20 ισχύει από 1/1/1984, αλλά έγιναν ορισµένες µεταγενέστερες 
τροποποιήσεις. 
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5.12 Αλλαγές Σύµφωνα Με Το ∆.Λ.Π. 20 

 

Το ∆.Λ.Π. 20 καθορίζει µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, σε ότι αφορά τιε 

επιχορηγήσεις για τα πάγια , ενώ διαφορετική είναι και η προσέγγιση του σε ότι αφορά τις 

επιχορηγήσεις εξόδων. Η προσέγγιση αυτή θα έχει πιθανόν σηµαντική επίπτωση στην 

εµφάνιση των οικονοµικών καταστάσεων πολλών επιχειρήσεων, που έχουν λάβει µεγάλες 

επιχορηγήσεις.  

Με βάση το ∆.Λ.Π. 20, υπάρχουν δύο επιλογές για τις επιχορηγήσεις παγίων. Η µια 

είναι η επιχορήγηση , όταν θεωρηθεί ότι είναι εισπρακτέα , να µεταφερθεί σε πίστωση 

ενός µεταβατικού λογαριασµού παθητικού, σαν ένα << αναβαλλόµενο έσοδο>>.  Αυτός ο 

µεταβατικός λογαριασµός θα αποσβένεται κάθε χρήση ανάλογα µε την απόσβεση του 

παγίου και η απόσβεση αυτή θα µεταφέρεται στα έσοδα , στα αποτελέσµατα χρήσης. 

Είναι δηλαδή µια πρακτική ανάλογη µε την πρακτική που εφαρµόζονταν µε τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, µόνο που αντί η επιχορήγηση  να µεταφέρεται αρχικά στην καθαρή 

θέση, τώρα µεταφέρεται στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού.   
Η δεύτερη επιλογή για τις επιχορηγήσεις παγίων που προβλέπει το ∆.Λ.Π 20, είναι 

αυτές να µεταφέρονται αφαιρετικά από την αξία κτήσης των παγίων, σε αυτή την 
περίπτωση, οι αποσβέσεις που θα διενεργούνται για το πάγιο θα είναι πολύ µικρότερες και 

εποµένως θα επιδρούν στα αποτελέσµατα µε τον ίδιο τρόπο, όπως θα επιδρούσαν εάν 
λογίζονταν το σύνολο των αποσβέσεων από την µια πλευρά και η <<απόσβεση>> των 

µεταβατικών λογαριασµών από την άλλη. 

Για τις επιχορηγήσεις εξόδων, το ∆.Λ.Π. 20 δίνει τη δυνατότητα αυτές οι 

επιχορηγήσεις να συµψηφίζουν έξοδα , εποµένως να µην εµφανίζεται το σύνολο των 

επιχορηγήσεων στα έσοδα και το σύνολο των αντίστοιχων εξόδων στα έξοδα ,αλλά µόνο 

η συµψηφιστική τους διαφορά. Με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ένας τέτοιος 

συµψηφισµός είναι απαράδεκτος. 

Τέλος , το ∆.Λ.Π. 20 προβλέπει ότι, εάν λογιστούν επιχορηγήσεις για πάγια ή για 

έξοδα όταν αυτές θα ληφθούν και αντίστοιχα έξοδα ή πάγια έχουν λογιστεί σε 

προηγούµενες χρήσεις , τότε πρέπει να γίνεται αναδροµική διόρθωση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Αυτή η ρύθµιση θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι 

ασύνηθες, να υπάρχει χρονική απόσταση ή αβεβαιότητα ανάµεσα στον χρόνο που γίνεται 

µια επένδυση ή γίνεται ένα έξοδο και στο χρόνο που λαµβάνεται ή εξασφαλίζεται η 

εύλογη βεβαιότητα, ότι θα ληφθεί η επιχορήγηση. 
Επίσης, µια άλλη διαφορά ανάµεσα στο ∆.Λ.Π.20 και στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα , είναι ο χρόνος λογισµού των επιχορηγήσεων. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, ένα έσοδο καταχωρείται µόνον όταν είναι βέβαιο, ενώ µε βάση το ∆.Λ.Π.20,  οι 

επιχορηγήσεις καταχωρούνται σαν έσοδα ή σαν στοιχείο των µεταβατικών λογαριασµών 
παθητικού ή αφαιρετικά από τα πάγια , όταν υπάρχει <<εύλογη βεβαιότητα>> ότι θα 

εισπραχθούν. 
Είναι προφανές ότι οι διατάξεις του ∆.Λ.Π. 20, επιδρούν σηµαντικά στις οικονοµικές 

καταστάσεις εταιριών της χώρας µας, οι οποίες έχουν λάβει µεγάλες επιχορηγήσεις . 

Μειώνουν   σε σηµαντικό βαθµό την καθαρή θέση και αυξάνουν τις υποχρεώσεις , όπως 

αυτές οι υποχρεώσεις  εµφανίζονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στα οποία κατά 

κανόνα δεν εµφανίζονται διακεκριµένα οι µεταβατικοί λογαριασµοί. Μπορεί να µειώνει 

σε σηµαντικό βαθµό την αξία των παγίων, αν τελικά  οι επιχορηγήσεις µεταφερθούν 

αφαιρετικά στα πάγια. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσµα για τις επιχορηγήσεις 

παγίων , είναι ότι µειώνεται σηµαντικά η καθαρή θέση. 

Η προσέγγιση που είχαν το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ήταν πιο σωστή και για τους 

λόγους της συγκρισιµότητας, αλλά και για τους λόγους της εµφάνισης της καθαρής θέσης. 
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Αν µια επιχορήγηση έχει ληφθεί και δεν πρόκειται να αναζητηθεί  από το δηµόσιο, τότε 

αυτή η επιχορήγηση αποτελεί στοιχείο της περιουσίας της εταιρίας και όχι υποχρέωση 

της. 

 

Από την άλλη πλευρά , η µέθοδος για µείωση της αξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων που προτείνεται από το ∆.Λ.Π. 20, έρχεται σε αντίφαση µε την άποψη και την 

προσέγγιση του ∆.Λ.Π. 16, ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µπορούνε να 

παρακολουθούνται στον ισολογισµό σε εύλογες αξίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6
ο
  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Μια πρόταση που θα µπορούσαµε να κάνουµε για µελλοντική έρευνα είναι ότι µπορεί να 

αποτελέσει την µελέτη των γνωστοποιήσεων σχετικά µε την κρατική υποστήριξη και τις 

κρατικές ενισχύσεις.          

  Ένα από τα θέµατα που εξετάστηκε σοβαρά είναι η πορεία για µια εναρµονισµένη 

ευρωπαϊκή προσέγγιση της λογιστικής των κρατικών επιχορηγήσεων. Όπως επιβεβαιώνεται 

από τις αναλύσεις οι οποίες περιλαµβάνονται, δεν είναι µόνο αναγκαίο να βελτιωθεί η 
αποτελεσµατικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος, αλλά θα πρέπει επίσης να επιλυθεί το 

πρόβληµα των µειωµένων επενδύσεων της ΕΕ σε διάφορους τοµείς όπως της Ενέργειας και 
των Αναλώσεων πηγών (Ε&Α). Θα πρέπει κατεπειγόντως να αντιστραφούν οι τρέχουσες 

τάσεις στις επενδύσεις Ε&Α, ούτως ώστε να προσεγγισθεί ο στόχος της διάθεσης ποσοστού 
3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, έως το 2010, µε αύξηση του µεριδίου των πόρων 

που διατίθενται από τις επιχειρήσεις, το οποίο θα έπρεπε να ανέλθει στα δύο τρίτα των 
συνολικών δαπανών για σκοπούς Ε&Α. Για την επίτευξη του στόχου θα απαιτηθεί η 

καταβολή κοινών προσπαθειών µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, όλων 

των κρατών µελών, των υποψήφιων χωρών και του επιχειρηµατικού κόσµου. Απαιτείται η 

κινητοποίηση ευρύτατου φάσµατος δηµόσιων πολιτικών µε συνεπή τρόπο, για να 

αντιµετωπιστούν τόσο το πλαίσιο των συνθηκών, όσο και οι κρατικοί µηχανισµοί 

χρηµατοδότησης της Ε&Α και της καινοτοµίας. 

Το πρώτο βήµα που θα πραγµατοποιήσει η Επιτροπή θα είναι η έναρξη διαλόγου, µε 

βάση την παρούσα ανακοίνωση, µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, τα κράτη µέλη, τις 

περιφέρειες και τις ενδιαφερόµενες πλευρές, συµπεριλαµβανοµένης ιδίως της βιοµηχανίας. Ο 

διάλογος αυτός θα διεξαχθεί µε απώτερη προοπτική τον καθορισµό των δράσεων που θα 

πρέπει να θεσπιστούν ή να ενισχυθούν σε διάφορα επίπεδα, ώστε να ενθαρρυνθεί µε 

αποτελεσµατικότερο, συστηµατικότερο και συνεκτικότερο τρόπο η ανάληψη επενδύσεων 

στην Ευρώπη.           

 Άλλο ένα συµπέρασµα που προκύπτει, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η προσφυγή 
παρά πολύ σε κρατικές ενισχύσεις που έχουν να κάνουν στον τοµέα της γεωργίας δηµιουργεί 

αρνητικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις και αυτό γιατί συµβαίνει , επειδή η εκµεταλλεύσεις 
περιµένουν εγχύσεις του κεφαλαίου χωρίς να λάβουµε καµία. Οι προσπάθειες και οι 

επιδοτήσεις κεφαλαίου (κρατικές ενισχύσεις) είναι νηολογηµένα στις λογιστικής ως εξής 
εισοδήµατα  να επιβάλλουν φόρο σε αυτά.  Έτσι, µακροπρόθεσµα, η κρατική ενίσχυση 

επηρεάζει επίσης τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Το εν λόγω ζήτηµα πρέπει να αναλυθεί και 
από την δηµοσιονοµική άποψη .        

  Οι εµπειρογνώµονες λογιστές που ασχολούνται, στο παρόν, από το µοναδικό τους 

µισθούς αντιλαµβάνονται φόρου, από τις αύξηση των εισοδηµάτων κλπ. φορολογικών των 

ΜΜΕ Θεωρούµε ότι οι διεθνείς κανόνες λογιστικής  θα πρέπει να υλοποιηθεί βήµα προς 
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βήµα, σε ένα πιο αργό ρυθµό, έτσι ώστε οι εµπειρογνώµονες της λογιστικής για να 

συνηθίσουν σε αυτούς τους κανόνες, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ βασίζονται στην 

επαγγελµατική κρίση και λιγότερο στη  λογιστική µέθοδος.  Επίσης, πολλές οντότητες που 

έχουν την εφαρµογή των διατάξεων του διατάγµατος αριθ..  1752/2005 δεν γνωρίζουν πολύ 

καλά τις ταµειακές τους κανόνες επεξεργασίας.  Κατά συνέπεια, ένας µεγάλος αριθµός 

επιχειρήσεων δεν  επεξεργαστεί αυτό το στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων.  Έτσι, ο 

νόµος δεν τηρείται. Ως εκ τούτου, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η ευρεία διάδοση των 

∆ΠΧΠ σήµερα µπορεί στην καλύτερη περίπτωση να είναι µόνο εν µέρει να εξηγηθεί ως µια 

οικονοµικά ορθολογικό φαινόµενο. Αντίθετα, η ζήτηση για τις νόµιµες ενέργειες για την 

αντιµετώπιση των στενά συνδεδεµένων παγκόσµιών αγορών είναι τουλάχιστον εξίσου 

σηµαντική η υποστήριξη στους στα ∆ΠΧΠ. Ένα άλλο συµπέρασµα το οποίο προκύπτει είναι 

ότι η επιχορήγηση που δίνετε για να χρηµατοδοτηθεί η απόκτηση ενός στοιχείου του 
ακινήτου,  των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού έχει το δικαίωµα να αφαιρεί από το ποσό 

της χορήγησης την λογιστική αξία του στοιχείου , καθώς να λαµβάνει και ένα µη 
νοµισµατικό στοιχείο της επιχορήγησης µε το συµβολικό ποσό και όχι από την εύλογη αξία. 

Έτσι εκτός από την µείωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων και τις 
συγκεκριµένες επιλογές του ∆ΛΠ  20, έχει σαν αποτέλεσµα την υποτίµηση του περιουσιακού 

στοιχείου εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης στους αρµόδιους που χειρίζονται τις 
οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών.       

 Επίσης, είναι πολύ πιθανόν ότι η επιχορήγηση των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει 

να θεωρείτε υποχρέωση και  θα πρέπει να επιστραφεί, παρά το γεγονός ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ανεξάρτητα. Τα IASB θα πρέπει να αντισταθούν 

στον πειρασµό της εφαρµογής µιας αρχής και να επιλύουν, να αντιµετωπίζουν το 

οποιοδήποτε πρόβληµα µε µια «γρήγορη λύση», που βασίζεται σε αυτόνοµο κανόνα και όχι 

σε µια σαφή και καθορισµένη εφαρµογή µιας αρχής.    
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