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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ζωή είναι ένας αδιάκοπος αγώνας για επιβίωση, όχι µόνο της σάρκας αλλά
επίσης της ψυχής και του πνεύµατος. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ αδιάκοπα,
αναζητώντας την πνευµατική ολοκλήρωση. Ένας συνεχής αγώνας για απόκτηση γνώσης,
που πολλές φορές είναι αποτέλεσµα σκληρής προσπάθειας και υπέρβασης του ίδιου σου
του εαυτού.
Έτσι συνέβη και στην περίπτωση συγγραφής της παρούσας διπλωµατικής
εργασίας. ∆απανήθηκαν πολλές ώρες µελέτης και έρευνας, προκειµένου να ολοκληρωθεί
η εν λόγω διπλωµατική εργασία. Ώρες πολύτιµες, ειδικά στην περίπτωση µιας
εργαζόµενης µεταπτυχιακής φοιτήτριας µε σηµαντικές οικογενειακές υποχρεώσεις.
Όµως, σαν αντικρίζεις το προϊόν της επίπονης και συστηµατικής προσπάθειας, όλα
αποτελούν πολύ γρήγορα παρελθόν. ∆εν υπάρχει πλέον ούτε κούραση, ούτε άγχος, ούτε
εκνευρισµός. Αλλά µια δικαίωση και ικανοποίηση.
Σε κάθε αγώνα της ζωής, µικρό ή µεγάλο, συνήθως δεν είµαστε µόνοι. Οι δικοί
µας άνθρωποι, είναι δίπλα µας, συνοδοιπόροι, µας εµψυχώνουν και µάλιστα πολλές
φορές µας υποµένουν. Είναι εκεί να µας αφυπνίσουν, όταν κάποιες φορές νιώθουµε τις
δυνάµεις µας να µας εγκαταλείπουν και µας παροτρύνουν να συνεχίσουµε. Στο σηµείο
αυτό νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς µου ∆ηµήτρη και Μαρία , οι οποίοι
µου συµπαραστέκονται όλα αυτά τα χρόνια, στην διαρκή αναζήτηση της Ιθάκης της
Γνώσης, αλλά και τον σύντροφο µου Νίκο για την κατανόηση που επέδειξε κατά το
διάστηµα συγγραφής της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή του
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
επιβλέποντα καθηγητή µου, κ. Νεγκάκη Χρήστο, για την πολύτιµη καθοδήγηση και
συµπαράσταση στην συγγραφή της διπλωµατικής µου εργασίας.
Θα πρέπει να τονίσω στο σηµείο αυτό, ότι η ενασχόληση µε το συγκεκριµένο
θέµα, δηλαδή τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα και ειδικότερα µε την
περίπτωση εφαρµογής τους στους ΟΤΑ Α’ Βαθµού, αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση για
µένα, από την στιγµή που το γνωστικό πεδίο γύρω από το παραπάνω ζήτηµα είναι στην
χώρα µας σχεδόν ανύπαρκτο αλλά και διεθνώς δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά
βήµατα για την εφαρµογή τους. Ελπίζω όµως ότι µπόρεσα να προσεγγίσω το ζήτηµα
αυτό µε ιδιαίτερα κατανοητό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθεί κανείς τις
προοπτικές εφαρµογής τους στην χώρα µας.
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ΣΥΝΟΨΗ

Στην σηµερινή εποχή κρίνεται απαραίτητος, όσο ποτέ άλλοτε ο εκσυγχρονισµός
του ∆ηµοσίου Τοµέα της χώρας µας. Η ανάγκη για αναβάθµιση των παρεχοµένων
υπηρεσιών, προϋποθέτει την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών όχι µόνο
της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και των αποκεντρωµένων µονάδων. Επίσης σηµαντικά
ζητήµατα όπως η διαφάνεια, η δηµοσιονοµική σταθερότητα και η ευθύνη όχι µόνο των
κυβερνήσεων αλλά και των δηµοσίων φορέων σε θέµατα διαχείρισης, βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος ειδικά µετά την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης που
ταλανίζει όχι µόνο την χώρα µας αλλά έχει εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες, λαµβάνοντας
διεθνείς διαστάσεις. Καθίσταται πλέον επιτακτική η καθολική καθιέρωση διεθνών
λογιστικών προτύπων που θα καταστήσουν τις κυβερνήσεις και τις οντότητες τους πιο
αποδοτικές και υπεύθυνες και θα εξασφαλίσουν µεγαλύτερη σταθερότητα στο
εύθραυστο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας λογιστικής
περιλαµβάνει την µετάβαση στην δεδουλευµένη λογιστική (Accrual Accounting) και την
υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµοσίου Τοµέα (International
Public Sector Accounting Standards/IPSASs).
Η χώρα µας προχώρησε προς την κατεύθυνση αυτή εισάγοντας την διπλογραφική
λογιστική στους ΟΤΑ α’ βαθµού (∆ήµους) αλλά και στις δηµόσιες µονάδες υγείας.
Αργότερα προχώρησε στην υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(International Accounting Standards / IAS) από τους ΟΤΑ α’ βαθµού και τις δηµόσιες
µονάδες υγείας, τα οποία θα αντικατασταθούν όµως από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
∆ηµοσίου Τοµέα, µόλις ολοκληρωθεί η ενσωµάτωσή τους στην κοινοτική και εθνική
νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι, εδώ και ένα έτος περίπου, µετά την υπογραφή από την
χώρας µας του µνηµονίου συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) και
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η χώρα µας θα πρέπει να πραγµατοποιήσει πιο γοργά
βήµατα προς την κατεύθυνση αναβάθµισης του δηµοσίου λογιστικού της, καθώς αυτό
συνιστά, µεταξύ άλλων προϋπόθεση για την στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης από το
∆ΝΤ και την Ε.Ε.

1

Κεφάλαιο 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Προβληµατισµοί και ερωτήµατα

Την τελευταία µόλις δεκαετία, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (International
Federation of Accountants/IFAC) έχει ξεκινήσει µια µεθοδευµένη προσπάθεια για την
καθιέρωση

∆ιεθνών

Λογιστικών

Προτύπων

για

τον

∆ηµόσιο

Τοµέα,

συµπεριλαµβάνοντας σε αυτόν τόσο Κεντρικές (Central Governments) όσο και Τοπικές
Κυβερνήσεις (Local Governments), όπως είναι οι ∆ήµοι (Municipalities). Η IFAC,
έχοντας ως σύνθηµα την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και συµπαραστάτες
διεθνείς οργανισµούς, όπως η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης ( Asian Development Bank)
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (International Monetary Fund), προχώρησε στην
έκδοση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον ∆ηµόσιο Τοµέα στοχεύοντας στην
έκδοση τυποποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, βάσει της δεδουλευµένης µεθόδου
της λογιστικής (accrual accounting), ώστε να επιτυγχάνεται συγκρισιµότητα, να
διευκολύνεται η λήψη των αποφάσεων από την διοίκηση και να είναι σε θέση οι χρήστες
να κατανοούν καλύτερα την οικονοµική θέση και απόδοση των φορέων του δηµόσιου
τοµέα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο
έρχεται αντιµέτωπη µε την πρόκληση, αφενός της αύξησης της αποδοτικότητας,
αντιµετωπίζοντας παράλληλα αύξηση των ευθυνών, αλλά και αφετέρου της µείωσης
πόρων από την Κεντρική ∆ιοίκηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ξεκινήσει µια
προσπάθεια αναδιοργάνωσης της διοίκησης και των διαδικασιών λειτουργίας των
δήµων, οι οποίοι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι οποίοι
θα αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. Χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η
Νότια Αφρική, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, αλλά και ευρωπαϊκές, όπως η Μεγάλη
Βρετανία, η Γερµανία, η Ιταλία και η Ισπανία, η Ελβετία αλλά και άλλες προχώρησαν σε
µεταρρυθµίσεις

της

κεντρικής

διοίκησης

γενικότερα

αλλά

και

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης, έχοντας ως απώτερο στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την
µείωση των δαπανών, ώστε να καταστούν όχι µόνο βιώσιµες αλλά και ανταγωνιστικές
στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια που βιώνουν τις
συνέπειες µιας νοοτροπίας διακυβέρνησης ετών που οδήγησε στην νέα οικονοµική
πραγµατικότητα υποχρεωµένων κρατών αλλά και φορέων του δηµοσίου τοµέα.
2

Οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης πραγµατοποιούνται
µέσα στα πλαίσια µιας γενικότερης φιλοσοφίας δηµόσιας διοίκησης, γνωστής ως Νέα
∆ηµόσια ∆ιοίκηση (New Public Management/NPM), η οποία περιλαµβάνει την αλλαγή,
τόσο στον γενικότερο προσανατολισµό της διοίκησης στους δήµους, η οποία θέλει τους
δήµους πιο αποκεντρωµένους1 και απαγκιστρωµένους από τον στενό δηµόσιο τοµέα και
παράλληλα πιο εξωτερικευµένους, επιδιώκοντας την συνεργασία του ιδιωτικού τοµέα2,
όσο και στον τρόπο άσκησης της οικονοµικής διοίκησης, η οποία δίνει πλέον βαρύτητα
στην αύξηση της ικανότητας, αποτελεσµατικότητας3 και της διαφάνειας. Στο σηµείο
αυτό δε να σηµειωθεί ότι στην διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται αρκετές αντίθετες
απόψεις σχετικά µε τα επιτυχή αποτελέσµατα εφαρµογής διαρθρωτικών αλλαγών στην
δηµόσια διοίκηση, καθοδηγούµενων από το πνεύµα της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(NPM)4.
Βέβαια η παρούσα εργασία δεν ασχολείται µε την επιτυχηµένη ή µη έκβαση των
αλλαγών στον οργανωτικό και διοικητικό τοµέα του δηµοσίου αλλά εστιάζει το
ενδιαφέρον στις λογιστικές αλλαγές στον δηµόσιο τοµέα, οι οποίες πραγµατοποιούνται
µέσω ολοκληρωµένων λογιστικών συστηµάτων που περιλαµβάνουν σηµαντικά
εργαλεία, όπως λογιστικές µέθοδοι και πρότυπα, στα οποία µπορεί να στηριχθούν οι
διοικήσεις των δήµων αλλά και οι τρίτοι, όπως πολίτες, προµηθευτές, τράπεζες και
κεντρική διοίκηση, προκειµένου να διεξάγουν πιο ξεκάθαρα συµπεράσµατα για την
σχετική οικονοµική κατάσταση και πορεία των δήµων.
Η υιοθέτηση της δεδουλευµένης λογιστικής και των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων ∆ηµοσίου τοµέα, έχει αποτελέσει για πολλούς δήµους σε άλλες χώρες ένα
σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού τους. Βέβαια στην χώρα µας η
εφαρµογή τους δεν έχει ξεκινήσει ακόµη και δυστυχώς δεν µπορεί να εκτιµηθεί η
συνεισφορά τους στον εκσυγχρονισµό της διοίκησης και της λειτουργίας των δήµων. Με
την βοήθεια διαφόρων µελετών και άρθρων, τα οποία βασίζονται σε παραδείγµατα
1

Hood, C. (1995), “ Emerging Issues in Public Administration”, Public Administration
(Spring), p.p.165-183
2
Pina, V. and Torres, L. (2002), “Changes in Public Service Delivery in the EU
Countries”, Public Money and Management, Vol.22, p.p.41-48
3
Guthrie, J. (1999), “Australian Experiences with Output Based Budgeting :When theory
and practice don’t meet», The 1999 ASCPA Annual Research Lecture in Government
Accounting, Canberra
4
Helden, GJ and Johnsen, A. (2002), “A comparative Analysis of the Development of
Performance-based Management Systems in Dutch and Norwegian Local Government”,
International Public Management Journal, Vol.5, p.p.75-95
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εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα στους δήµους
διαφόρων χωρών, µπορεί ίσως κάποιος να εξάγει τα κατάλληλα συµπεράσµατα για την
επιτυχηµένη ή µη εφαρµογή των παραπάνω προτύπων. Η επιτυχηµένη εφαρµογή νέων
λογιστικών µεθόδων σε µία χώρα δεν επαναλαµβάνεται απαραίτητα και σε κάποια άλλη.
Ειδικότερα στην περίπτωση του δηµοσίου τοµέα, οι πιθανότητες επιτυχίας ίσως
περιορίζονται ακόµη περισσότερο λόγω του διαφορετικού, από χώρα σε χώρα,
νοµοθετικού πλαισίου και της διαφορετικής φιλοσοφίας λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης µεταξύ των διαφόρων εθνικών κυβερνήσεων. Βέβαια η ∆ιεθνής Οµοσπονδία
Λογιστών (IFAC), έχοντας υπόψη όλες αυτές τις παραµέτρους, προσπάθησε να
δηµιουργήσει λογιστικά πρότυπα για τον δηµόσιο τοµέα, διεθνώς αποδεκτά, τα οποία θα
συνεισφέρουν στην αναβάθµιση της δηµόσιας διοίκησης , προάγοντας την διαφάνεια και
την πληροφόρηση αλλά και ενισχύοντας την λογοδοσία (accountability) και βοηθώντας
ταυτόχρονα τους φορείς να επιτύχουν σηµαντικούς στόχους, όπως η αύξηση της
αποδοτικότητας αλλά και η µείωση των δαπανών τους.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να δοθούν κάποιες περεταίρω διευκρινίσεις
αναφορικά µε το ζήτηµα της λογοδοσίας. Τα τελευταία χρόνια αναφέρονται δύο εξίσου
σηµαντικές απόψεις που ερµηνεύουν µε διαφορετικό τρόπο την έννοια της λογοδοσίας
των δηµοσίων οντοτήτων5. Η πρώτη κάνει λόγο για δηµοσιονοµική λογοδοσία (fiscal
accountability) ενώ η δεύτερη αναφέρεται στην λειτουργική λογοδοσία (operational
accountability). Σύµφωνα µε την δηµοσιονοµική λογοδοσία, οι κεντρικές και τοπικές
κυβερνήσεις λογοδοτούν απέναντι στους πολίτες σχετικά µε τα έσοδα που εισπράχθηκαν
και µε τον τρόπο διάθεσης αυτών, ενώ η λειτουργική λογοδοσία αναφέρεται στην
υποχρέωση των κυβερνήσεων να λογοδοτούν για τον βαθµό στον οποίο κατάφεραν,
χρησιµοποιώντας τους διαθέσιµους πόρους τους, να επιτύχουν τους λειτουργικούς τους
στόχους. Το παραδοσιακό µοντέλο της κυβερνητικής χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
(governmental financial reporting model), απόλυτα συµµορφούµενο µε το υπάρχων
νοµοθετικό πλαίσιο, ικανοποιεί την απαίτηση για δηµοσιονοµική λογοδοσία. Όµως
ολοένα και περισσότερο καθίσταται ορατή η ανάγκη για στροφή προς την ενίσχυση της
λειτουργικής λογοδοσίας, µέσα από την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων6.
Είναι σηµαντική η συνεισφορά της δεδουλευµένης λογιστικής και των ∆ΛΠ∆Τ, προς την
5

Pina ,V. and Torres, L. (2001), “An empirical study about the degree of coincidence of
local government financial reporting in the USA and Spain with the IPSAS of the IFAC”,
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol.5, Issue 1
6
Gauthier, S. (2000), An elected Official’s Guide to the New Governmental Financial
Reporting Model, Government Finance Officers Association Publications, Chicago
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λειτουργικής

λογοδοσίας,

καθώς

πλέον

η

χρηµατοοικονοµική

πληροφόρηση δεν παρουσιάζει απλά την διαχείριση των εσόδων και των εξόδων των
δηµοσίων οντοτήτων αλλά περιλαµβάνει επιπλέον αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε την
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους.

1.2. Σκοπός και διάρθρωση της εργασίας
Η εργασία αυτή στοχεύει στην διερεύνηση της προσπάθειας της χώρας µας προς
την πραγµατοποίηση σηµαντικών βηµάτων εκσυγχρονισµού της δηµόσιας λογιστικής
της, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθµού (ΟΤΑ α’ βαθµού), που αποτελούνται από τους ∆ήµους.
Η διάρθρωση της εργασίας περιλαµβάνει αρχικά µια επισκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας Στη συνέχεια γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση του νοµοθετικού
πλαισίου καθώς και του δηµοσίου λογιστικού που διέπει τους ∆ήµους. Η εφαρµογή ενός
νέου λογιστικού συστήµατος δεν µπορεί να επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, εάν
πρωτίστως δεν έχει κατανοηθεί το νοµοθετικό πλαίσιο αλλά και η φιλοσοφία λειτουργίας
µιας δηµόσιας οντότητας. Έπειτα

ακολουθεί η παρουσίαση των κυριοτέρων

συµβουλίων για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSAS), των µεθόδων
λογιστικής που εφαρµόζονται κυρίως στον δηµόσιο τοµέα αλλά και των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSAS), καθώς η υιοθέτηση των παραπάνω
προτύπων θα διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην αναδιοργάνωση των λογιστικών
συστηµάτων της χώρας µας. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στην παρουσίαση των
Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα, συµπεριλήφθηκαν τα σηµαντικότερα στοιχεία
κάθε προτύπου, αναφορικά µε τον σκοπό, το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο του
προτύπου, ώστε να µπορούν να κατανοηθούν ευκολότερα από τον αναγνώστη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε προτύπου. Τέλος παρουσιάζονται τα βήµατα που
έχουν πραγµατοποιηθεί στην χώρα µας προς την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα, εστιάζοντας όµως την προσοχή, στους ∆ήµους.
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Κεφάλαιο 2ο : ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το ζήτηµα της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµοσίου
Τοµέα (∆ΛΠ∆Τ) στους ∆ήµους, παρόλο που είναι σχετικά πρόσφατο, έχει απασχολήσει
την διεθνή βιβλιογραφία. Στην χώρα µας βέβαια είναι ένα σχετικά, άγνωστο ζήτηµα,
καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόµα η εφαρµογή τους. Μετά την πλήρη ενσωµάτωση των
∆ΛΠ∆Τ από την κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία, διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη, όπως σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία τους από το Συµβούλιο Λογιστικής
Τυποποίησης της ΕΛΤΕ, οι δήµοι θα προχωρήσουν στην εφαρµογή των παραπάνω
προτύπων. Ο δρόµος όµως για την πλήρη εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ παραµένει µακρύς και
για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πολλές εκ των οποίων, ενώ προέβησαν στην
µετάβαση από την ταµειακή στην δεδουλευµένη λογιστική, δεν έχουν προχωρήσει στην
υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές χώρες πραγµατοποίησαν
αξιόλογες µεταρρυθµίσεις όσον αφορά την δηµόσια λογιστική, καθοδηγούµενες από την
φιλοσοφία της Νέας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης , γεγονός που αναδεικνύεται µέσα από
συγκριτικές µελέτες διαφόρων ερευνητών, όπως οι Benito B. (2007)7, Bruska I. και
Condor V. (2002)8, Lüder (1992)9 και (1994)10 και Pina V. and Torres L. (1999)11.∆εν
µπορεί να ισχυριστεί κανείς όµως κάτι αντίστοιχο, όσον αφορά την υιοθέτηση των
∆ΛΠ∆Τ, καθώς στην Ευρώπη δεν έχει προχωρήσει η υιοθέτηση και εφαρµογή τους τόσο
από τις κεντρικές κυβερνήσεις όσο και από τις τοπικές, όπως οι ∆ήµοι12.
7
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Έτσι λοιπόν στην Γερµανία οι µεταρρυθµίσεις στις τοπικές κυβερνήσεις
σχετίζονται αφενός µε µεταβολές λογιστικών µεθόδων, και ειδικότερα µε µετάβαση από
την ταµειακή στην δεδουλευµένη λογιστική και αφετέρου µε προϋπολογισµούς
προσανατολισµένους στα αποτελέσµατα13. Στην Ελβετία, ο εκσυγχρονισµός της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε αυτόν που συντελέστηκε στην
Γερµανία, δεν µπορούσε να µη συµπεριλάβει την αλλαγή του λογιστικού συστήµατος,
αναδεικνύοντας την δεδουλευµένη βάση14. Στην Ιταλία, µετά το 2000, έχουµε
υποχρεωτική τήρηση δεδουλευµένης λογιστικής σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις, ενώ
στην Γαλλία τηρείται η παραπάνω µέθοδος σε τοπικό επίπεδο ήδη από την δεκαετία του
199015. Ερευνώντας την βιβλιογραφία (Groot and Budding, 200816 αλλά και Olson et al.,
199817) παρατηρεί κανείς ότι η µετάβαση στην δεδουλευµένη λογιστική δεν ακολουθεί
πάντοτε την ίδια διαδροµή. Σε κάποιες χώρες, όπως η Σουηδία, η µετάβαση από την µια
λογιστική µέθοδο στην άλλη ξεκινά πρώτα από τις αποκεντρωµένες οντότητες, όπως
είναι οι δήµοι, ενώ σε άλλες, όπως η Νέα Ζηλανδία, η υιοθέτηση ενός νέου λογιστικού
συστήµατος πραγµατοποιείται πρώτα από την κεντρική κυβέρνηση και µετά
επεκτείνεται στους δήµους.
Σε έρευνα που πραγµατοποίησε η Ernst and Young18 σε 17 χώρες της Ευρώπης,
περιλαµβάνοντας 19 οντότητες του δηµοσίου τοµέα τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό
επίπεδο, τα αποτελέσµατα όσον αφορά την µετάβαση στην δεδουλευµένη λογιστική
είναι αρκετά ενθαρρυντικά, ενώ αυτά που σχετίζονται µε την υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ
είναι µάλλον αποθαρρυντικά. Πιο συγκεκριµένα 10 από τις 19 οντότητες σε τοπικό
επίπεδο, υιοθέτησαν την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής ενώ άλλες 4 οντότητες
βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία µετάβασης. Μόνο 3 τοπικές οντότητες, στην Σουηδία, την
13

Reichard, C. and Bals, H. (2002), “ Resource-based Accounting and Output-Budgeting
as Common Patterns of Public Sector Financial Management Reforms”, in D. Braudig
and P.Eichhorn (eds), Evaluation and Accounting Standards in Public Management,
Baden Baden, p.p.137-151
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Schedler, K. (2003), “Local and Regional Public Management Reforms in
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Osterkamp, R. (2007), “Accrual Accounting in Public Sector”, CECifo, Database For
Institutional Comparisons in Europe, Journal for Institutional Comparisons, Volume 5,
p.p. 43-45
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Λιθουανία και το Βέλγιο αντίστοιχα, εφάρµοζαν λογιστικά συστήµατα, τα οποία ήταν σε
συµφωνία µε τα ∆ΛΠ∆Τ.
Ερευνώντας τα συστήµατα διοίκησης των δήµων σε άλλες ηπείρους µπορεί να
συναντήσει κανείς την εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ σε τοπικό επίπεδο. To 1999 στις ΗΠΑ, το
Κυβερνητικό Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Governmental Accounting Standard
Board/ GASB) εξέδωσε την ∆ήλωση 34 «Βασικές Οικονοµικές Καταστάσεις- Συζήτηση
και ανάλυση της ∆ιοίκησης για τις κυβερνήσεις των πολιτειών και για τις τοπικές
κυβερνήσεις (GASB Statement 34 “Basic Financial Statements -and Management's
Discussion and Analysis for State and Local Governments”)19. Η ∆ήλωση αυτή, η οποία
έχει δεχτεί τροποποιήσεις20, καθιερώνει τα ∆ΛΠ∆Τ καθώς και την δεδουλευµένη βάση
της λογιστικής σε επίπεδο πολιτειών αλλά και δήµων.
Στην Νότια Αφρική, το 1996 θεσπίζονται και κατοχυρώνονται συνταγµατικά,
λογιστικά πρότυπα γνωστά ως GAMAP (Generally Accepted Municipal Accounting
Practice και GRAP (Generally Recognised Accounting Practice), προκειµένου να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που παρουσίαζαν οι υπάρχουσες λογιστικές πρακτικές IMFO
(Institute of Municipal Finance Officers)21. ∆ύο χρόνια αργότερα ο Υπουργός
Οικονοµικών προχωρά ένα βήµα ακόµα, ώστε να εξασφαλιστεί το απαραίτητο
νοµοθετικό πλαίσιο για την υποχρεωτική εφαρµογή των παραπάνω προτύπων. Το
Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards Board/ASB), το οποίο
συστάθηκε το 2002 από τον Υπουργό των Οικονοµικών, αναθεώρησε ένα χρόνο
αργότερα τα εν λόγω πρότυπα ώστε να συµφωνούν µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
∆ηµοσίου Τοµέα22. Η υποχρεωτική εφαρµογή τους ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 για
τους πολύ µεγάλους δήµους, τον Ιούνιο του 2007 για τους µεσαίους δήµους και τέλος
τον Ιούνιο του 2008 για τους µικρούς δήµους. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί οι δήµοι µε
την εφαρµογή των αναµορφωµένων, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ∆Τ, λογιστικών προτύπων,
παρουσίασαν χειρότερη οικονοµική θέση σε σχέση µε αυτήν που παρουσίαζαν κατά την
19

Pina, V. and Torres, L. (2001), “An empirical study about the degree of coincidence of
local government financial reporting in the USA and Spain with the IPSAS of the IFAC”.
Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol.5, Issue 1
20
Koehler, P. (2011), GASB update and Revised Yellow Book, Association of
Government Accountants Lincoln Chapter
21
Scott, D. (2008), “Financial Reporting by municipalities in South Africa in terms of
GAMAP/GRAP versus the INFO standard, Southern African Business Review, Vol.12,
p.p. 1-23
22
ASB (2003), Statements of Generally Accepted Municipal Accounting Practice,
Exposure Draft 7
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εφαρµογή των προγενέστερων κυβερνητικών προτύπων. Ωστόσο όµως η οικονοµική
θέση που απεικονίζονταν σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ∆Τ, αντιπροσώπευε την πραγµατική
οικονοµική κατάσταση των δήµων, που ήταν σαφώς χειρότερη από ότι διαφαίνονταν
µέχρι τότε23.
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία υπήρξαν πρωτοπόρες χώρες στην υιοθέτηση
νέων λογιστικών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα το 2000, το Συµβούλιο Λογιστικών
Προτύπων της Αυστραλίας (Australian Accounting Standards Board/AASB) ανέπτυξε
λογιστικά πρότυπα (sector-neutral standards), στα οποία συµπεριέλαβε το 2005 τα
αντίστοιχα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS)24. Τα πρότυπα
αυτά ήταν εφαρµοστέα στις οντότητες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµοσίου τοµέα.
Μετά την έκδοση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSAS) από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSASB), το AASB
συµπεριέλαβε στα λογιστικά πρότυπα τρία πρότυπα, τα οποία ήταν εφαρµόσιµα µόνο
στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα25. Πρόκειται για τα AAS 27, «Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση Τοπικών Κυβερνήσεων», (Financial Reporting by Local Governments),
AAS 29, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση Κυβερνητικών Τοµέων», (Financial
Reporting

by

Government

Departments)

και

AAS

31,

«Χρηµατοοικονοµική

Πληροφόρηση Κυβερνήσεων», (Financial Reporting by Governments).
Επιπρόσθετα, από το 2000 συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις γενικού
σκοπού του Γενικού Κυβερνητικού Τοµέα (General Government Sector), σύµφωνα µε
τις

Γενικά

Αποδεκτές

Λογιστικές

Αρχές

(Generally

Accepted

Accounting

Principles/GAAP). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί η επίσης πρωτοποριακή
υιοθέτηση της δεδουλευµένης λογιστικής στο σύστηµα παρακολούθησης του
προϋπολογισµού, στο οποίο βασίζεται η έκδοση των Κυβερνητικών Οικονοµικών
Στατιστικών Στοιχείων (Government Finance Statistics/GFS). Κάτι αντίστοιχο συναντά
κανείς µόνο στην Νέα Ζηλανδία και την Μεγάλη Βρετανία, ενώ οι περισσότερες χώρες
ακολουθούν παράλληλα δύο συστήµατα, αφενός την δεδουλευµένη βάση, αναφορικά µε
την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού και αφετέρου την
23

Scott, D. (2008), “Financial Reporting by municipalities in South Africa in terms of
GAMAP/GRAP versus the INFO standard, Southern African Business Review, Vol.12,
p.p.1-23
24
Day, R. (2006), “Dual Accrual budget Reporting pathways : The Australian experience
of divergence and convergence : 2000-2009”,University of Sydney, Australia
25
Simpkins, K. (2006), A Review of the Policy of Sector-Neutral Accounting StandardSetting in Australia. A Report prepared for the Financial Reporting Council, Canberra
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ταµειακή, αναφορικά µε την σύνταξη του προϋπολογισµού26. Θα πρέπει στο σηµείο αυτό
να επισηµανθεί το γεγονός, ότι η εφαρµογή των GAAP στον δηµόσιο τοµέα της
Αυστραλίας δεν έτυχε καθολικής αποδοχής από τους ακαδηµαϊκούς κύκλους27.
Η Αυστραλία τέλος υπήρξε πρωτοπόρος όσον αφορά την υιοθέτηση ενός
λογιστικού προτύπου28(AASB 1049), µε σκοπό την σύγκλιση των δύο λογιστικών
πλαισίων, αυτού δηλαδή που βασίζεται στα GAAP, τα οποία αντιπροσωπεύουν την
λεγόµενη Κυβερνητική Λογιστική (Governmental Accounting) αλλά και αυτού που
βασίζεται στα GFS, τα οποία αντιπροσωπεύουν τους Εθνικούς Λογαριασµούς (National
Accounts). ∆εν είναι τυχαίο ότι το ζήτηµα της σχέσης µεταξύ Κυβερνητικής Λογιστικής
και Εθνικών Λογαριασµών έχει απασχολήσει πολλούς συγγραφείς µεταξύ άλλων, τους
Jones και Lüder (1996)29, Keuning και Tongeren (2004)30, Lande (2000)31, Lüder
(2000)32 και Montesinos και Vela (2000)33, από την στιγµή που η σύγκλισή τους θα
µπορούσε να διευκολύνει την εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ. Η χώρα µας, όπως και κάθε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να δηµοσιεύει, σε ταµειακή βάση, µηνιαία
στατιστικά

στοιχεία

που

αφορούν

το

Σύνολο

της

Γενικής

Κυβέρνησης,

συµπεριλαµβανοµένων και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία πρέπει
να είναι εναρµονισµένα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Λογαριασµών ESA 95 (European
System

of

Integrated

Economic

Accounts)

και

το

Εγχειρίδιο

∆ηµόσιας

26

Sterck, M., Conings, V. and Bouckaert, G. (2006), “Linking Budgeting and
Accounting Innovation-An International Comparison”. In Lande E. and Scheid J. (Eds.),
Accounting Reform in the Public Sector : Mimicry, Fad or Necessity, University of
Poitiers, France, p.p.75-87
27
Mack, J. και Ryan, C. (2006), “Reflections on the Theoretical Underpinnings of the
General-Purpose Financial Reports of Australian Government Departments”, Accounting,
Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, p.p.592-612
28
Australian Accounting Standards Board, (2007), AASB 1049, “Whole of Government
and General Government Sector Financial Reporting”, www.aasb.com.au
29
Jones, R. και Lüder, K. (1996), “The Relationship between National Accounting and
Governmental Accounting : State of the art and comparative perspectives”, Research in
Governmental and Non-profit Accounting, p.p.59-78
30
Keuning, S. and Tongeren, D. (2004), “The Relationship between Government
Accounts and National Accounts, with special reference to Netherlands”, Review of
Income and Wealth, p.p.67-179
31
Lande, E. (2000), “Macro Accounting and Accounting Relationships in France”,
Financial Accountability and Management, p.p.151-165
32
Lüder, K. (2000), “National Accounting, Governmental Accounting and CrossCountry Comparisons of Governmental Financial Condition”, Financial Accountability
and Management, p.p.117-128
33
Montesinos, V. και Vela, J. (2000), “Governmental Accounting in Spain and the
European Monetary Union : A Critical Perspective”, Financial Accountability and
Management, p.p.129-150
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Χρηµατοοικονοµικής Στατιστικής GFSM 2001(Government Finance Statistics Manual
2001)34.

34

Ν.3845/2010 (ΦΕΚ αρ.65/τ.Α΄/06-05-2010), «Μέτρα για την εφαρµογή του
Μηχανισµού Στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του
ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
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Κεφάλαιο 3ο:Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΤΑ

Εισαγωγή
Ο θεσµός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας από την εποχή της ίδρυσης
του ελληνικού κράτους και φτάνοντας ως τις µέρες µας, εξελίσσεται συνεχώς,
χαρακτηριζόµενος

από

ολοένα

και

µεγαλύτερο

βαθµό

αποκέντρωσης.

Η

µεταπολιτευτική περίοδος θα αποτελέσει σταθµό, µεταξύ άλλων και για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Μια σειρά από καινοτόµους νόµους επιδιώκει σταδιακά να δώσει σάρκα
και οστά στις επιταγές του άρθρου 102 για διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, θέτοντας
νέες βάσεις στις σχέσεις κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης. Το Σχέδιο
«Καποδίστριας», Νόµος 2539/1997,ΦΕΚ αρ.244,τ.Α/1997 αλλά και η εξέλιξη αυτού µε
τον Νόµο 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » έρχονται να µεταµορφώσουν τους δήµους σε
µεγάλες και ισχυρές οικονοµικές οντότητες, οι οποίες µπορούν να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, διεκδικώντας µε
αξιώσεις σηµαντικά ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα οποία θα συµβάλλουν ουσιαστικά
στην ανάπτυξη και της ελληνικής Περιφέρειας.

3.1. Νοµοθετικό Πλαίσιο των ΟΤΑ

3.1.1.Βασιλικό ∆ιάταγµα 17/5-15/6/1959 περί οικονοµικής διαχείρισης και
Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων

Το εν λόγω Βασιλικό ∆ιάταγµα αποτελεί τη βασική νοµοθεσία, η οποία διέπει
έως τις µέρες µας την οικονοµική διαχείριση των ΟΤΑ. Αποτελείται από ενενήντα ένα
(91) άρθρα, τα οποία είναι δοµηµένα µε τέτοιον τρόπο ώστε να περιγράφουν το
οικονοµικό κύκλωµα των ΟΤΑ. Θα πρέπει να τονίσουµε το γεγονός ότι ενώ έχουν
πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα εκσυγχρονισµού του συστήµατος διοίκησης των
12

ΟΤΑ, η οικονοµική διαχείριση των ΟΤΑ , εξακολουθεί να βασίζεται σε νοµοθετήµατα
περασµένων δεκαετιών. Θεωρείται όµως ζήτηµα χρόνου η θέσπιση ενός νέου σύγχρονου
νοµοθετήµατος οικονοµικής διαχείρισης των ΟΤΑ, από την στιγµή µάλιστα που ο
δηµόσιος τοµέας στην χώρα µας, βρίσκεται σε διαδικασία µεταρρύθµισης της
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ακολουθώντας τις γενικότερες επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µε απώτερο στόχο την επίτευξη ακριβέστερης και αποτελεσµατικότερης
δηµοσιονοµικής πληροφόρησης.
Το Βασιλικό ∆ιάταγµα 17/5-15/6/1959, περιγράφει αρχικά το περιεχόµενο
(άρθρο 1), την διάρκεια ισχύος (άρθρο 2), τις πιστώσεις (άρθρα 6-10), την διαδικασία
αναµόρφωσης (άρθρο 8) προϋπολογισµού των ΟΤΑ. Τα άρθρα 3 έως 5 περιγράφουν την
διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων. Βέβαια θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι βασικές
διατάξεις για τα έσοδα των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται στο Β.∆. 24/9-20/10/195835, το
οποίο έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές έως σήµερα. Η διαδικασία ανάληψης δαπανών
περιγράφεται στα άρθρα 11-19. Θα πρέπει να αναφέρουµε στο σηµείο αυτό ότι το έτος
2010 εκδόθηκε το Π.∆. 113/201036 περί ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, το οποίο έχει
καθολική

εφαρµογή

σε

όλους

τους

φορείς

της

Γενικής

Κυβέρνησης,

συµπεριλαµβανοµένων και των ΟΤΑ, οι οποίοι όπως προαναφέραµε είχαν ήδη,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17/5-15/6/1959 την υποχρέωση
αυτή µε την έκδοση της Έκθεσης Ανάληψης ∆απάνης. Η εγκύκλιος αρ.30/19664/20-04201137 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
έρχεται να αποσαφηνίσει και να προσδιορίσει επακριβώς τις διατάξεις του Π.∆.113/2010
που έχουν εφαρµογή στους ΟΤΑ αλλά και να καταργήσει τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 13 αλλά και του άρθρου 19 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17/5-15/6/1959,
καθιστώντας πλέον µόνο την οικονοµική υπηρεσία, ως αρµόδια για την σύνταξη των
εγγράφων ανάληψης υποχρεώσεων και για την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων, στο
οποίο καταχωρούνται οι αναλήψεις υποχρέωσης.
Η διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών αναλύεται στα άρθρα 20 έως 22 του
Βασιλικού ∆ιατάγµατος 17/5-15/6/1959 ενώ στα άρθρα 23 έως 39 περιγράφονται τα είδη
35

Β.∆. 24/9-20/10/1958 (ΦΕΚ αρ.171/τ.Α’/20-10-1958 περί Κωδικοποιήσεως σε ενιαίο
κείµενο νόµου των διατάξεων που ισχύουν περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων
36
Π.∆.113/2010 (ΦΕΚ αρ.194/τ.Α’/22-11-2010) περί Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»
37
Εγκύκλιος αρ.30/19664/20-04-11 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.∆. 113/2010
«Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους ∆ήµους και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆
13

των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµών. Με τα άρθρα 40 έως 44 ρυθµίζονται θέµατα
περί απολογισµού των ∆ήµων, µε τα άρθρα 45 έως 74 θέµατα οργάνωσης και
λειτουργίας του Ταµείου ενώ µε τα άρθρα 75 έως 85 ρυθµίζονται ζητήµατα ευθύνης
ταµιακών υπολόγων και οργάνωσης των οικονοµικών υπηρεσιών. Τέλος µε τα άρθρα 86
έως 90 ρυθµίζονται ζητήµατα περί λογιστικού των κοινοτήτων.
Στις διατάξεις των παραπάνω άρθρων έχει επέλθει ένα πλήθος τροποποιήσεων
και επιπλέον το παραπάνω ∆ιάταγµα έχει δεχτεί δεκάδες συµπληρώσεις, γεγονός που
αναδεικνύει ότι χρήζει άµεσης αντικατάστασης µε ένα νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα, το
οποίο θα είναι προσαρµοσµένο στην νέα πραγµατικότητα την οποία βιώνουν οι ΟΤΑ και
η οποία είναι γεγονός µετά την διοικητική µεταρρύθµιση του Προγράµµατος
Καλλικράτη.

3.1.2.Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 περί ορισµού του περιεχοµένου
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α’ Βαθµού) (ΦΕΚ αρ.302/τ.Α’/30-12-1999)
Οι ΟΤΑ α’ βαθµού µε την τήρηση του απλογραφικού λογιστικού συστήµατος δεν
είχαν ακριβή εικόνα της οικονοµικής τους κατάστασης, δηλαδή των υποχρεώσεων και
των απαιτήσεων τους, αλλά και ούτε γνώριζαν επακριβώς την περιουσιακή τους
κατάσταση, γεγονός που τους οδηγούσε στον ανεπαρκή οικονοµικό και διοικητικό
έλεγχο και κατ’ επέκταση στην λήψη λανθασµένων αποφάσεων όσον αφορά την χάραξη
της γενικότερης πολιτικής τους. Επιπλέον αποκλειόταν η δυνατότητα έγκυρης
πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων, δηλαδή δηµοτών, προµηθευτών, τραπεζών και
φορέων κεντρικής κυβέρνησης σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση των ΟΤΑ α’
Βαθµού. Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 καθιερώνεται η εφαρµογή του
∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος των ΟΤΑ α’ βαθµού, η οποία καθίσταται
υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2000. Η τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος, το
οποίο εφαρµόζεται παράλληλα µε το Λογιστικό των ΟΤΑ α’ Βαθµού, ήταν αρχικά
υποχρεωτική για τους ΟΤΑ α’ Βαθµού µε πληθυσµό πάνω από 5.000 κατοίκους ή µε
τακτικά έσοδα άνω των 500 εκατοµµυρίων δραχµών, δηλαδή άνω των 1.467.000 ευρώ.
Με την θέσπιση όµως από την 1η Ιανουαρίου του 2011 του Προγράµµατος Καλλικράτη
η εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους
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∆ήµους της χώρας. Είναι σαφές ότι σήµερα δεν νοείται να υφίσταται υπηρεσία, η οποία
δεν εφαρµόζει διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, καθώς νέα πλέον δεδοµένα
διαµορφώνονται στην χώρα µας µε την σταδιακή εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (∆ΛΠ) ή ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ),
η οποία είναι ήδη υποχρεωτική για τις δηµόσιες µονάδες υγείας σύµφωνα µε τους
Νόµους 3599/2007, «Περί Σύστασης Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και
άλλες διατάξεις»38 , (άρθρο 27) και 3697/200839, «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των ∆ηµοσίων ∆απανών, µέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (άρθρο 11). Επίσης µε τον Ν.3429/2005, «Περί
∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΚΟ)»40, (άρθρο 12) εφαρµόζονται
υποχρεωτικά και από τις ∆ΕΚΟ και αναµένεται άµεσα η υιοθέτησή τους από τους ΟΤΑ
αλλά και από άλλες υπηρεσίες.
Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 315/30-12-1999 περί ορισµού του περιεχοµένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και
Κοινοτήτων (ΟΤΑ Α’ Βαθµού) (ΦΕΚ αρ.302/τ.Α’/30-12-1999), έχει τροποποιηθεί µε
την αρ.4604/01-02-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών41.
Αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο απαριθµούνται οι βασικές
λογιστικές αρχές και παρουσιάζονται οι λογαριασµοί της Γενικής Λογιστικής (οµάδες 1
έως 8). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία των λογαριασµών αυτών και
παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά το περιεχόµενο και την λειτουργία τους. Το πρώτο
µέρος του τρίτου κεφαλαίου περιλαµβάνει µια γενική διάρθρωση του σχεδίου των
λογαριασµών τάξεως, οι οποίοι αποτελούν την δέκατη (10η ) οµάδα του Ελληνικού
Λογιστικού Σχεδίου (ΕΛΣ) καθώς και ανάλυση της ορολογίας και του περιεχοµένου
αυτών των λογαριασµών. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει πώς συνδέονται, µέσω
λογαριασµών τάξεως οι λογαριασµοί του ∆ηµοσίου Λογιστικού και πώς αποτυπώνονται,
38

Ν.3599/2007 (ΦΕΚ αρ.176/τ.Α’/01.08.2007), «Περί Σύστασης Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις»
39
Ν.3697/2008 (ΦΕΚ αρ.194/τ.Α΄/25-09-2008) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας του
Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των ∆ηµοσίων ∆απανών, µέτρα φορολογικής
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
40
Ν.3429/2005 (ΦΕΚ αρ.314/τ.Α’/27-12-2005) «Περί ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και
Οργανισµών (∆ΕΚΟ)»
41
ΚΥΑ αρ.4604/01-02-2005, «Τροποποίηση των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου των ΟΤΑ Α΄ βαθµού, που αναφέρονται στον τύπο και το περιεχόµενο του
προϋπολογισµού αυτών»
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µέσω εγγραφών, η εκτέλεση των κυριότερων λειτουργιών του, όπως ο προϋπολογισµός
και ο απολογισµός. Προχωρώντας στο τέταρτο κεφάλαιο συναντά κανείς ανάλυση του
περιεχοµένου των οικονοµικών καταστάσεων, τις οποίες οι ΟΤΑ α’ Βαθµού πρέπει να
υποχρεωτικά να καταρτίζουν. Στο πέµπτο κεφάλαιο τέλος αναπτύσσονται οι
λογαριασµοί της Αναλυτικής Λογιστικής (Οµάδα 9 του ΕΛΣ) και αναλύεται ο τρόπος
λειτουργίας αυτών των λογαριασµών.

3.1.3.Νόµος 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ΦΕΚ αρ.114/τ.Α’/08-06-2006)42»

Η οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
Ν.3463/2006, «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», (Κ∆Κ) όπως αυτός βέβαια
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», τον οποίο
εξετάζουµε αναλυτικότερα παρακάτω. Να αναφέρουµε λοιπόν εδώ ότι, η διάρθρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων περιλαµβάνει 287 άρθρα. Τα άρθρα 1 έως 154, αφορούν
σε θέµατα όπως σύσταση και όρια ∆ήµων και Κοινοτήτων, δηµοτικότητα, εκλογική
διαδικασία, αρµοδιότητες δήµων και κοινοτήτων καθώς και των αιρετών οργάνων,
λειτουργία δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων, καταστατική θέση και ευθύνες
αιρετών και τέλος εποπτεία των πράξεων των δηµοτικών συµβουλίων και δηµαρχιακής
επιτροπής, η πλειονότητα των οποίων έχει δεχθεί αρκετές τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις από το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Τα άρθρα όµως 155 έως 213 ρυθµίζουν
θέµατα των ∆ήµων σχετικά µε την οικονοµική διοίκηση, την περιουσία, τα
επιχειρησιακά προγράµµατα, την πραγµατοποίηση έργων και προµηθειών και τις
απαλλοτριώσεις, τα οποία δεν έχουν αντικατασταθεί από το Πρόγραµµα Καλλικράτης
αλλά αντιθέτως ισχύουν στο σύνολό τους. Τα άρθρα 214 έως 225 παρουσιάζουν
ζητήµατα ενίσχυσης της τοπικής δηµοκρατίας, συνεργασιών των ∆ήµων σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο, κατάρτισης προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ των ΟΤΑ αλλά και
µεταξύ άλλων φορέων του ∆ηµοσίου Τοµέα και συµπράξεων µε τον Ιδιωτικό Τοµέα για
την εκτέλεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.

42

Νόµος 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ
αρ.114/τ.Α’/08-06-2006)42»
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Ο Κ∆Κ όµως πέρα από θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ήµων ρυθµίζει
επίσης την σύσταση και λειτουργία των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Ιδρυµάτων(άρθρα
226 έως 238), των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και σχολικών επιτροπών
(άρθρα 239 έως 244), συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρα 245 έως 251) και των
επιχειρήσεων των ∆ήµων (άρθρα 252 έως 270). Τέλος στα άρθρα 271 έως 274 του Κ∆Κ
ρυθµίζονται θέµατα για το µεταβατικό σύστηµα από την ψήφιση µέχρι την έναρξη της
ισχύος του, ενώ στα άρθρα 275 έως 287 ρυθµίζονται κάποια ειδικά θέµατα, τα οποία δεν
χρήζουν αναφοράς.
Ολοκληρώνοντας την σύντοµη παρουσίαση της δοµής του Κ∆Κ θα πρέπει να
επισηµάνουµε ότι ο Κ∆Κ µε την σηµερινή του µορφή αποτέλεσε το αποτέλεσµα µια
συντονισµένης προσπάθειας για την σύνταξη ενός σύγχρονου ενιαίου ∆ηµοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα, απαλλαγµένου από ασάφειες και παραποµπές σε ένα πλήθος
διάσπαρτων νόµων, οι οποίες οδηγούν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα43.

3.1.4.Νόµος 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ αρ.87/τ.Α’/0706-2010)»
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εξαπλωθεί ένα κύµα ριζικών αλλαγών στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε πολλές χώρες, όχι µόνο της Ευρώπης αλλά και όλων των υπολοίπων
ηπείρων. Πίσω από αυτές τις αλλαγές δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς µια
γενικότερη τάση που υιοθετείται από τις ∆ηµόσιες ∆ιοικήσεις ολοένα και περισσότερων
χωρών, γνωστή ως «Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» ( New Public Management), η οποία
παρόλο που σε κάθε χώρα µετουσιώνεται µέσω διαφορετικών πρακτικών, ωστόσο έχει
πάντα ως απώτερο στόχο την επίλυση συγκεκριµένων ζητηµάτων. Όσον αφορά στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτο και κύριο είναι η δηµιουργία µεγάλων , ισχυρών και
αυτόνοµων περιφερειακών διοικήσεων, οι οποίες θα είναι απαγκιστρωµένες από την
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Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης , Ν.3463/2006

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2006 & www.eetaa.gr,
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
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εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης και θα έχουν επωµιστεί την ευθύνη παροχής υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες, υπηρεσιών που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα
τοµέων, όπως υγεία, εκπαίδευση, περιβάλλον, πολιτισµός. Μοντέλα όπως το Dutch
Tilburg Model, στην Ολλανδία αλλά και το γερµανικό Neues Steuerungsmodell,
αποτελούν την έκφραση εφαρµογής καινοτοµιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση44.
Πρακτικές, όπως οι συµβάσεις ανάθεσης σε τρίτους (contracting out) καθώς και
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (private partnership), οδηγούν σε αποδέσµευση της
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα περιορισµένα όρια του δηµοσίου τοµέα
δηµιουργώντας ένα νέο πρόσωπο, προσανατολισµένο, ως ένα βαθµό στην φιλοσοφία
δράσης του Ιδιωτικού Τοµέα45.
Η χώρα µας δεν θα µπορούσε να µείνει εκτός αυτών των σηµαντικών διεθνών
εξελίξεων και να µην εξελίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πνεύµα αυτό έρχεται να
προστεθεί ο Νόµος 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ αρ.87/τ.Α’/07-06-2010)46»,
ο οποίος αποτελεί εκσυγχρονισµό του προηγούµενου συστήµατος, του Νόµου 2539/1997
περί συγκρότησης της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχέδιο Καποδίστριας),
παρουσιάζοντας αξιόλογες διαρθρωτικές αλλαγές σε επίπεδο θεσµικό, πολιτικό,
διοικητικό αλλά και στην σφαίρα των δραστηριοτήτων. Κατ’ αρχήν οι αλλαγές στο
θεσµικό και πολιτικό επίπεδο, σχετίζονται µε µια ανακατανοµή δυνάµεων και µε
µεταφορά αυτών από την κεντρική κυβέρνηση προς την τοπική και περιφερειακή
διοίκηση, ώστε να µπορούν να διαχειριστούν καλύτερα, παραµερίζοντας την
γραφειοκρατία, τις υποθέσεις που σχετίζονται µε τους δηµότες τους. Από την άλλη,
εντοπίζονται αλλαγές σχετιζόµενες µε το είδος των δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν,
δίνοντας την ευχέρεια στους ∆ήµους να ιδρύουν επιχειρήσεις καθώς και να συνάπτουν
προγραµµατικές συµβάσεις προς όφελος πάντα των παρεχόµενων, προς τους δηµότες
υπηρεσιών. Τέλος οι αλλαγές στον τρόπο διοίκησης, στοχεύουν στην ισορροπία µεταξύ
διευθυντών και προϊσταµένων µε την πολιτική εξουσία, ώστε να ελαττώνονται αν όχι να
εξαλείφονται φαινόµενα κατάχρησης της εξουσίας από τους αιρετούς.
44
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Στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε µία σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση της
δοµής του Προγράµµατος Καλλικράτης, το οποίο αποτελείται από 286 άρθρα. ∆εν θα
ασχοληθούµε εκτενέστερα, καθώς το περιεχόµενο ενός µεγάλου τµήµατος του εν λόγω
Προγράµµατος, δεν βρίσκεται στο πεδίο ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης πτυχιακής
εργασίας. Στο Α’ µέρος λοιπόν, το οποίο αποτελείται από τα κεφάλαια Α’, Β’ και Γ’(
άρθρα 1 έως 6), περιγράφεται ο νέος αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας, ο οποίος
απαρτίζεται από επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις, δεκατρείς περιφέρειες και
τριακόσιους τριάντα πέντε δήµους. Το Β’ µέρος περιέχει επτά κεφάλαια. Τα κεφάλαια
Α΄, (άρθρα 7 και 8), Β’(άρθρα 9 έως 57), αναφέρονται στα όργανα διοίκησης των ∆ήµων
και στον τρόπο εκτέλεσης της εκλογικής διαδικασίας και στο σύστηµα διακυβέρνησης
αντίστοιχα. Στο κεφάλαιο Γ’(άρθρα 58 έως 78 ), όπως και στο άρθρο 207 του ∆’
Μέρους επιχειρείται µια λεπτοµερής περιγραφή των αρµοδιοτήτων των αιρετών
οργάνων αλλά και του τρόπου λειτουργίας του δηµοτικού συµβουλίου και των διαφόρων
επιτροπών. Το κεφάλαιο ∆’(άρθρα 79 έως 91) αναλύει τον τρόπο λειτουργίας των
δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων.
Ακολουθεί το κεφάλαιο Ε’(άρθρα 92 και 93) περί καταστατικής θέσης των
αιρετών, όπου ρυθµίζονται θέµατα αντιµισθίας τους και ειδικής άδειας αιρετών οργάνων
οι οποίοι κατέχουν υπαλληλική ιδιότητα. Στο κεφάλαιο ΣΤ’(άρθρα 94 έως 98) καθώς και
παρακάτω τα άρθρα 204, 206 και 209 του ∆’ Μέρους αναφέρονται οι επιπρόσθετες
αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Καλλικράτης
από τις πρώην Νοµαρχίες στους ∆ήµους. Αυτή άλλωστε αποτέλεσε µία από τις
σηµαντικές καινοτοµίες του εν λόγω Προγράµµατος, η οποία στόχο έχει την ανάδειξη
των ∆ήµων σε ισχυρές αυτόνοµες µονάδες, ικανές να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα.
Ακολουθεί το κεφάλαιο Ζ’, στο οποίο παρατίθενται θέµατα σχετικά µε την δυνατότητα
των ∆ήµων να συνάπτουν συµβάσεις µε άλλους όµορους ∆ήµους ή µε την οικεία
Περιφέρεια (άρθρο 99), αλλά και προγραµµατικές συµβάσεις (άρθρο 100). ∆ίνεται
επίσης στους ∆ήµους η δυνατότητα να συστήνουν δίκτυα µεταξύ τους αλλά και µε τις
περιφέρειες (άρθρο 101). Στη συνέχεια, στα άρθρα 102 έως 112 του κεφαλαίου Ζ’
παρατίθενται θέµατα συγχώνευσης των υπαρχόντων και σύστασης των νέων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των σχολικών επιτροπών, των επιχειρήσεων των ΟΤΑ.
Θα πρέπει να τονίσουµε στο σηµείο αυτό ότι ένας από τους βασικούς στόχους του
Προγράµµατος ήταν αυτός ακριβώς: Η µείωση των 6.000 Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Επιχειρήσεων των ∆ήµων σε λιγότερα από 2000 και η δηµιουργία
ενός πλαισίου διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας τους.
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Παραλείποντας αφενός το Γ’ Μέρος (άρθρα 113 έως 203) και τα άρθρα 205 και
208 του ∆’ Μέρους, τα οποία ρυθµίζουν ζητήµατα, σχετιζόµενα µε τον δεύτερο βαθµό
αυτοδιοίκησης, δηλαδή τις Περιφέρειες, και αφετέρου το Ε’ Μέρος (άρθρα 210 έως 213)
τα οποία αναφέρονται στην λειτουργία των Μητροπολιτικών Περιφερειών, ακολουθεί το
ΣΤ’ Μέρος, του οποίου τα άρθρα 214 έως 241 ρυθµίζουν κρίσιµα θέµατα εποπτείας επί
των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ αλλά και επί των προσώπων, που συγκροτούν τα
όργανα των ΟΤΑ. Επίσης αναλύεται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας της Αυτοτελής
Υπηρεσίας Ελέγχου των ΟΤΑ (ΑΥΕ-ΟΤΑ), που αποτελεί το όργανο, το οποίο ασκεί τον
έλεγχο νοµιµότητας επί των πράξεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ αλλά και
πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. Όσον αφορά δε σε ζητήµατα οικονοµικού ελέγχου των
ΟΤΑ, αυτά ρυθµίζονται από τα άρθρα 275 έως 276 του Μέρους Η’ που περιγράφει την
οικονοµική λειτουργία των ΟΤΑ. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στον προληπτικό και
κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών αλλά και στον προσυµβατικό έλεγχο συµβάσεων άνω
των 100.000€ των ΟΤΑ και των Νοµικών τους Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου αλλά και
των Επιχειρήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπως και στον έλεγχο της πορείας
είσπραξης των εσόδων, που αποτελεί µια καινοτοµία του Προγράµµατος Καλλικράτη.
Το Ζ’ Μέρος, το οποίο αποτελείται από τα άρθρα 242 έως 258, ρυθµίζει θέµατα
προσωπικού, όπως προσλήψεις, µετατάξεις, µεταφοράς προσωπικού των πρώην
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους, οργάνωσης και
λειτουργίας υπηρεσιακών συµβουλίων, τα οποία όµως είναι εκτός του πεδίου
ενδιαφέροντος της εν λόγω εργασίας. Αντιθέτως στο Η’ Μέρος (άρθρα 259 έως 279 )
συναντάµε καίριας σηµασίας θέµατα, τα οποία σχετίζονται µε την οικονοµική και
λογιστική διαχείριση των ΟΤΑ, δηλαδή ∆ήµων και Περιφερειών. Αναλυτικότερα
ρυθµίζονται ζητήµατα χρηµατοδότησης των ΟΤΑ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την
σύναψη δανείων και για την ένταξη σε ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης και γίνεται
ιδιαίτερη

αναφορά

στις

διατάξεις

οικονοµικής

διαχείρισης

σχετικά

µε

την

πραγµατοποίηση απογραφής και την κατάρτιση ισολογισµών, απολογισµών και
προϋπολογισµών που διέπουν το µεταβατικό στάδιο σύστασης των νέων Καλλικρατικών
∆ήµων. Περιγράφονται επίσης οι διαδικασίες εκπόνησης του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης των ΟΤΑ και της Τριµηνιαίας Έκθεσης αυτών για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης
των Προϋπολογισµών τους. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε την διάταξη του
άρθρου 267, η οποία προβλέπει την εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆. 315/1999 «Περί
ορισµού του Περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήµερα, για την τήρηση
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διπλογραφικού συστήµατος γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Τέλος στο άρθρο 271
του Μέρους Η’ διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του Ν.3463/2006 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων περί απόκτησης, διαχείρισης και διάθεσης της Περιουσίας των ∆ήµων
συνεχίζουν να έχουν εφαρµογή και δεν αντικαθίστανται. Τα Μέρη Θ’ (άρθρο 280) και
Μέρος Ι’ (άρθρα 281 έως 286) αποτελούν το τελευταίο τµήµα του Προγράµµατος
Καλλικράτης, και ρυθµίζουν ζητήµατα σχετιζόµενα αντίστοιχα µε τις αρµοδιότητες της
Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

και

υποστήριξης

εφαρµογής

του

Προγράµµατος

Καλλικράτη µέσω του Προγράµµατος «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης» (ΕΛΛ.Α.∆.Α.) καθώς και µε µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις
από την έναρξη ισχύος του Προγράµµατος Καλλικράτης.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των διατάξεων του Νόµου 3852/2010 περί «Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης, προσπαθώντας να εστιάσουµε την προσοχή µας στην λειτουργία των
∆ήµων, θα πρέπει να τονίσουµε την σηµασία ενός ισχυρού νοµοθετικού εργαλείου, όπως
αυτό του Ν.3852/2010, το οποίο θα στηρίξει την προσπάθεια της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και εν προκειµένω των ∆ήµων να διαδραµατίσουν σηµαντικό
αναπτυξιακό ρόλο και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πολίτη

3.2.Το ∆ηµόσιο Λογιστικό των ΟΤΑ

3.2.1.∆ιαδικασίες Κατάρτισης και Ψήφισης Προϋπολογισµού

Σύµφωνα µε το άρθρο 266 του Ν.3852/2010, Πρόγραµµα Καλλικράτης οι
διαδικασίες για την σύνταξη Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης (Ε.Π.∆)
και του προϋπολογισµού θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε
έτους. Βέβαια στο άρθρο 93 του Ν.3463/2010,του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης έως τις 28/02/2011 της προθεσµίας ψήφισης του
προϋπολογισµού του έτους που ακολουθεί αυτό της διενέργειας δηµοτικών και
κοινοτικών εκλογών. Ειδικά όµως για τους νέους ∆ήµους, οι οποίοι συνιστώνται µε το
Πρόγραµµα Καλλικράτης, ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 267 του ιδίου
Προγράµµατος ότι καταρτίζουν τον προϋπολογισµό τους εντός του πρώτου τριµήνου του
έτους 2011. Ενώ το οικονοµικό έτος διαχείρισης των ∆ήµων διαρκεί από 1η Ιανουαρίου
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κάθε έτους και λήγει στις 31η ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, µέχρι να αρχίσει η ισχύς του
νέου προϋπολογισµού και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου του νέου οικονοµικού
έτους ισχύει ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους που έχει λήξει µόνο ως προς την
πληρωµή των υποχρεωτικών δαπανών της παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006,
Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και των δαπανών που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο
υλοποίησης εγκεκριµένων έργων και δράσεων, που συγχρηµατοδοτούνται από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει
οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών
που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και

την καταβολή των αντίστοιχων

ασφαλιστικών εισφορών.
Ο προϋπολογισµός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισµένος και σε αυτόν
αναγράφονται οι δαπάνες και τα έσοδα των δήµων. Απαγορεύεται ρητά από τον νόµο
(άρθρο 266, παράγραφος 7 του Προγράµµατος Καλλικράτης) η εγγραφή στον
προϋπολογισµό εσόδων, τα οποία δεν µπορούν να εισπραχθούν ή παράλειψη εγγραφής
των υποχρεωτικών από τον νόµο δαπανών. Παραβίαση αυτής της αρχής, η τήρηση της
οποίας ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας συνεπάγεται αναµόρφωση του
προϋπολογισµού εντός δεκαπέντε ηµερών από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αναλυτικότερα η διαδικασία κατάρτισης και ψήφισης του προϋπολογισµού των
δήµων έχει ως εξής: Κατ’ αρχήν προηγείται η έκδοση της απόφασης του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. µετά από
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ περί καθορισµού των ποσοστών κατανοµής των πόρων στις
∆ηµοτικές ενότητες και ακολούθως η Εκτελεστική Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη
ενός Προσχεδίου του Προϋπολογισµού, συγκεντρώνοντας και αξιολογώντας όλες τις
προτάσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου και κατόπιν εισηγείται αυτό το προσχέδιο στην
Οικονοµική Επιτροπή, η οποία µε τη σειρά της συντάσσει σχέδιο του προϋπολογισµού
και το υποβάλλει µαζί µε την εισηγητική έκθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που προχωρά
σε ψήφισή του σε ειδική συνεδρίαση. Ο προϋπολογισµός υποβάλλεται προς έλεγχο στον
Ελεγκτή Νοµιµότητας µαζί µε µια σειρά εγγράφων, τα οποία είναι τα πρακτικά της
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ψήφισης του προϋπολογισµού, η
εισηγητική έκθεση και η απόφαση της οικονοµικής επιτροπής για το σχέδιο του
προϋπολογισµού, οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, οι πίνακες του υπηρετούντος προσωπικού,
πίνακας οφειλών Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών (ΠΟΕ) και βεβαίωση της Ταµειακής
Υπηρεσίας για το υπόλοιπο ταµείου και καταθέσεων. Συνοπτική οικονοµική κατάσταση
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του ψηφισθέντος προϋπολογισµού αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου
δήµου και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα
ή εάν δεν υφίσταται τέτοια, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει
ο οικείος δήµος.
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
επακριβώς όλες οι δαπάνες αλλά ούτε και το ύψος αυτών για όλο το έτος. Το άρθρο 8
όµως του Β.∆. 17-5/15-6-1959 προβλέπει την δυνατότητα µεταφοράς πιστώσεων για την
ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων47 αλλά και για την δηµιουργία νέων µε αναµόρφωση
του προϋπολογισµού. Η αυξοµείωση των πιστώσεων πραγµατοποιείται µέσω του
αποθεµατικού (ΚΑΕ 9111), το οποίο αφορά στο ποσό που εγγράφεται στον
προϋπολογισµό για την δηµιουργία νέων πιστώσεων ή για την ενίσχυση των ανεπαρκών
πιστώσεων. Το ύψος του αποθεµατικού δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5 % των τακτικών
εσόδων48. Οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου περί αναµορφώσεως του
προϋπολογισµού υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών προκειµένου να ελεγχθούν
ως προς την νοµιµότητά τους.
Από 01/01/201149 η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού παρακολουθείται από
την οικονοµική επιτροπή, η οποία υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο, µετά από
εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του δήµου, τριµηνιαία έκθεση στην
οποία διαφαίνονται τα αποτελέσµατα από την πορεία του προϋπολογισµού κατά το
προηγούµενο τρίµηνο. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται εντός είκοσι ηµερών από την
λήξη του τριµήνου αναφοράς. Εάν διαπιστωθεί µε την έκθεση του δεύτερου τριµήνου ότι
τα έσοδα που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό είναι υπερεκτιµηµένα και ότι δεν
είναι εφικτή η είσπραξή τους µέχρι το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο
προβαίνει εντός δεκαπέντε ηµερών σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε µείωση των
εσόδων στα πραγµατικά και εφικτά επίπεδα. Η µείωση αυτή των εσόδων θα πρέπει να
συνοδεύεται µε αντίστοιχη µείωση των δαπανών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ισοσκελισµένος προϋπολογισµός.
Είναι γεγονός λοιπόν η προσπάθεια της Κεντρικής ∆ιοίκησης για θέσπιση
νοµοθετικών δικλείδων ασφαλείας, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των
47

Πίστωση : Τα προβλεπόµενα ποσά για ορισµένες δαπάνες ή δαπάνες όµοιας φύσεως
στον προϋπολογισµό των εξόδων (άρθρο 6, Β.∆. 17-5/15-6-1959
48
Ν.3463/2006, Άρθρο 161, παρ.3
49
Ν.3852/2010, Άρθρο 266, παρ.9, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3979/2011, άρθρο 43
23

προϋπολογισµών των δήµων, ώστε να µπορέσουν αυτοί να αποτελέσουν σηµαντικό
εργαλείο οικονοµικής διαχείρισης των δήµων. Προς την κατεύθυνση αυτή έρχεται να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο η διπλογραφική λογιστική µέθοδος, η οποία µέσω ενός
συστήµατος λογαριασµών τάξεως, επιτυγχάνει πληρέστερη και αξιόπιστη απεικόνιση
του προϋπολογισµού και των αναµορφώσεων του.
Στο σηµείο αυτό παρατίθενται συνοπτικά οι βασικές εγγραφές της λογιστικής ,
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού των δήµων50.
1. Έγκριση προϋπολογισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Προϋπολογισµός δαπανών

02.00

06.00

Προϋπολογισµός εσόδων

Στο τέλος της χρήσης ο λογαριασµός 02.00, προϋπολογισµός δαπανών
πιστώνεται µε χρέωση των λογαριασµών του προϋπολογισµού που εµφανίζουν
πιστωτικά υπόλοιπα.
2. Εκτέλεση προϋπολογισµού
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Εκτέλεση

02.10

Προϋπολογισµού

δαπανών
06.10

Εκτέλεση Προϋπολογισµού
εσόδων

3. Αναµόρφωση προϋπολογισµού
ΧΡΕΩΣΗ
02.10

ΠΙΣΤΩΣΗ
Εκτέλεση

Προϋπολογισµού

δαπανών
02.10.00.9111 Αποθεµατικό
Ενίσχυση του ΚΑΕ του σκέλους των εξόδων µε αντίστοιχη µείωση του
αποθεµατικού, το οποίο στην περίπτωση αυτή επαρκεί για την πραγµατοποίηση της
αναµόρφωσης. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις εγγραφών αναµόρφωσης, οι

50

ΚΥΑ αρ.4604/01-02-2005 περί Τροποποίηση των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού
Σχεδίου των ΟΤΑ Α΄ βαθµού, που αναφέρονται στον τύπο και το περιεχόµενο του
προϋπολογισµού αυτών
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οποίες σκοπίµως παραλήφθηκαν καθόσον δεν εµπίπτουν άµεσα στο πεδίο έρευνας της
παρούσης εργασίας.
4. Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων των λογαριασµών 02.21 και 02.30 στον
λογαριασµό 02.10
ΧΡΕΩΣΗ
02.10

ΠΙΣΤΩΣΗ
Εκτέλεση

Προϋπολογισµού

δαπανών
02.21

Αναληφθείσες υποχρεώσεις

02.30

Ενταλµατοποιηθείσες
δαπάνες

Στο τέλος της χρήσεως µεταφέρονται τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασµών 02.21,
Αναληφθείσες υποχρεώσεις και 02.30, Ενταλµατοποιηθείσες δαπάνες στον 02.10,
Εκτέλεση Προϋπολογισµού δαπανών ως ανεκτέλεστα υπόλοιπα του προϋπολογισµού
δαπανών. Μετά από αυτή την εγγραφή το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει
µεταφέρεται (µε πίστωση του 02.10, Εκτέλεση Προϋπολογισµού δαπανών) στη χρέωση
του λογαριασµού 06.10, Εκτέλεση προϋπολογισµού εσόδων.

3.2.2. Έσοδα των ΟΤΑ

3.2.2.1. Γενικά περί εσόδων
Οι δήµοι στην προσπάθεια τους όχι µόνο να είναι βιώσιµοι αλλά και να
ασκήσουν ένα πλήθος αρµοδιοτήτων, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσµα την παροχή
ακόµα υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει
παράλληλα όλους εκείνους τους πόρους που είναι απαραίτητοι προς την κατεύθυνση
αυτή. Αρχικά µε το Σύνταγµα του 1975 αλλά και µε το αναθεωρηµένο το έτος 2001
Σύνταγµα, αργότερα µε τις διατάξεις του Ν.1850/89 περί Κύρωσης του Ευρωπαϊκού
Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας51, κατοχυρώνεται συνταγµατικά η δυνατότητα των
δήµων να επιβάλλουν και να εισπράττουν φόρους αλλά και να συνδέουν αυτούς τους

51

Ν.1850/89 (ΦΕΚ 144/τ.Α’) περί Κύρωσης του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής
Αυτονοµίας
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πόρους µε την πραγµατική εξέλιξη του κόστους άσκησης των αρµοδιοτήτων τους. Αυτό
σηµαίνει ότι η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το κράτος στους ∆ήµους πρέπει να
συνοδεύεται και από την αντίστοιχη µεταφορά πόρων.
Η βασική νοµοθεσία για τα έσοδα των δήµων, εµπεριέχεται στις διατάξεις του
Β.∆. 24-9/20-10-1958, (ΦΕΚ αρ.171/τ.Α’/20-10-1958), περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο
κείµενο νόµου των διατάξεων που ισχύουν περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Επίσης διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προβλέπουν την διάκριση των
εσόδων σε τακτικά και έκτακτα έσοδα52. Αναλυτικότερα τα τακτικά έσοδα προέρχονται
από53:
 Θεσµοθετηµένους υπέρ αυτών πόρων
 Τα εισοδήµατα της κινητής και ακίνητης περιουσίας
 Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
 Φόρους, τέλη δικαιώµατα και εισφορές
 Τοπικά δυνητικά τέλη, δικαιώµατα και εισφορές
Τα έκτακτα έσοδα από την άλλη προέρχονται από :
 ∆άνεια, δωρεές, κληροδοτήµατα και κληρονοµιές
 ∆ιάθεση, εκποίηση και εν γένει εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων
 Συµµετοχή σε επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε τις ειδικότερες
διατάξεις του παρόντος νόµου
 Τα κάθε είδους πρόστιµα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις
 Κάθε άλλη πηγή
Μια άλλη διάκριση των εσόδων αφορά στο είδος των δαπανών που πρέπει να
καλύψουν54. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτήν την διάκριση τα έσοδα παρακολουθούνται είτε
ως τακτικά, µε τα οποία µπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νόµιµη δαπάνη και σε έκτακτα
που µε την σειρά τους διακρίνονται σε έκτακτα γενικά ανειδίκευτα, τα οποία καλύπτουν
οποιαδήποτε νόµιµη δαπάνη και σε έκτακτα ειδικευµένα, για την πληρωµή µόνο των
δαπανών για τις οποίες προορίζονται.

52

Ν.3463/2006, Άρθρο 217
Κοσµά Κ.Νικολόπουλου (2004), Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ΟΤΑ
54
Εγκύκλιος αρ.23/67997/10-12-1996 του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και αποκέντρωσης
53
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3.2.2.2. Βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
Η βεβαίωση εσόδου έχει την έννοια της εκκαθάρισης από τις αρµόδιες αρχές ή
υπηρεσίες και όργανα των δήµων κάποιας απαίτησης των δήµων και του προσδιορισµού
του ποσού αυτής, του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας που το
δηµιούργησε55. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση εσόδων είναι συνυφασµένη µε την
σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου, ο οποίος αποτελεί τον «τίτλο είσπραξης», βάσει του
οποίου πραγµατοποιείται, κατά κανόνα, η είσπραξη των εσόδων των δήµων. Πρόκειται
για την «βεβαίωση µε την ευρεία έννοια». Πέρα από αυτήν την βεβαίωση υπάρχει η
«βεβαίωση µε τη στενή έννοια». Πρόκειται για την «ταµειακή βεβαίωση» του εσόδου,
σύµφωνα µε την οποία το έσοδο εµφανίζεται στα ταµειακά βιβλία του δήµου και
προετοιµάζεται η είσπραξή του.
Εκτός από την είσπραξη εσόδων βάσει βεβαιωτικών καταλόγων, προβλέπεται η
είσπραξη εσόδων χωρίς τίτλου είσπραξης. Πρόκειται για την περίπτωση της «οίκοθεν
βεβαίωσης», κατά την οποία τα έσοδα εισπράττονται µε την υποβολή της δήλωσης του
υπόχρεου πριν προηγηθεί ταµειακή βεβαίωση ή κατά την οποία έχουµε ταυτόχρονη
βεβαίωση και είσπραξη εσόδων.
Η διαδικασία βεβαίωσης εσόδων µε την σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων
περιλαµβάνει τα εξής βήµατα56 :
 Συγκέντρωση των τίτλων βεβαίωσης των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα,
κλπ. Οι τίτλοι βεβαίωσης αποτελούν έγγραφα που αποδεικνύουν ή βεβαιώνουν την
οφειλή προς το ∆ήµο.
 Σύνταξη των καταλόγων, στους οποίους αναγράφονται αναλυτικά τα ονόµατα
των φορολογουµένων και τα εισπρακτέα ποσά που αναλογούν στον καθένα.
 Γνωστοποίηση αποσπάσµατος του καταλόγου στους φορολογούµενους, οι οποίοι
ταυτόχρονα καλούνται εγγράφως να ασκήσουν εντός εξήντα ηµερών κατά της εγγραφής
τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από τον νόµο.
 Υπογραφή καταλόγων. Οι κατάλογοι, µετά την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας
των εξήντα ηµερών για την άσκηση ένδικων µέσων βεβαιώνονται από τον αρµόδιο
υπάλληλο, δηλαδή αποτελούν πλέον των νόµιµο τίτλο είσπραξης των βεβαιωθέντων
εσόδων και οι εγγραφές σε αυτούς καθίστανται οριστικές. Κατόπιν υπογράφονται από
55
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Β.∆. 17-5/15-6-1959
Β.∆.17-5/15-6-1959, Άρθρο 4 και Β.∆.24-9/20-10-1958
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τον δήµαρχο, τον προϊστάµενο της αρµόδιας για την βεβαίωση υπηρεσίας και τον
υπάλληλο που τους συνέταξε.
 Ταµειακή βεβαίωση εσόδου. Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι αποστέλλονται σε τρία
αντίτυπα στον δηµοτικό ταµία, συνοδευόµενοι ο καθένας από µια περιληπτική
κατάσταση µε το όνοµα του δήµου, το αρµόδιο για την βεβαίωση ταµείο, το είδος του
εσόδου, τον συνολικό αριθµό των οφειλετών και το άθροισµα των ποσών που
περιλαµβάνονται σε κάθε κατάλογο. Κατόπιν ο ταµίας αφού προβεί ο ίδιος ή αναθέσει
σε άλλους υπαλλήλους του Ταµείου τον έλεγχο των βεβαιωτικών καταλόγων, εκδίδει για
κάθε κατάλογο, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός, ξεχωριστό τριπλότυπο «Αποδεικτικό
Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων» και επιστρέφει ένα αντίγραφο των βεβαιωτικών
καταλόγων, συνοδευόµενων από τις περιληπτικές καταστάσεις, στην υπηρεσία
βεβαίωσης εσόδων και το άλλο αντίγραφο στο λογιστήριο. Η καταχώρηση µετέπειτα
από τον ταµία του αποδεικτικού παραλαβής εισπρακτέων εσόδων στο «Βιβλίο
Εισπρακτέων Εσόδων» συνιστά την «Ταµειακή Βεβαίωση» του εσόδου. Ως ηµεροµηνία
«Ταµειακής Βεβαίωσης» του καταλόγου θεωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης του
τριπλότυπου «Αποδεικτικού Παραλαβής Εισπρακτέων Εσόδων»
 Ειδοποίηση

οφειλετών

και

παράδοση

αντιγράφου

καταλόγου

στους

εισπράκτορες. Ο ταµίας του ∆ήµου οφείλει να αποστείλει στους οφειλέτες του δήµου
ατοµικές ειδοποιήσεις µέσα σε ένα µήνα από την ηµέρα ταµειακής βεβαίωσης των
καταλόγων, προκειµένου αυτοί να λάβουν γνώση των χρεών τους. Τέλος θα πρέπει ο
ταµίας να παραδώσει µε απόδειξη αντίγραφα ή αποσπάσµατα των βεβαιωτικών
καταλόγων στους εισπράκτορες του δήµου, προκειµένου αυτοί να επιληφθούν της
είσπραξης των εσόδων.
Εκτός όµως από την είσπραξη βάση βεβαιωτικών καταλόγων, προβλέπεται
επίσης η είσπραξη εσόδου που δεν έχει βεβαιωθεί και ο δηµότης-υπόχρεος προσέρχεται
να το πληρώσει είτε αποδεχόµενος τα ποσά που έχει υπολογίσει βάσει των στοιχείων που
έχουν συγκεντρωθεί από το γραφείο εσόδων, είτε δηλώνοντας ο ίδιος τα στοιχεία που
απαιτούνται για τον υπολογισµό της οφειλής του. Η περίπτωση αυτή προϋποθέτει την
«Οίκοθεν Βεβαίωση» εσόδου. Συγκεκριµένα το γραφείο εσόδων εκδίδει το «Υπηρεσιακό
Βεβαιωτικό Σηµείωµα» (Υ.Β.Σ.) που είναι τριπλότυπο, κρατώντας ένα αντίτυπο και
παραδίδοντας δύο αντίτυπα στον οφειλέτη για να τα προσκοµίσει στα αρµόδια προς
είσπραξη όργανα (εισπράκτορα). Ο οφειλέτης κατόπιν προσκοµίζει τα δύο αντίτυπα του
υπηρεσιακού βεβαιωτικού σηµειώµατος στον εισπράκτορα ο οποίος εκδίδει θεωρηµένο
διπλότυπο είσπραξης µε την καταβολή του αντίστοιχου ποσού, επισυνάπτει το ένα από
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τα σηµειώµατα στο στέλεχος του διπλοτύπου είσπραξης και επιστρέφει το άλλο αντίτυπο
στον εκδότη του Υ.Β.Σ. αφού συµπληρώσει και υπογράψει πάνω σε αυτό τα στοιχεία
του διπλοτύπου είσπραξης που εξέδωσε. Στο τέλος κάθε µήνα συντάσσεται Βεβαιωτική
Κατάσταση βάσει των Υ.Β.Σ., η οποία αποστέλλεται προς έλεγχο στον δηµοτικό ταµία.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την βεβαίωση από τον ταµία των οίκοθεν
εισπραχθέντων εσόδων µέσω της έκδοσης Τριπλοτύπου Αποδεικτικού Παραλαβής
Εισπρακτέων εσόδων και µε την αποστολή αντιγράφων των τριπλοτύπων βεβαίωσης στο
γραφείο εσόδων και στο λογιστήριο, προς περαιτέρω έλεγχο.
Η αναφορά στο κύκλωµα των εσόδων των δήµων θα ολοκληρωθεί µε µια
επιγραµµατική αναφορά στην διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η οποία διενεργείται
καθηµερινά από τους εντεταλµένους για την είσπραξη των δηµοτικών εσόδων
εισπράκτορες µε την έκδοση θεωρηµένων διπλοτύπων είσπραξης. Ακολουθεί η έκδοση,
από τον ταµία «Γραµµατίου Παραλαβής Τακτοποιητέων Πράξεων» µε την παραλαβή
από τον εισπράκτορα των καθηµερινών εισπράξεων και των χρησιµοποιούµενων
βιβλίων, όπως διπλότυπα και υπηρεσιακά σηµειώµατα. Αφού ολοκληρώσει τον έλεγχο
των λογαριασµών του εισπράκτορα, ο ταµίας προβαίνει στην πίστωση του βεβαιωτικού
καταλόγου ή έκδοση αποδεικτικού εισπρακτέων για τα οίκοθεν βεβαιωτικά σηµειώµατα
και τέλος έκδοση γραµµατίου είσπραξης και σύνταξη πράξης στο γραµµάτιο παραλαβής.
Το κύκλωµα των εσόδων αποτυπώνεται στο διπλογραφικό σύστηµα της
λογιστικής µε τις εξής εγγραφές :
Α. Βεβαίωση Εσόδων
Λογαριασµοί Τάξεως
ΧΡΕΩΣΗ
06.10

ΠΙΣΤΩΣΗ
Εκτέλεση
Προϋπολογισµού εσόδων
06.21

Βεβαιωθέντα έσοδα

Γενική Λογιστική
ΧΡΕΩΣΗ
30

ΠΙΣΤΩΣΗ
Απαιτήσεις
7

Έσοδα

29

Β. Είσπραξη Εσόδων
Λογαριασµοί Τάξεως
Εισπραχθέντα έσοδα που έχουν προηγουµένως βεβαιωθεί
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Βεβαιωθέντα έσοδα

06.21

06.31

Απολογισµός

εσόδων

(Εισπραχθέντα έσοδα)

Εισπραχθέντα έσοδα που δεν έχουν προηγουµένως βεβαιωθεί
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Εκτέλεση

06.10

Προϋπολογισµού εσόδων
06.31

Απολογισµός

εσόδων

(Εισπραχθέντα έσοδα)

Γενική Λογιστική
ΧΡΕΩΣΗ
38

ΠΙΣΤΩΣΗ
Χρηµατικά διαθέσιµα
30

Απαιτήσεις

3.2.3. ∆απάνες των ΟΤΑ

3.2.3.1. Γενικά περί δαπανών των ΟΤΑ
Το κύκλωµα των δαπανών των ∆ήµων περιλαµβάνει µια σειρά διαδικασιών, από
την ανάληψη µέχρι την πληρωµή τους, για τις οποίες έχει προβλεφθεί ένα αρκετά
αυστηρό και λεπτοµερές νοµοθετικό πλαίσιο µε απώτερο στόχο την εξασφάλιση της
νοµιµότητάς τους. Οι δαπάνες µπορεί να είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές57. Ο
χαρακτηρισµός µιας δαπάνης ως υποχρεωτικής αναφέρεται στην προτεραιότητα
εγγραφής της στον προϋπολογισµό αλλά και της πληρωµής της έναντι οποιασδήποτε
57

Ν.3463/2006, Άρθρο 158
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άλλης δαπάνης. Οι προαιρετικές δαπάνες εγγράφονται στον προϋπολογισµό µόνο εάν
υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο στα έσοδα.

3.2.3.2 Ανάληψη δαπάνης
Η διαδικασία ανάληψης δαπάνης στους ∆ήµους ρυθµίζεται από τις διατάξεις του
Β.∆. 17-5/15-6-1959. Η ανάληψη δαπάνης συνιστά διοικητική πράξη µε την οποία
γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του δηµοσίου58(νοµική έννοια) και πριν από την
εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του δηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τον αρµόδιο
διατάκτη ή του από τον νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η
πραγµατοποίηση

της

δαπάνης

και

δεσµεύεται

η

αναγκαία

πίστωση

του

προϋπολογισµού59(δηµοσιονοµική έννοια). Παρ’ ότι προβλέπεται µε τον Ν.2362/95 η
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ωστόσο πριν
από την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 113/2010, «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» δεν εφαρµοζόταν υποχρεωτικά από όλους τους εν
λόγω φορείς. Με το Π.∆.113/2010 εισάγεται η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καθολικά
σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας και τους δήµους60.
Σύµφωνα λοιπόν µε τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 η διαδικασία έκδοσης και
έγκρισης της απόφασης ανάληψης περιλαµβάνει τα εξής βήµατα:
Η οικονοµική υπηρεσία, συντάσσει σε δύο αντίτυπα, µετά από εισήγηση του
αρµόδιου οργάνου, την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, στην περίπτωση που η διάθεση
της πίστωσης πραγµατοποιείται από τον δήµαρχο ή την πρόταση/έκθεση ανάληψης
υποχρέωσης, στην περίπτωση που οι πιστώσεις διατίθενται από το δηµοτικό συµβούλιο
ή την οικονοµική επιτροπή.
Ο προϊστάµενος της οικονοµικής υπηρεσίας είναι υποχρεωµένος να ελέγξει
αφενός εάν η δαπάνη, για την οποία διενεργείται απόφαση/έκθεση ανάληψης
υποχρέωσης είναι νόµιµη και αφετέρου εάν υπάρχει στον προϋπολογισµό επαρκής
58

Ν.2362/95, Άρθρο 21, παράγραφος 1, Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις
59
Ν.2362/95, Άρθρο 21, παράγραφος 1
60
Εγκύκλιος αρ.30/2011 περί εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆.113/2010 στους δήµους
και στα δηµοτικά ΝΠ∆∆
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πίστωση για την πραγµατοποίησή της. Εάν ικανοποιούνται σωρευτικά τα παραπάνω τότε
ο προϊστάµενος προβαίνει σε υπογραφή της απόφασης/έκθεσης ανάληψης υποχρέωσης,
και κατόπιν αυτή καταχωρείται στο Βιβλίο Μητρώου ∆εσµεύσεων και λαµβάνει
αύξοντα αριθµό. Με την καταχώρηση αυτή δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την
πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης.
Στη συνέχεια η απόφαση/έκθεση ανάληψης υποχρέωσης υπογράφεται από τον
δήµαρχο ή τον αντιδήµαρχο στην περίπτωση µεταβίβασης σε αυτόν της σχετικής
αρµοδιότητας και όχι από τον κατά περίπτωση διατάκτη διάθεσης της πίστωσης,
δηµοτικό συµβούλιο, οικονοµική επιτροπή ή δήµαρχο καθόσον σε αντίθεση µε τα
ισχύοντα στο δηµόσιο, όπου το ίδιο όργανο αναλαµβάνει την υποχρέωση και διαθέτει
την πίστωση, στους δήµους άλλο όργανο αναλαµβάνει υποχρέωση (δήµαρχος ή
αντιδήµαρχος) και άλλο διαθέτει πίστωση (δηµοτικό συµβούλιο ή οικονοµική επιτροπή).
Η οικονοµική υπηρεσία προβαίνει στην καταχώρηση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, δεσµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο ισόποση
πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης αλλά και στην
καταχώρηση αυτής στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής. Αντίγραφο της
απόφασης/έκθεσης ανάληψης θα επισυναφθεί αργότερα στο χρηµατικό ένταλµα που
υποβάλλεται για προληπτικό έλεγχο στον οικείο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η απόφαση/έκθεση ανάληψης συνδέεται µε το διπλογραφικό σύστηµα
λογιστικής µε την παρακάτω εγγραφή:
ΧΡΕΩΣΗ
02.21

ΠΙΣΤΩΣΗ
Αναληφθείσες Υποχρεώσεις
02.10

Εκτέλεση
προϋπολογισµού εξόδων

3.2.3.3 Εκκαθάριση, εντολή και πληρωµή δαπάνης
Η εκκαθάριση της δαπάνης είναι η πράξη µε την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του
δήµου, η οποία νοµίµως αναλήφθηκε και υφίσταται και προσδιορίζεται το ποσό αυτής
της οφειλής61. Αποτελεί µια διακριτή φάση της διαδικασίας πληρωµής, ιδιαιτέρως
σηµαντική, γιατί διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών και τεκµηρίωση του
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Β.∆. 17-5/15-6-1959,Άρθρο 20, παράγραφος 1
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σύννοµου της δαπάνης. Συγκεκριµένα η πράξη εκκαθάρισης συντάσσεται µετά από
έλεγχο της νοµιµότητας των σχετικών παραστατικών, τιµολογίων, πιστοποιήσεων ή
λογαριασµών και αναγράφεται σε αυτήν το ποσό που εκκαθαρίζεται. Η εκκαθάριση
οποιασδήποτε δαπάνης διενεργείται από την ειδική υπηρεσία εκκαθάρισης και εντολής
δαπανών, η οποία υπάγεται στην οικονοµική υπηρεσία και ο δήµαρχος συνιστά τον
αρµόδιο εκκαθαριστή.
Μετά την εκκαθάριση της δαπάνης ακολουθεί η έκδοση από το αρµόδιο τµήµα
της οικονοµικής υπηρεσίας του Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής (ΧΕΠ), το οποίο
είναι διοικητική πράξη, µε την οποία εντέλλεται το Ταµείο του δήµου για πληρωµή
ορισµένης δαπάνης. Μια απαίτηση αναγνωρίζεται ως έξοδο πληρωτέο σε βάρος του
προϋπολογισµού, όταν κατά το χρόνο έκδοσης του ΧΕΠ, η απαίτηση είναι ενεργή και
δεν έχει παραγραφεί.
Τα ΧΕΠ υπογράφονται από τον δήµαρχο και τον προϊστάµενο της οικονοµικής
υπηρεσίας, ο οποίος καθίσταται προσωπικώς και αλληλεγγύως συνυπεύθυνος62. Ο
προϊστάµενος όµως της οικονοµικής υπηρεσίας, είναι υποχρεωµένος ανάλογα την
περίπτωση, να αρνηθεί την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος ή να µειώσει το
πληρωτέο ποσό, εάν διαπιστωθεί η προδήλως παράνοµη ανάληψη ή ενέργεια µιας
δαπάνης ή η έλλειψη δικαιολογητικών. Σε µια τέτοια περίπτωση το Χρηµατικό Ένταλµα
Πληρωµής εκδίδεται ύστερα από έγγραφη διαταγή του δηµάρχου, η οποία αίρει την
προσωπική ευθύνη του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας.
Μια ιδιαίτερη περίπτωση ενταλµάτων αποτελούν τα Εντάλµατα Προπληρωµής,
τα οποία εκδίδονται, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, στο όνοµα
κάποιου δηµοτικού υπαλλήλου για την αντιµετώπιση συγκεκριµένης δαπάνης στην
περίπτωση που η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη
ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου63. Επίσης για την πληρωµή
διαφόρων µικροδαπανών, η οποία διευκολύνει την καθηµερινή λειτουργία του δήµου,
είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής η παροχή πάγιας
προκαταβολής64 µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος σε βάρος της σχετικής πίστωσης
του προϋπολογισµού και στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου, οποίος θα είναι ο
υπόλογος διαχειριστής του ποσού της πάγιας προκαταβολής. Η περεταίρω ανάλυση
όµως των διαδικασιών που προβλέπονται από την νοµοθεσία, αναφορικά µε τα
62

Β.∆. 17-5/15-6-1959, Άρθρο 23, παράγραφος 2
Ν.3463/2006, Άρθρο 172
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Ν.3463/2006, Άρθρο 173
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εντάλµατα προπληρωµής και πάγιας προκαταβολής δεν αποτελεί αντικείµενο της
παρούσας εργασίας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτονται στα ΧΕΠ καθορίζονται από τις
διατάξεις του άρθρου 26, παράγραφος 1 του Β.∆. 17-5/15-6-1959 αλλά και από τις
διατάξεις της εγκυκλίου αρ.81/59774/86 του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, «Περί αποστολής πινάκων που περιέχουν τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα ΧΕΠ που εκδίδουν οι ΟΤΑ και τις κρατήσεις που
γίνονται σ’ αυτά».
Από την στιγµή που µε τον Ν.3852/2010-Πρόγραµµα Καλλικράτης65 οι δαπάνες
όλων των δήµων υπάγονται πλέον υποχρεωτικά στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, όσον αφορά θέµατα νοµιµότητας, εγκυρότητας και κανονικότητας, τα ΧΕΠ
µαζί µε τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, αφού
καταχωρηθούν στο Ηµερολόγιο και το Καθολικό, αποστέλλονται από το λογιστήριο
στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του οικείου νοµού, προκειµένου αυτός να
διενεργήσει τον απαιτούµενο προληπτικό έλεγχο. Τα προς έλεγχο ΧΕΠ συνοδεύονται
από µια κατάσταση, στην οποία αυτά αναγράφονται κατά αύξοντα αριθµό και ένα
αντίγραφο της κατάστασης αυτής αποστέλλεται για το αρχείο του Επιτρόπου. Μετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου από τον Επίτροπο και την διαπίστωση της νοµιµότητας,
εγκυρότητας και κανονικότητας των ΧΕΠ, αυτά επιστρέφονται στο λογιστήριο του
δήµου, το οποίο µε την σειρά του τα διαβιβάζει στον Ταµία του δήµου, ο οποίος
προχωρά στην εξόφλησή τους.
Τα ΧΕΠ που έχουν εξοφληθεί, φυλάσσονται µε ευθύνη του δηµοτικού Ταµία σε
ασφαλές µέρος για λογαριασµό του Ελεγκτικού Συνεδρίου66. Για τα ΧΕΠ που
παρέµειναν µε την λήξη του οικονοµικού έτους ανεξόφλητα, πραγµατοποιείται πράξη
ακύρωσης από τον Ταµία, επιστρέφονται στο λογιστήριο προκειµένου να επανεκδοθούν
το επόµενο έτος, αντιπροσωπεύοντας δαπάνες παρελθόντων οικονοµικών ετών.
Οι διαδικασίες εντολής και πληρωµής της δαπάνης αποτυπώνονται στο
διπλογραφικό σύστηµα της λογιστικής µε τις παρακάτω εγγραφές :
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Λογαριασµοί Τάξεως
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Ν.2539/1997, Άρθρο 12, «Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Καποδίστριας)»
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ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΧΕΠ
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ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Απολογισµός

02.31
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(Πραγµατοποιηθέντα έξοδα)
02.30
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∆απάνες

Γενική Λογιστική
ΧΡΕΩΣΗ
50 ή 53

ΠΙΣΤΩΣΗ
Προµηθευτές ή Πιστωτές
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Χρηµατικά διαθέσιµα

3.2.4. Απολογισµός-Ισολογισµός
Έως το τέλος Μαΐου υποβάλλεται από αυτόν που ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία
του ∆ήµου λογαριασµός διαχείρισης του οικονοµικού έτους που έληξε στην οικονοµική
επιτροπή67 µέσω του ∆ηµάρχου. Ο λογαριασµός αυτός αφορά στον απολογισµό, τον
ισολογισµό και τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, που πρέπει να συντάσσονται
από όλους τους δήµους καθόσον από 01/01/2011 είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των
67

Ν.3463/2006, Άρθρο 163 και Ν.3852/2010, Άρθρο 72
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διατάξεων του Π.∆.315/1999, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, το οποίο προβλέπει τήρησης
του διπλογραφικού συστήµατος λογιστικής68. Η οικονοµική επιτροπή οφείλει να προβεί,
µέσα σε διάστηµα δύο µηνών σε προέλεγχο των παραπάνω και να τα υποβάλλει,
επισυνάπτοντας την έκθεσή της, στο δηµοτικό συµβούλιο, το αργότερο πέντε µέρες πριν
από την λήξη του διµήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του ισολογισµού
και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως στο δηµοτικό συµβούλιο είναι ο
προγενέστερος έλεγχος αυτών από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο οποίος κατά τον
έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που εκτός από τον ισολογισµό και τον
λογαριασµό

αποτελεσµάτων

χρήσεως

περιλαµβάνουν

τον

πίνακα

διάθεσης

αποτελεσµάτων και το προσάρτηµα, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής
που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (ΣΟΕΛ) και είναι σύµφωνες µε
τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων69.
Στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο οφείλει ο Ορκωτός Ελεγκτής να εκδώσει
µετά τον απαιτούµενο έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, αφενός
πιστοποιείται η ορθή εφαρµογή από τον ∆ήµο του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και η
τήρηση από αυτόν των διατάξεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και των
κανονιστικών ρυθµίσεων, οι οποίες σχετίζονται µε το οικονοµικό, λογιστικό και
διαχειριστικό σύστηµα των δήµων και αφετέρου διατυπώνονται όλες οι παρατηρήσεις
σχετικά µε σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή
ορθότητα των κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως. Στην Έκθεση
Ελέγχου, που επίσης είναι υποχρεωµένος να καταρτίζει ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής,
περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου, τα οποία συνοδεύονται από τις
αναγκαίες για τα σχετικά θέµατα υποδείξεις και η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται από τον
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή στο δηµοτικό συµβούλιο και στον Γενικό Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Το δηµοτικό συµβούλιο, µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή του απολογισµού
και του ισολογισµού, αποφαίνεται για την έγκριση αυτών, σε ειδική συνεδρίαση στην
οποία παρίσταται ο διευθυντής των οικονοµικών υπηρεσιών του δήµου και στην οποία
προσκαλείται επίσης και ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής. Τέλος µέσα σε διάστηµα ενός
µήνα από την έκδοση της απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, ο απολογισµός και ο
ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή,
68

Ν.3852/2006, Άρθρο 266, παρ.10
Ν.3146/2003, (ΦΕΚ αρ.125/23-05-2003) Άρθρο 15γ, Περί Οργάνωσης και άσκησης
του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις
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συνοδευόµενα από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 24 του Ν.3203/2003,
υποβάλλονται προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης συνοπτικές καταστάσεις
αυτών δηµοσιεύονται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα, ή
σε περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιας εφηµερίδας, σε µία εφηµερίδα του νοµού, στα όρια
του οποίου εδρεύει ο δήµος. Η µη υποβολή των παραπάνω στο Ελεγκτικό Συνέδριο
κοινοποιείται στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και επιφέρει
σηµαντικές κυρώσεις σε βάρος των υπαίτιων και έχει ως αποτέλεσµα την διενέργεια,
ύστερα από αυτεπάγγελτη απόφαση του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή ύστερα
από αίτηση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έκτακτου
γενικευµένου ελέγχου στην διαχείριση του ∆ήµου.
Όσον αφορά την σύνδεση του απολογισµού µε το διπλογραφικό σύστηµα της
λογιστικής, αυτή επιτυγχάνεται µέσω πάλι των λογαριασµών τάξεως και συγκεκριµένα
µέσω του κωδικού 02.31, που αφορά τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα αλλά στην ουσία και
στο τέλος της χρήσης τον απολογισµό δαπανών και µέσω του 06.31, που
αντιπροσωπεύει τα εισπραχθέντα έσοδα αλλά στο τέλος της χρήσης και τον απολογισµό
εσόδων.

3.2.5. Βιβλία Ταµείου

Κλείνοντας την ανάλυση των διαδικασιών που συνιστούν το δηµόσιο λογιστικό
των δήµων κρίνεται σκόπιµη η αναφορά στα βιβλία, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να
τηρούνται από το Ταµείο του δήµου. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 63 του Β.∆. 175/15.6.1959, τα βιβλία αυτά είναι τα εξής :
 Ηµερολόγιο καθηµερινό, στο οποίο πραγµατοποιείται καταχώρηση κατά
χρονολογική σειρά αφενός των εισπράξεων κατά Γραµµάτιο Είσπραξης και αφετέρου
των Πληρωµών κατά Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής.
 Καθολικό Εσόδων, στο οποίο παρακολουθούνται τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα
κατά Κωδικό Εσόδου.


Καθολικό Εξόδων, στο οποίο παρακολουθούνται τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα

κατά Κωδικό Εξόδου.
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 Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων, στο οποίο καταχωρούνται από τον Ταµία τα
βεβαιωθέντα έσοδα, αµέσως µετά την έκδοση από αυτόν των αποδεικτικών τριπλοτύπων
εισπρακτέων.
 Βιβλίο Τριπλοτύπων Αποδεικτικών Εισπρακτέων, στο οποίο καταχωρούνται τα
αποδεικτικά παραλαβής τίτλων εσόδων.
 Βιβλίο Τρεχούµενων λογαριασµών, το οποίο από 01/01/1997 όλοι οι ∆ήµοι και
Κοινότητες που έχουν δική τους Ταµιακή Υπηρεσία είναι υποχρεωµένοι να τηρούν
ώστε να παρακολουθούν την κίνηση των λογαριασµών και να γνωρίζουν κάθε στιγµή το
ταµειακό τους υπόλοιπο70.

70

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. αρ.23/67997/10.12.1996
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Κεφάλαιο 4ο : ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (IPSAS)

4.1.∆ιεθνή Συµβούλια και οργανισµοί για τα ∆ΛΠ∆Τ

4.1.1.∆ιεθνής

Οµοσπονδία

Λογιστών(

International

Federation

of

Accountants - IFAC)

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC) είναι ένας παγκόσµιος οργανισµός για
το λογιστικό επάγγελµα, ο οποίος ιδρύθηκε το 197771. Αποστολή της είναι η
εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, ενδυναµώνοντας το επάγγελµα του λογιστή
παγκοσµίως, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη ισχυρών διεθνών οικονοµιών, προωθώντας
υψηλών προδιαγραφών επαγγελµατικά πρότυπα και πολύ περισσότερο την σύγκλιση
αυτών των προτύπων σε διεθνές επίπεδο. Η IFAC αριθµεί 164 µέλη σε 124 χώρες,
αντιπροσωπεύοντας περίπου 2,5 εκατοµµύρια επαγγελµατιών λογιστών72, στους οποίους
προσπαθεί, µέσω του Κώδικα Ηθικής για τους Επαγγελµατίες Λογιστές (Code of Ethics
For Professional Accountants, IESBA - Code) να µεταλαµπαδεύσει την προσήλωση σε
πρακτικές υψηλών προδιαγραφών, βασιζόµενες στο τρίπτυχο των αρχών της
ακεραιότητας, της διαφάνειας και της εµπειρογνωµοσύνης, που αποτελεί την γενικότερη
φιλοσοφία, γύρω από την οποία δραστηριοποιείται η IFAC.
Στους κόλπους της IFAC, έχουν συσταθεί ανεξάρτητα συµβούλια που έχουν ως
ρόλο την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων µέσα από διαφανείς και αποτελεσµατικές
διαδικασίες, τα οποία πρότυπα εξασφαλίζουν σε επενδυτές και µετόχους αξιόπιστη
πληροφόρηση σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Πρόκειται για το
Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public
Sector Accounting Standards Board, IPSASB), το Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων
Λογιστικής Εκπαίδευσης (International Accounting Education Standards Board, IAESB),
το Συµβούλιο Ελέγχου και Ασφάλειας ∆ιεθνών Προτύπων (International Auditing and
Assurance Standards Boards, IAASB) και το Συµβούλιο ∆ιεθνών Προτύπων Ηθικής για
71
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τους λογιστές (International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Όλα τα
παραπάνω

Συµβούλια

εποπτεύονται

από

το

Συµβούλιο

Εποπτείας

∆ηµοσίου

Συµφέροντος ( Public Interest Oversight Board, PIOB).

4.1.2. Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα
(International Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB)
Η IFAC προκειµένου να εκδώσει υψηλών προδιαγραφών Λογιστικά Πρότυπα, τα
οποία θα έχουν εφαρµογή στην προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων γενικού
σκοπού, που σχετίζονται µε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα, προχώρησε στην εγκαθίδρυση
του Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (International
Public Sector Accounting Standards Board, IPSASB). Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να
διευκρινίσουµε ότι µε τον όρο φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα νοούνται οι Εθνικές,
Περιφερειακές και Τοπικές κυβερνήσεις, όπως οι Αυτοδιοικήσεις καθώς και τα δοµικά
στοιχεία που συνθέτουν αυτές τις κυβερνήσεις (υπουργεία, υπηρεσίες, συµβούλια,
επιτροπές) και όχι οι κρατικές επιχειρήσεις (Government Business Enterprises, GBEs), οι
οποίες

εφαρµόζουν

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφόρησης

(International Financial Reporting Standards, IFRS) τα οποία εκδίδονται από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board,
IASB). Ο όρος οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού αναφέρεται στις οικονοµικές
καταστάσεις, οι οποίες εκδίδονται για χρήστες που δεν έχουν την δυνατότητα να
απαιτήσουν χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, τέτοια που να καλύπτει τις δικές τους
ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης. Οι χρήστες αυτοί µπορεί να είναι πολίτες , αιρετοί
εκπρόσωποι, τράπεζες, αλλά και άλλα µέλη της κοινωνίας.
Το Συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητο σώµα υπό την αιγίδα της
IFAC, αποτελείται από 18 µέλη, από τα οποία τα 15 υποδεικνύονται από τα µέλη της
IFAC ενώ τα άλλα τρία µέλη διορίζονται ως δηµόσια µέλη από οποιονδήποτε ιδιώτη ή
οργανισµό. Τα µέλη του IASB τοποθετούνται για τρία χρόνια αλλά η θητεία τους µπορεί
να ανανεωθεί για άλλα τρία χρόνια. Για να συνεδριάσει το Συµβούλιο απαιτείται η
παρουσία είτε φυσική, είτε µέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, τουλάχιστον δώδεκα
µελών ενώ για να είναι εφικτή η λήψη µιας απόφασης απαιτούνται τα δύο τρίτα των
ψήφων.
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Οι κύριες δραστηριότητες του Συµβουλίου επικεντρώνονται στην έκδοση : α)
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία έχουν εφαρµογή σε οντότητες του
∆ηµοσίου Τοµέα, έτσι όπως αναφέρονται παραπάνω. β) µελετών, αλλά και διαφόρων
αναφορών, αποτέλεσµα ερευνητικών προσπαθειών, ώστε να παρέχουν συµβουλευτική
υποστήριξη σε θέµατα έκδοσης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Η έκδοση των προτύπων πραγµατοποιείται, µέσω µιας διαδικασίας (due
process), κατά την οποία όλες οι ενδιαφερόµενες πλευρές µπορούν να συµµετέχουν
ενεργά στην διαδικασία, τροφοδοτώντας µε Α’ Ύλη την παραγωγική διαδικασία έκδοσης
των Προτύπων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτήν την τροφοδοτική διαδικασία διαδραµατίζει η
Συµβουλευτική Οµάδα του Συµβουλίου (Consultative Group), µέσω των συναντήσεων
µε εκπροσώπους οργανισµών. Ο ρόλος αυτής της οµάδας, η οποία προέρχεται από τους
κόλπους του Συµβουλίου είναι καθαρά συµβουλευτικός και δεν έχει δικαίωµα ψήφου.
Το Συµβούλιο, πριν προχωρήσει στην οριστική έκδοση των Προτύπων, δίνει στην
δηµοσιότητα Σχέδια Έκθεσης αυτών Πρότυπων, των οποίων όµως η µορφή δεν έχει
ακόµη οριστικοποιηθεί (exposure drafts) και τα οποία επιδέχονται κριτικής και
τροποποιήσεων. Κάποιες φορές πάλι, πριν προβεί στην δηµοσίευση των µη
τελειοποιηµένων Προτύπων, εκδίδει Πρόσκληση για ∆ιαβούλευση (Invitations to
Comment), έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς να έχουν την δυνατότητα να
εκφράσουν τις απόψεις τους, τις οποίες λαµβάνει υπόψη, πριν προβεί στην έκδοση του
Προτύπου.

4.2.Προέλευση των IPSASs73
Η Επιτροπή ∆ηµοσίου Τοµέα (Public Sector Committee / PSC), εφεξής Ε∆Τ, η
οποία συστάθηκε το 1986 και µετεξελίχθηκε αργότερα σε Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Accounting
Standards Board, IPSASB), εξουσιοδοτήθηκε από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Λογιστών
(International Federation of Accountants/IFAC), προκειµένου να εκδίδει πρότυπα,
οδηγίες, µελέτες και περιστασιακά έγγραφα που αφορούσαν θέµατα παρουσίασης
οικονοµικών καταστάσεων αλλά και θέµατα ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα. Η Ε∆Τ
73

IFAC Public Sector Committee (2000), Government Financial Reporting : Accounting
Issues and Practices, Study 11, USA
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εξέδωσε από το 1989 έως 1996 πληθώρα µελετών, καλύπτοντας θέµατα σχετικά µε
ορισµό και αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.
Αυτές οι µελέτες που είχαν κυρίως περιγραφικό χαρακτήρα, είχαν ως στόχο να
συγκρίνουν, σε διεθνές επίπεδο τις ισχύουσες πρακτικές αλλά και να επισηµάνουν
εννοιολογικά θέµατα πάντα σε σχέση µε τα παραπάνω θέµατα.
Η Ε∆Τ εκδίδει τον Μάρτιο του 1998 το σχέδιο έκθεσης της σηµερινής µελέτης
11, «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση Κυβερνητικού Τοµέα : Λογιστικά Θέµατα και
Πρακτικές» (Government Financial Reporting : Accounting Issues and Practices) που
αρχικά ονοµάστηκε «Κατευθύνσεις για την Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση του
Κυβερνητικού Τοµέα» (Guideline for Governmental Financial Reporting). Σκοπός της
µελέτης αυτής είναι να παρέχει υποστήριξη στις κυβερνήσεις σε θέµατα παρουσίασης
οικονοµικών

καταστάσεων

γενικού

σκοπού.

Οι

«Κατευθύνσεις

για

την

Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση του Κυβερνητικού Τοµέα» επικέντρωναν αρχικά το
ενδιαφέρον στην χρησιµοποίηση τεσσάρων λογιστικών βάσεων, της Ταµειακής (Cash),
της Τροποποιηµένης Ταµειακής (Modified Cash) , της Τροποποιηµένης δεδουλευµένης
(Modified Accrual) και της ∆εδουλευµένης (Accrual). Ακολούθως σχόλια και
ερωτήµατα γύρω από τις εν λόγω κατευθύνσεις, σχέδια έκθεσης αναφορικά µε τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµοσίου Τοµέα (IPSAS) και η Πρόσκληση σε ∆ιαβούλευση
σχετικά µε τις ενδεικνυόµενες βάσεις λογιστικής για τον ∆ηµόσιο Τοµέα (Invitation to
Comment : Which Bases of Accounting) οδήγησαν την Ε∆Τ στην καθιέρωση προτύπων
που αφορούσαν δύο βάσεις λογιστικής, την Ταµειακή και την ∆εδουλευµένη.
Στην αρχική φάση, µέχρι το 2002, δηµιουργήθηκαν για τον δηµόσιο τοµέα 20
διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία βασίζονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(International Accounting Standards) που εκδίδονται από το Συµβούλιο ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board /IASB) και των
οποίων η χρήση επεκτείνεται στον ιδιωτικό τοµέα. Από το 2003 έως σήµερα ο αριθµός
των διεθνών λογιστικών προτύπων δηµοσίου τοµέα έχει αυξηθεί , φτάνοντας τα 31. Τα
πρότυπα αυτά εφαρµόζονται υποχρεωτικά στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα που
προετοιµάζουν και δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους, χρησιµοποιώντας
την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής. Βέβαια το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά
Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (International Public Sector Accounting Standards Board,
IPSASB) έχει εκδώσει ένα επιπλέον πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις που
εφαρµόζονται στις οντότητες, οι οποίες προετοιµάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις
γενικού σκοπού βάση της ταµειακής βάσης της λογιστικής.
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4.3.Κύριοι στόχοι των IPSASs

Η θέσπιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίου τοµέα προέκυψε από
την ανάγκη να εναρµονιστούν οι λογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται διεθνώς από
τις κυβερνήσεις των χωρών περιλαµβάνοντας επιπλέον όλα τα επίπεδα διοίκησης του
δηµοσίου τοµέα (εθνικό, περιφερειακό ,τοπικό), ώστε να δηµιουργηθεί µια οµοιογενής
βάση για την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και για την παροχή
οµοιόµορφης πληροφόρησης, αποτυπώνοντας επακριβώς την οικονοµική θέση και
απόδοση των δηµοσίων οντοτήτων. Η υιοθέτηση από τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα
διεθνώς αναγνωρισµένων πρακτικών, που βασίζονται σε αξιόπιστα και διεθνώς
αναγνωρισµένα λογιστικά πρότυπα ενισχύει την λογοδοσία (accountability) των
δηµοσίων οντοτήτων και έχει ως αποτέλεσµα την αξιόπιστη ενηµέρωση των χρηστών
των οικονοµικών καταστάσεων των εν λόγω φορέων.
Η εφαρµογή των IPSASs µπορεί να εξασφαλίσει περισσότερη διαφάνεια στον
τρόπο λειτουργίας των δηµοσίων οντοτήτων και να παρέχει στην διοίκηση ορθότερη και
πληρέστερη ενηµέρωση, επιτρέποντάς την µε αυτόν τον τρόπο να προβεί στην λήψη
ορθολογικότερων αποφάσεων. Η ύπαρξη περισσότερης διαφάνειας στον τρόπο
λειτουργίας των δηµοσίων οντοτήτων καθιστά επίσης εφικτή την ορθότερη λήψη
συµπερασµάτων από πλευράς φορολογούµενων πολιτών σχετικά µε την τοποθέτηση των
χρηµάτων τους σε τοµείς που προάγουν το βιοτικό επίπεδο του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου της χώρας (Value For Money).
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Κεφάλαιο 5ο: ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Εισαγωγή

Στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµοσίου Τοµέα η χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση σχετικά µε τον δηµόσιο τοµέα βασίζεται σε δύο λογιστικές µεθόδους α)
την ταµειακή µέθοδο λογιστικής (cash accounting) και β) την δεδουλευµένη µέθοδο
λογιστικής (accrual accounting). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κυβερνήσεις διεθνώς
χρησιµοποιούν ένα πλήθος λογιστικών µεθόδων που σε πολλές περιπτώσεις
περιλαµβάνει στοιχεία και από τις δύο παραπάνω ενδεικνυόµενες, από τα IPSASs
µεθόδους. Η επιλογή µεταξύ ταµειακής και δεδουλευµένης µεθόδου από µια κυβέρνηση,
σύµφωνα µε την µελέτη αρ.11 της IFAC «Κυβερνητική Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση : Λογιστικά Θέµατα και Πρακτικές» (Government Financial Reporting :
Accounting Issues and Practices), εξαρτάται από τα αναµενόµενα οφέλη και κόστη που
συνδέονται µε την συγκεκριµένη επιλογή. Για την υιοθέτηση της κατάλληλης µεθόδου
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µια σειρά από παράγοντες όπως τα συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και η φύση της δηµόσιας οντότητας, ο τύπος και ο σκοπός των
καταστάσεων καθώς και η αξία που αποδίδεται, από τους χρήστες στην παρεχόµενη
πληροφόρηση.

5.1. Ταµειακή Λογιστική (Cash Accounting)

Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASB)
έχει εκδώσει ένα πρότυπο δηµοσίου τοµέα µε τίτλο «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση
σύµφωνα µε την Ταµειακή Βάση της Λογιστικής» (Financial Reporting under the Cash
Basis of Accounting). To πρότυπο αυτό αποτελείται από δύο µέρη. Σκοπός του
προτύπου, σύµφωνα µε το πρώτο µέρος, του οποίου η εφαρµογή είναι υποχρεωτική,
είναι να καθορίσει αφενός τον τρόπο, µε τον οποίο πρέπει να παρουσιάζονται οι
οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού , σύµφωνα µε την ταµειακή λογιστική µέθοδο
και αφετέρου τις απαιτήσεις γνωστοποίησης των λογιστικών πολιτικών και των
επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Το δεύτερο µέρος του προτύπου δεν είναι υποχρεωτικό
αλλά ενθαρρύνει την γνωστοποίηση επιπρόσθετων πληροφοριών είτε στις οικονοµικές
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καταστάσεις που συντάσσονται βάση της ταµειακής βάσης της λογιστικής, είτε στις
σηµειώσεις αυτών. Επίσης στο δεύτερο µέρος επισηµαίνεται ότι µια οντότητα που
επιθυµεί να µεταπηδήσει από την ταµειακή στην δεδουλευµένη βάση της λογιστικής,
ενθαρρύνεται στην παρουσίαση της κατάστασης ταµειακών εισροών και εκροών,
ανάλογης µε αυτής που απαιτείται από το IPSAS 2, «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών».
Η ταµειακή βάση της λογιστικής αναγνωρίζει συναλλαγές και γεγονότα µόνο
όταν η οντότητα λαµβάνει ή πληρώνει µετρητά και ισοδύναµα µετρητών. Οι οικονοµικές
καταστάσεις, οι οποίες προετοιµάζονται σύµφωνα µε την ταµειακή βάση της λογιστικής,
παρέχουν στους αναγνώστες πληροφορίες σχετικές µε τις πηγές των µετρητών που
προέκυψαν κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, τον τρόπο χρησιµοποίησής τους
και τέλος τα ταµειακά υπόλοιπα κατά την ηµεροµηνία αναφοράς74. Οι σηµειώσεις των
οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να παρέχουν επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε
τις υποχρεώσεις, όπως οφειλές (payables) και δάνεια (borrowings) αλλά επιπλέον
πληροφόρηση σχετικά µε µη ταµειακά περιουσιακά στοιχεία, όπως απαιτήσεις,
επενδύσεις (investment) καθώς και ενσώµατες ακινητοποιήσεις (property, plant and
equipment).
Οι οικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού µιας οντότητας θα πρέπει να
περιλαµβάνουν τα παρακάτω :
 Μια κατάσταση ταµειακών εισροών και εκροών
 Λογιστικές πολιτικές και επεξηγηµατικές σηµειώσεις, και
 Στην περίπτωση που η οντότητα δηµοσιεύει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της,
µια σύγκριση προϋπολογισθέντων και τελικά διαµορφωθέντων ποσών, είτε ως χωριστή
επιπρόσθετη οικονοµική κατάσταση, είτε ως στήλη προϋπολογισµού στην κατάσταση
ταµειακών εισροών και εκροών.
Η κατάσταση των ταµειακών εισροών και εκροών θα πρέπει να παρουσιάζει τα
ακόλουθα ποσά για κάθε περίοδο αναφοράς :
 Συνολικές

ταµειακές

εισροές

της

οντότητας,

παρουσιάζοντας

χωριστή

παρουσιάζοντας

χωριστή

υποκατηγοριοποίηση, σύµφωνη µε τις λειτουργίες του φορέα
 Συνολικές

ταµειακές

εκροές

της

οντότητας,

υποκατηγοριοποίηση , σύµφωνη µε τις λειτουργίες του φορέα

 Ταµειακά υπόλοιπα αρχής και τέλους περιόδου αναφοράς
74

Ηµεροµηνία αναφοράς : Πρόκειται για την τελευταία µέρα της περιόδου στην οποία
αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις
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Οι συνολικές ταµειακές εισροές και εκροές καθώς και οι υποκατηγορίες του θα
πρέπει να αναφέρονται σε ακαθάριστη βάση, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις, για
τις οποίες υπάρχει δυνατότητα αναφοράς τους σε καθαρή βάση :
 Αυτές που προέρχονται από συναλλαγές, τις οποίες πραγµατοποιεί η οντότητα
για λογαριασµό τρίτων και οι οποίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση ταµειακών
εισροών και εκροών, και

 Αφορούν στοιχεία, των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι γρήγορος, τα ποσά είναι
µεγάλα και λήγουν σύντοµα

5.2. ∆εδουλευµένη Λογιστική (Accrual Accounting)

Η δεδουλευµένη λογιστική αναγνωρίζει συναλλαγές και γεγονότα την χρονική
στιγµή που συµβαίνουν και όχι µόνο όταν εισπράττονται ή πληρώνονται µετρητά.
Επίσης σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο αναγνωρίζονται περιουσιακά στοιχεία,
υποχρεώσεις, καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση, έσοδα και έξοδα. Παρ’ όλο που η
δεδουλευµένη βάση επικεντρώνεται σε όλα τα είδη περιουσιακών στοιχείων και όχι µόνο
στα ταµειακά, ωστόσο η βάση αυτή περιέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε
τις ταµειακές ροές και η Κατάσταση Ταµειακών Ροών αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
των οικονοµικών καταστάσεων που προετοιµάζονται και παρουσιάζονται σύµφωνα µε
την δεδουλευµένη µέθοδο.
Επιπλέον η δεδουλευµένη βάση παρέχει στους χρήστες πληροφόρηση που αφορά
θέµατα, όπως πόροι που ελέγχονται από µια οντότητα, το κόστος των λειτουργιών της (ή
το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών) αλλά και άλλες πληροφορίες που είναι
χρήσιµες για την αξιολόγηση της οικονοµικής θέσης µιας οντότητας καθώς και των
αλλαγών που υφίσταται αλλά και για την αξιολόγηση τα αποδοτικότητας της λειτουργίας
της οντότητας αναφοράς. Για τον υπολογισµό του κόστους, η δεδουλευµένη βάση
χρησιµοποιεί δύο µεθόδους αποτίµησης, το ιστορικό και το τρέχον κόστος. Αυτό
συνεπάγεται διαφορετική ερµηνεία της πληροφόρησης που παρέχεται σε κάθε
περίπτωση από τις οικονοµικές καταστάσεις, ανάλογα µε την µέθοδο αποτίµησης που
χρησιµοποιήθηκε.
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5.3. Μετάβαση από την ταµειακή στην δεδουλευµένη λογιστική
Παραδοσιακά οι προϋπολογισµοί των κυβερνήσεων και των διαφόρων
οντοτήτων που την απαρτίζουν, συντάσσονται βάση της ταµειακής µεθόδου της
λογιστικής. Η δηµοτικότητα της ταµειακής βάσης στην κυβερνητική λογιστική
προκύπτει από την ανάγκη των νοµοθετικών και εκλεκτορικών σωµάτων να
παρακολουθούν ετησίως αφενός την συλλογή των φορολογικών εσόδων και αφετέρου
την διάθεση αυτών των εσόδων από την κυβέρνηση. Στον βαθµό λοιπόν που οι
προϋπολογισµοί ακολουθούν την ταµειακή βάση, τότε και οι οικονοµικές καταστάσεις
προετοιµάζονται και συντάσσονται σύµφωνα µε την ταµειακή βάση προκειµένου να
υπάρχει απόλυτη συµµόρφωση µε τους προϋπολογισµούς, των οποίων η σύνταξη είναι
αποτέλεσµα

νοµοθετικών

διαδικασιών.

Επίσης

υπάρχουν

και

επιπρόσθετα

πλεονεκτήµατα αναφορικά µε την ταµειακή βάση που ωθούν τους κυβερνητικούς φορείς
στην χρήση της, τα οποία αφορούν στις αρχές αυτής της µεθόδου που είναι ιδιαίτερα
κατανοητές και στο κόστος εφαρµογής της που είναι ιδιαίτερα χαµηλό καθώς απαιτεί την
εκπαίδευση και την στελέχωση µικρότερου αριθµού υπαλλήλων σε σχέση µε άλλες
µεθόδους.
Τα IPSASs προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους κυβερνητικούς φορείς να
χρησιµοποιούν την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής, αντιπαραβάλλοντας µια σειρά
µειονεκτηµάτων της ταµειακής και πλεονεκτηµάτων της δεδουλευµένης, καθιστώντας
την ταµειακή µέθοδο υποδεέστερη της δεδουλευµένης µεθόδου, καθώς οι απαιτήσεις
των κυβερνήσεων και των εξωτερικών χρηστών των οικονοµικών τους καταστάσεων για
πληροφόρηση δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση απλά εισπράξεων και πληρωµών.
Οι χρήστες των κυβερνητικών οικονοµικών καταστάσεων, όλο και περισσότερο,
απαιτούν από τις κυβερνήσεις πληροφόρηση σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις και µε την επίδραση της τρέχουσας µεταβολής τους στο απόθεµα των
καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διατηρεί µια κυβέρνηση. Η ταµειακή βάση της
λογιστικής δεν µπορεί να ικανοποιήσει τέτοιου είδους απαιτήσεις για πληροφόρηση
καθώς περιορίζεται σε πληροφόρηση για τις ταµειακές εισροές και εκροές καθώς και για
τα ταµειακά υπόλοιπα και µάλιστα οι παραπάνω ροές αφορούν µόνο την τρέχουσα
περίοδο αναφοράς. Αυτό σηµαίνει ότι αγνοεί επιπλέον άλλες πηγές ροών που µπορούν
να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην δυνατότητα µιας κυβέρνησης να παρέχει όχι
µόνο στο παρόν αλλά και µελλοντικά, αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον η ταµειακή
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µέθοδος δεν καταγράφει τα οφέλη από περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αφορούν µια
σειρά λογιστικών περιόδων. Η χρήση λοιπόν της ταµειακής βάσης οδηγεί στην παροχή,
προς τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, περιορισµένης πληροφόρησης. Αυτό
σηµαίνει ότι περιορίζεται η διαφάνεια στην λειτουργία του δηµοσίου τοµέα αλλά και δεν
λογοδοτούν επαρκώς οι δηµόσιες οντότητες απέναντι στην κοινωνία για την διαχείριση
και διοίκηση του δηµοσίου τοµέα75.
Στην περίπτωση αυτή καθίσταται αναγκαία η χρήση της δεδουλευµένης µεθόδου,
η οποία παρέχει στους χρήστες πιο περιεκτική και ουσιαστική πληροφόρηση, η οποία α)
καθιστά τις δηµόσιες οντότητες πιο υπεύθυνες αναφορικά µε την χρήση των πόρων αλλά
και µε την διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και των υποχρεώσεων της, β)
επιτρέπει τους χρήστες να αξιολογούν αφενός την οικονοµική θέση, απόδοση και τις
ταµειακές ροές της δηµόσιας οντότητας και αφετέρου την ικανότητα της να
χρηµατοδοτεί τις δραστηριότητές της και να διευθετεί τις υποχρεώσεις της και της
δεσµεύσεις, εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο την επιβίωσή της και ικανοποιώντας
την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.
Βέβαια, η ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε την οικονοµική θέση αλλά
και µε τα τρέχοντα αποθέµατα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων επιτρέπει τις
δηµόσιες οντότητες να αξιολογήσουν το βαθµό στον οποίο είναι πραγµατοποιήσιµες οι
υπηρεσίες που προσδοκούν να παρέχουν και να εξασφαλίσουν την χρηµατοδότηση για
την µελλοντική απόκτηση, διατήρηση και αντικατάσταση ενός περιουσιακού στοιχείου
αλλά και για την διευθέτηση διαφόρων υποχρεώσεων. Από την στιγµή που η
δεδουλευµένη βάση παρέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση σχετικά µε το κόστος των
λειτουργιών µιας οντότητας, επιτρέπει σε αυτήν να µεταβιβάσει την εξουσία διαχείρισης
αυτού του κόστους.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία γενικότερη στροφή πολλών κυβερνήσεων προς
την δεδουλευµένη λογιστική. Πολλοί παράγοντες έχουν συµβάλλει προς αυτήν την
κατεύθυνση, µε κυριότερους τα IPSASs και την νέα τάση διακυβέρνησης του δηµόσιου
τοµέα, γνωστή ως Νέα ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (New Public Management/NPM), τα οποία
ενθαρρύνουν την χρήση της δεδουλευµένης βάσης. Πολλές χώρες έχουν αντικαταστήσει
την ταµειακή βάση ενώ σε άλλες αυτή βρίσκεται στο στάδιο της αντικατάστασης, έτσι
ώστε να µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι ίσως και να αποτελεί σύντοµα παρελθόν (
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Monsen 2000)76. Οι υπερασπιστές όµως της ταµειακής βάσης ισχυρίζονται ότι λόγοι
γοήτρου περισσότερο και όχι λόγοι αποδοτικότερης σύγκρισης οδήγησαν τις
κυβερνήσεις να στραφούν προς την δεδουλευµένη βάση (Oettle, 1990). Στο σηµείο αυτό,
βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η υιοθέτηση, από τις κεντρικές και τοπικές
κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, ενός λογιστικού συστήµατος που βασίζεται στην
δεδουλευµένη βάση, δεν συνεπάγεται αυτοµάτως οµοιογένεια λογιστικών συστηµάτων
µεταξύ αυτών των χωρών, αλλά αντιθέτως µπορεί, σύµφωνα µε τους Benito (2007)77,
Torres (2003)78, Lüder και Jones (2003)79 να υπάρχει απόκλιση, καθώς κάθε χώρα
προχωρά στην υιοθέτηση ενός λογιστικού συστήµατος, βασιζόµενου στην δεδουλευµένη
βάση, έχοντας ως γνώµονα τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες. Στην χώρα µας µε το Π.∆.
αρ.15/22-02-2011 καθιερώνεται η ∆ιπλογραφική Λογιστική Τροποποιηµένης Ταµειακής
Βάσης, η οποία στηρίζεται στην αρχή του δεδουλευµένου εσόδων και εξόδων80.
Επιπλέον λαµβάνει υπόψη λογαριασµούς απλήρωτους ή/και εισπρακτέους στο τέλος του
έτους. Τα βιβλία παραµένουν ανοικτά για περίπου ένα µήνα, µετά το τέλος της
προηγούµενης χρήσης81.
H διαµάχη σχετικά µε το αν είναι χρήσιµη µια αλλαγή κυβερνητικής λογιστικής
από την ταµειακή στην δεδουλευµένη βάση συνεχίζει να υφίσταται έως σήµερα µε τους
υποστηρικτές της ταµειακής βάσης να διερωτώνται κατά πόσο µια λογιστική µέθοδος
που αναπτύχθηκε για τον ιδιωτικό τοµέα, του οποίου η λειτουργία βασίζεται στην
πραγµατοποίηση κερδών, είναι επαρκής για τον δηµόσιο τοµέα που δεν λειτουργεί µε
κερδοσκοπικά κριτήρια82. Στον ιδιωτικό τοµέα η δεδουλευµένη βάση αποσκοπεί στην
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παροχή σχετικής πληροφόρησης σε ενεργούς και δυνητικούς µετόχους, οι οποίοι
αντικαθίστανται στο δηµόσιο τοµέα από το εκλεκτορικό σώµα, το οποίο µπορεί να
ενδιαφέρεται περισσότερο για πληροφόρηση που σχετίζεται µε το φορολογικό σύστηµα,
παρά µε το αν η κατάσταση οικονοµικής θέσης συντάχθηκε βάση της δεδουλευµένης
µεθόδου. Επίσης η διαφάνεια αναφορικά µε την χρήση των πόρων και η συγκρισιµότητα
της απόδοσης, τα οποία αποτελούν πλεονεκτήµατα της δεδουλευµένης βάσης, µπορεί
τελικά να αναδεικνύονται σε βάρος της διαφάνειας και του ελέγχου των ταµειακών
εκροών. Μπορεί η δεδουλευµένη βάση να αναδεικνύει σε βάθος τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων των δηµοσίων οντοτήτων αλλά αυτά καθίστανται
κατανοητά µόνο από µια µερίδα χρηστών που είναι σε θέση να ερµηνεύσουν τις
οικονοµικές καταστάσεις που βασίζονται στην δεδουλευµένη βάση ενώ από την άλλη
πλευρά, κάποιος είναι σε θέση να κατανοήσει πολύ πιο εύκολα τις οικονοµικές
καταστάσεις που συντάσσονται σύµφωνα µε την ταµειακή βάση. Τέλος το κόστος
εφαρµογής της δεδουλευµένης βάσης είναι πολύ µεγαλύτερο και απαιτείται στην
περίπτωση της απαιτείται η στελέχωση του δηµοσίου τοµέα µε ιδιαίτερα εκπαιδευµένο
προσωπικό.
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Κεφάλαιο 6ο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (IPSASs)

6.1.Σύντοµη Παρουσίαση των IPSASs

Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASB)
έχει εκδώσει 31Λογιστικά Πρότυπα για τον ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASs). Τα Πρότυπα αυτά
σχετίζονται µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης σε επίπεδο δεδουλευµένης
αλλά και σε επίπεδο ταµειακής βάσης. Η δεδουλευµένη βάση των IPSASs βασίζεται στα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRSs), τα οποία εκδίδονται από
το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IASB). Είναι σαφές βέβαια ότι γίνεται
χρήση των IFRSs για την δηµιουργία των IPSASs στο βαθµό που τα πρώτα βρίσκουν
εφαρµογή στο χώρο του ∆ηµοσίου Τοµέα. Ένα µέρος επιπλέον των IPSASs ασχολείται
µε θέµατα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, που αφορούν αποκλειστικά τον ∆ηµόσιο
Τοµέα. Στον παρακάτω πίνακα 1 γίνεται παρουσίαση των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων για τον ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASs) , έτσι όπως ισχύουν µετά τις τελευταίες
τροποποιήσεις

τους.

Επίσης

γίνεται

αναφορά

των

∆ιεθνών

Προτύπων

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRSs), στα οποία βασίζονται τα IPSASs83.
IPSAS
IPSAS 1
IPSAS 2
IPSAS 3

IPSAS 4
IPSAS 5
IPSAS 6

Τίτλος
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
(Presentation of Financial Statements)
Καταστάσεις Ταµειακών Ροών
(Cash Flow Statements)
Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών εκτιµήσεων και
Λάθη
(Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors)
Οι Επιδράσεις µεταβολών ισοτιµιών εξωτερικού συναλλάγµατος
(The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates)
Κόστη ∆ανεισµού
(Borrowing Costs)
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική για
ελεγχόµενες οντότητες
(Consolidated and Separate Financial Statements)

IAS/IFRS
IAS1/IFRS1
IAS 7
IAS 8

IAS 21
IAS 23
IAS 27

83
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IPSAS 7
IPSAS 8

IPSAS 9
IPSAS 10
IPSAS 11
IPSAS 12
IPSAS 13
IPSAS 14
IPSAS 16
IPSAS 17
IPSAS 18
IPSAS 19
IPSAS 20
IPSAS 21

IPSAS 22

IPSAS 23
IPSAS 24

IPSAS 25
IPSAS 26

IPSAS 27
IPSAS 28
IPSAS 29

Λογιστική Επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες
(Investments in Associates)
Χρηµατοοικονοµική
Πληροφόρηση
για
∆ικαιώµατα
σε
Κοινοπραξίες
(Interests in Joint Ventures)
Έσοδα από συναλλαγές ανταλλαγών
(Revenue from Exchange Transactions)
Οικονοµική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
(Financial Reporting in Hyperinflationary Economies)
Συµβάσεις κατασκευής έργων
(Construction Contracts)
Αποθέµατα
(Inventories)
Μισθώσεις
(Leases)
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς
(Events after the Reporting Date)
Επενδύσεις σε Ακίνητα
(Investment Property)
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
(Property, Plant and Equipment)
Πληροφόρηση κατά Τοµέα
(Segment Reporting)
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
(Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)
Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
(Related Party Disclosures)
Impairment of Non-Cash-Generating Assets
(Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που δεν δηµιουργούν
ταµειακές ροές)
Γνωστοποίηση Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για το Γενικό
Κυβερνητικό Τοµέα
(Disclosure of Financial Information about the General Government
Sector)
Έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές (Φόροι και Τέλη)
(Revenue from Non-Exchange Transactions(Taxes and Transfers))
Παρουσίαση πληροφόρησης για τον Προϋπολογισµό στις
Οικονοµικές Καταστάσεις
(Presentation of Budget Information in Financial Statements)
Παροχές σε εργαζόµενους
(Employee Benefits)
Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργούν ταµειακές
ροές
(Impairment of Cash-Generating Assets)
Γεωργία
(Agriculture)
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Παρουσίαση
(Financial Instruments: Presentation)
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώρηση και Αποτίµηση

IAS 28
IAS 31

IAS 18
IAS 29
IAS 11
IAS 2
IAS 17
IAS 10
IAS 40
IAS 16
IAS 14
IAS 37
IAS 24
IAS 36

-

-

IAS 19
IAS 36

IAS 41
IAS 32
IAS 39
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IPSAS 30
IPSAS 31

(Financial Instruments: Recognition and Measurement)
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις
(Financial Instruments: Disclosures)
Άυλα στοιχεία
(Intangible Assets)

IAS 32
IAS 38

Στην συνέχεια ακολουθεί µια σύντοµη και περιεκτική παρουσίαση των ∆ιεθνών
Λογιστικών

Προτύπων

∆ηµοσίου

Τοµέα,

στην

οποία

για

κάθε

πρότυπο

συµπεριλήφθησαν οι κυριότερες πληροφορίες αναφορικά µε τον σκοπό, το πεδίο
εφαρµογής και τον λογιστικό χειρισµό του προτύπου.

6.2.Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (IPSAS 1)

Στόχος του IPSAS 1, το οποίο εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα,
είναι να προσδιορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων γενικού σκοπού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιµότητα αφενός
µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων µιας οντότητας, οι οποίες αντιστοιχούν σε
διαφορετικές περιόδους και αφετέρου µεταξύ των οικονοµικών καταστάσεων
διαφορετικών οντοτήτων. Πρόκειται για οντότητες του ∆ηµοσίου Τοµέα (Public Sector
Entities), στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι Κυβερνητικές Επιχειρήσεις (Government
Business Enterprises). Για να επιτύχει τον σκοπό αυτό το Πρότυπο, καθορίζει τις
ελάχιστες προδιαγραφές, στις οποίες θα βασίζεται το περιεχόµενο των καταστάσεων
αυτών, οι οποίες µάλιστα συντάσσονται µε την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής
(Accrual Basis of Accounting). Η παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να
διέπεται από ορισµένες αρχές, όπως η ακριβοδίκαιη εµφάνιση και η συµµόρφωση µε τα
IPSASs (Fair Presentation and Compliance with the IPSASs), συνέχιση της
δραστηριότητας (Going Concern), Συνέπεια στην Παρουσίαση (Consistency of
Presentation), Σηµαντικότητα και Συνολική Εµφάνιση (Materiality and Aggregation),
Συµψηφισµοί (Offsetting), Συγκρίσιµη Πληροφόρηση (Comparative Information). Τέλος
η αναγνώριση, η αποτίµηση και η γνωστοποίηση συγκεκριµένων συναλλαγών και
γεγονότων αποτελούν αντικείµενο εξέτασης άλλων Προτύπων (IPSASs).
Το πλήρες σετ των οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει :
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 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (A statement of Financial Position) η οποία
µπορεί να αναφέρεται και ως Ισολογισµός
 Κατάσταση Οικονοµικής Απόδοσης (A statement of Financial Performance), η
οποία µπορεί να αναφέρεται και ως Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων
 Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης ή Ιδίων Κεφαλαίων (A statement
of changes in net assets/equity)
 Κατάσταση Ταµειακών Ροών (A cash flow statement)
 Σύγκριση προϋπολογισθέντων και διαµορφωθέντων ποσών του προϋπολογισµού,
σε περίπτωση που καταστάσεις και προϋπολογισµός έχουν συνταχθεί στην ίδια
λογιστική βάση. Αυτό σηµαίνει ότι σε µια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνεται
εφαρµογή του IPSAS 24, «Παρουσίαση Πληροφόρησης για τον Προϋπολογισµό
στις οικονοµικές καταστάσεις (Presentation of Budget Information in Financial
Statements). Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε εδώ ότι οι οντότητες του ∆ηµοσίου
Τοµέα είναι υποχρεωµένες να κινούνται εντός των ορίων των εγκεκριµένων
προϋπολογισµών τους.
 Σηµειώσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται µια περίληψη των σηµαντικότερων
λογιστικών πολιτικών αλλά και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Οι
Σηµειώσεις µπορεί να αναφέρονται και ως Προσάρτηµα.
Οι οντότητες του ∆ηµοσίου Τοµέα ενθαρρύνονται να παρουσιάζουν πέραν της
υποχρεωτικής και επιπρόσθετη πληροφόρηση. Αυτή µπορεί να σχετίζεται µε
πληροφόρηση που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες, µέσω διαφόρων δεικτών για
παράδειγµα, να αξιολογήσουν την απόδοση των οντοτήτων, µε πληροφόρηση σχετικά µε
την συµµόρφωση αυτών των οντοτήτων µε την νοµοθεσία. Είναι πολύ σηµαντικό για
τους χρήστες να γνωρίζουν την πιθανή µη συµµόρφωση µιας οντότητας του δηµοσίου
τοµέα µε τους νόµους για να είναι σε θέση να εκτιµήσουν σε ότι αφορά τον τρόπο
διοίκησης αλλά και µελλοντικής λειτουργίας της.

6.3.Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (IPSAS 2)

Το Πρότυπο IPSAS 2, το οποίο ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από 1η
Ιουλίου 2001 και µετέπειτα, προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο IAS 7 έχει
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ως σκοπό να πληροφορήσει για τις ιστορικές µεταβολές των Ταµειακών ∆ιαθεσίµων84
και Ισοδυνάµων85 µέσω της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, η οποία ταξινοµεί τις ροές σε
τρεις κατηγορίες, στις λειτουργικές86, τις επενδυτικές87 και τις χρηµατοδοτικές88,
ανάλογα µε το είδος των δραστηριοτήτων που αφορούν. Σύµφωνα µε το παραπάνω
Πρότυπο, µια οντότητα που συντάσσει και δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις µε την
δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής (accrual accounting), θα πρέπει να συντάσσει
επιπλέον Κατάσταση Ταµειακών Ροών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου, η
οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων κάθε περιόδου.
Η Κατάσταση των Ταµειακών Ροών, παρέχοντας χρήσιµες πληροφορίες στους
χρήστες όσον αφορά τις πηγές εισροής µετρητών, τον τρόπο διάθεσής τους µέσα σε µια
περίοδο αλλά και την µεταβολή του υπολοίπου των διαθεσίµων στο τέλος της περιόδου,
παρέχει σε αυτούς την δυνατότητα να προβλέψουν ευκολότερα τις µελλοντικές
ταµειακές ανάγκες της οντότητας, την ικανότητα της οντότητας να δηµιουργεί
µελλοντικά Ταµειακές Ροές και να χρηµατοδοτεί τις µεταβολές στο αντικείµενο και στην
φύση των δραστηριοτήτων της. Επίσης η εν λόγω κατάσταση καθιστά ιδιαίτερα εφικτή
την συγκρισιµότητα δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων όσον αφορά σε λειτουργικά θέµατα,
καθώς ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις από την χρήση διαφορετικών λογιστικών πολιτικών
για την απεικόνιση των ιδίων συναλλαγών και γεγονότων.
Στην Κατάσταση των Ταµειακών Ροών εµφανίζονται οι ροές κάθε περιόδου
κατανεµηµένες κατά λειτουργική, επενδυτική και χρηµατοδοτική δραστηριότητα. Η
κατάταξη αυτή καθιστά ακόµα πιο κατανοητή την αλληλεπίδραση αυτών των
δραστηριοτήτων αλλά και την επίδρασή τους στην οικονοµική θέση της οντότητας και
84

∆ιαθέσιµα : Μετρητά και Καταθέσεις Όψεως, IFAC Handbook of International Public
Sector Accounting Pronouncements, Volume I 2011(p.92-93)
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Ταµειακά ∆ιαθέσιµα : Βραχυπρόθεσµες, εύκολα ρευστοποιήσιµες επενδύσεις, οι
οποίες υπόκεινται σε µικρό κίνδυνο µεταβολών της αξίας τους, IFAC Handbook of
International Public Sector Accounting Pronouncements, Volume I 2011(p.92-93)
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Λειτουργικές ∆ραστηριότητες : Οι δραστηριότητες που δεν είναι επενδυτικές ή
χρηµατοδοτικές, IFAC Handbook of International Public Sector Accounting
Pronouncements, Volume I 2011(p.92)
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Επενδυτικές ∆ραστηριότητες : Απόκτηση και διάθεση µακροπρόθεσµων ενεργητικών
και άλλων επενδύσεων που δεν συµπεριλαµβάνονται στα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα, IFAC
Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, Volume I
2011(p.92)
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Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες : ∆ραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα
µεταβολές στο µέγεθος και στην σύνθεση των Ιδίων Κεφαλαίων και των ∆ανείων της
οντότητας, IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements,
Volume I 2011(p.92)
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στα ποσά των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων. Μια οντότητα µπορεί να
εµφανίζει τις ροές από λειτουργική δραστηριότητα, χρησιµοποιώντας δύο τρόπους, είτε
την άµεση (direct method), είτε την έµµεση µέθοδο (indirect method). Στην πρώτη
περίπτωση εµφανίζονται τα µικτά ποσά κατά κατηγορία εισροών και εκροών ενώ στην
δεύτερη περίπτωση η κατάρτιση του τµήµατος των λειτουργικών δραστηριοτήτων της
Κατάστασης Ταµειακών Ροών ξεκινάει µε το καθαρό κέρδος ή ζηµία, το οποίο
προσαρµόζεται σε µετρητά89. ∆ηλαδή ξεκινώντας από το καθαρό κέρδος ή ζηµία
αφαιρούνται όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία δεν επηρεάζουν τις Ταµειακές Ροές για να
καταλήξουµε στις ταµειακές εισροές και εκροές.
Το IPSAS 2 ενθαρρύνει την εφαρµογή της άµεσης µεθόδου των ταµειακών ροών
γιατί αυτή η µέθοδος παρέχει πολύ πιο χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά την εκτίµηση
των µελλοντικών ταµειακών ροών. Κατά την χρησιµοποίηση της άµεσης µεθόδου η
άντληση των πληροφοριών µπορεί να γίνει : α) από τα λογιστικά βιβλία ή β) µε την
προσαρµογή των λειτουργικών εσόδων και εξόδων και των άλλων στοιχείων της
κατάστασης οικονοµικής απόδοσης i) στις µεταβολές που έγιναν στα αποθέµατα της
περιόδου, στις λειτουργικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ii) στους άλλους µη
ταµειακούς λογαριασµούς και iii) στους άλλους λογαριασµούς των οποίων οι ταµειακές
επιδράσεις αφορούν τις επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές δραστηριότητες.
Η εµφάνιση των παρακάτω ταµειακών ροών, οποιαδήποτε δραστηριότητα και αν
αφορούν, µπορεί να γίνει συµψηφιστικά, δηλαδή σε καθαρή βάση : α) εισπράξεις και
πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό πελατών, φορολογουµένων ή
δικαιούχων, όταν οι συναλλαγές αφορούν κυρίως τον τρίτο και όχι την ίδια την οντότητα
και β) εισπράξεις και πληρωµές στοιχείων, των οποίων η κυκλοφοριακή ταχύτητα και τα
ποσά είναι µεγάλα και οι διάρκειες λήξης τους µικρές. Άλλες περιπτώσεις καθαρής
εµφάνισης των ροών συνδέονται κυρίως α) µε προκαταβολές και επιστροφές για αγορά
και πώληση επενδύσεων και για βραχυχρόνιους δανεισµούς που δεν ξεπερνούν περίοδο
τριών µηνών, β) µε εισπράξεις και πληρωµές για καταθέσεις προθεσµίας, γ) µε
συναλλαγές καταθέσεων και αναλήψεων µε άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και δ) µε
προκαταβολές και δάνεια που χορηγούνται σε πελάτες καθώς και µε την είσπραξη αυτών
των προκαταβολών και δανείων.
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Garrison, R. and Noreen, E. (2009), ∆ιοικητική Λογιστική, Εκδόσεις Κλειδάριθµος,
Αθήνα, 10η Έκδοση
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Τέλος κάποια άλλα σηµαντικά στοιχεία του IPSAS 2 είναι ο λογισµός των
ταµειακών ροών ξένων νοµισµάτων µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας, κατά την οποία
πραγµατοποιείται η ροή. Επίσης οι ταµειακές ροές που είναι αποτέλεσµα έκτακτων
εσόδων και εξόδων αλλά και αυτές από τόκους και µερίσµατα εµφανίζονται
διακεκριµένα στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών ανάλογα µε την δραστηριότητα µε την
οποία σχετίζονται. Οι ταµειακές ροές για φόρους επί του καθαρού πλεονάσµατος
εµφανίζονται χωριστά και πρέπει να περιλαµβάνονται στις λειτουργικές δραστηριότητες,
εκτός από την περίπτωση που αυτές αφορούν επενδυτικές ή χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες. Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ότι κατά κανόνα οι οντότητες του
δηµοσίου τοµέα εξαιρούνται από την φορολογία επί των πλεονασµάτων τους. Εντούτοις
όµως η λειτουργία κάποιων οντοτήτων µπορεί να περιβάλλεται φορολογικού πλαισίου,
αντίστοιχου µε αυτού που διέπει τις οντότητες του ιδιωτικού τοµέα.

6.4.Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και
Λάθη (IPSAS 3)

Σκοπός του IPSAS 3, το οποίο προέρχεται από το IAS 8 και εφαρµόζεται για
ετήσιες περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα, είναι να καθορίσει τα κριτήρια
στα οποία θα βασίζεται η επιλογή αλλά και η µεταβολή των λογιστικών πολιτικών και
των λογιστικών εκτιµήσεων καθώς και η διόρθωση λαθών προηγούµενης περιόδου. Η
εφαρµογή του συγκεκριµένου προτύπου αποβλέπει στην σύνταξη και έκδοση
συγκρίσιµων οικονοµικών καταστάσεων σε βάθος χρόνου, στα πλαίσια της ίδιας
οντότητας αλλά και των διαφόρων οντοτήτων µεταξύ τους. Στα πλαίσια αυτού του
προτύπου περιλαµβάνονται απαιτήσεις γνωστοποίησης των λογιστικών πολιτικών, εκτός
από αυτές, των µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, οι οποίες περιλαµβάνονται στο
IPSAS 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων». Το πρότυπο αυτό δεν
λαµβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις από την διόρθωση λαθών προηγούµενων
περιόδων και από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές καθώς δεν είναι σχετικές για
πολλές οντότητες του δηµοσίου τοµέα.
Όταν ένα ∆ΛΠ∆Τ εφαρµόζεται στην περίπτωση µιας συναλλαγής, ενός
γεγονότος ή µιας κατάστασης, θα πρέπει να καθορίζεται η λογιστική πολιτική που
εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση. Τα ∆ΛΠ∆Τ προσδιορίζουν λογιστικές πολιτικές, οι
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οποίες κατά τα Συµβούλιο ∆ΛΠ∆Τ (IPSASB) οδηγούν στην κατάρτιση οικονοµικών
καταστάσεων που παρέχουν σχετική και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά µε τις
συναλλαγές, τα γεγονότα και τις καταστάσεις, στα οποία αυτές εφαρµόζονται. Θα πρέπει
όµως εδώ να επισηµανθεί ότι δεν απαιτείται εφαρµογή των παραπάνω πολιτικών από την
στιγµή που δεν απορρέουν σηµαντικά αποτελέσµατα. Σε περίπτωση απουσίας ενός
∆ΛΠ∆Τ, η ∆ιοίκηση θα πρέπει να χρησιµοποιεί την κρίση της προκειµένου να αναπτύξει
και να εφαρµόσει µια λογιστική πολιτική, η οποία παρέχει πληροφόρηση που θα
διευκολύνει την διαδικασία λήψης αποφάσεων και που θα οδηγήσει στην κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες θα αποτυπώνουν αξιόπιστα την οικονοµική
κατάσταση και απόδοση αλλά και τις ταµειακές ροές της οντότητας.
Θα πρέπει να εφαρµόζονται οι ίδιες λογιστικές πολιτικές σε κάθε περίοδο, ώστε
οι χρήστες να είναι σε θέση να συγκρίνουν διαχρονικά τις οικονοµικές καταστάσεις µιας
οντότητας. Επιτρέπεται αλλαγή λογιστικής πολιτικής σε περίπτωση που κάτι τέτοιο
επιβάλλεται από ένα ∆ΛΠ∆Τ ή όταν αυτή η αλλαγή έχει ως αποτέλεσµα την έκδοση
οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες παρέχουν πιο αξιόπιστη και σχετική πληροφόρηση.
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής θεωρείται η αλλαγή από µία λογιστική βάση σε άλλη
καθώς και η αλλαγή στον λογιστικό χειρισµό, στην αναγνώριση και αποτίµηση ενός
γεγονότος ή µιας συναλλαγής µέσα στην ίδια λογιστική βάση.
Η µεταβολή πρέπει να εφαρµόζεται αναδροµικά, κάθε φορά που µια οντότητα
µεταβάλλει την λογιστική της πολιτική εθελοντικά ή λόγω της εφαρµογής ενός νέου
προτύπου σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις µετάβασης αυτού του προτύπου, οι οποίες
δεν προβλέπονται πάντα από όλα τα πρότυπα. Σε αναδροµική εφαρµογή της αλλαγής
µιας λογιστικής πολιτικής πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες προσαρµογές στον
ισολογισµό ανοίγµατος έτσι ώστε τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της
προηγούµενης περιόδου αλλά και η συγκρίσιµη πληροφόρηση προηγούµενων περιόδων
να παρουσιάζονται µε τέτοιον τρόπο σαν η αλλαγή της λογιστικής πολιτικής να είχε
συντελεστεί από πάντα.
Η αναδροµική βέβαια εφαρµογή µιας αλλαγής λογιστικής πολιτικής δεν είναι
εφικτή στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο να υπολογιστούν σωρευτικά οι
επιδράσεις των µεταβολών στην συγκριτική πληροφόρηση προηγούµενων περιόδων.
Αυτό συνεπάγεται εφαρµογή της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής και προσαρµογές
των στοιχείων του ισολογισµού ανοίγµατος για την περίοδο, που µπορεί να είναι ακόµα
και η τρέχουσα, από την οποία και µετά µπορεί να εφαρµοσθεί η νέα λογιστική πολιτική.
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Τέλος αναφερόµενοι στις αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις θα ήταν κατ’ αρχήν
σκόπιµο να διευκρινιστούν θέµατα γύρω από τον όρο λογιστική εκτίµηση. Λόγω µιας
σειράς αβεβαιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται µε δραστηριότητες της οντότητας, αρκετά
στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε ακρίβεια αλλά
εκτιµούνται. Μια τέτοια εκτίµηση περικλείει κρίσεις, οι οποίες βασίζονται στην
τελευταία διαθέσιµη και αξιόπιστη πληροφόρηση. Τέτοιες εκτιµήσεις µπορεί να είναι
απαραίτητες για παράδειγµα στον προσδιορισµό των φορολογικών εσόδων που
οφείλονται στην κυβέρνηση, οι επισφαλείς απαιτήσεις από ανείσπρακτους φόρους, η
αχρήστευση αποθεµάτων, οι ωφέλιµες ζωές των παγίων και το ποσοστό ολοκλήρωσης
κατασκευής δρόµων. Τέτοιες εκτιµήσεις, οι οποίες κυµαίνονται µέσα σε λογικά και
πραγµατοποιήσιµα όρια, όχι µόνο δεν υποβιβάζουν την αξιοπιστία των οικονοµικών
καταστάσεων αλλά απεναντίας αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της προετοιµασίας τους.
Μια εκτίµηση µπορεί να χρήζει αναθεώρησης στην περίπτωση αλλαγής των
συνθηκών πάνω στις οποίες αυτή βασίστηκε αλλά και σε περίπτωση νέας πληροφόρησης
ή µεγαλύτερης εµπειρίας. Από την φύση της η αναθεώρηση µιας εκτίµησης δεν αφορά
προηγούµενες περιόδους και δεν είναι η διόρθωση ενός λάθους. Όταν µια αλλαγή στην
λογιστική εκτίµηση δεν µπορεί να διαχωριστεί εύκολα από µια αλλαγή στην λογιστική
πολιτική, η αλλαγή αντιµετωπίζεται ως µια αλλαγή στην λογιστική εκτίµηση. Η
επίδραση από την αλλαγή στην λογιστική εκτίµηση πρέπει να περιλαµβάνεται στο
καθαρό πλεόνασµα ή έλλειµµα : α) της περιόδου που έγινε η αλλαγή, αν η αλλαγή
επιδρά µόνο στην περίοδο ή β) της περιόδου που έγινε η αλλαγή και µελλοντικών
περιόδων, εάν η αλλαγή επιδρά και στο µέλλον. Μια οντότητα οφείλει τέλος να
γνωστοποιεί την φύση και το ποσό της αλλαγής µιας λογιστικής εκτίµησης, η οποία
επιδρά στην τρέχουσα περίοδο ή αναµένεται να έχει επίδραση σε µελλοντικές περιόδους.
Εάν δεν είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση της επίδρασης σε µελλοντικές περιόδους µια
αλλαγής στην λογιστική εκτίµηση, θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από την
οντότητα.

6.5. Οι Επιδράσεις µεταβολών ισοτιµιών εξωτερικού συναλλάγµατος
(IPSAS 4)

Το ∆ΛΠ∆Τ 4 προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 21, «Οι επιδράσεις
των µεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος», το οποίο εξέδωσε το Συµβούλιο ∆ιεθνών
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Λογιστικών Προτύπων (IASB). Το ∆ΛΠ∆Τ 4 εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους από
και µετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει τον
τρόπο µε τον οποίον θα περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις µιας οντότητας
οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και ξένες δραστηριότητές της (Foreign Operations)
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αλλά και µε ποιον τρόπο οι οικονοµικές καταστάσεις θα παρουσιάζονται µε ένα
συγκεκριµένο νόµισµα παρουσίασης( presentation currency)91. Πρωταρχικά θέµατα, τα
οποία διαπραγµατεύεται το πρότυπο είναι ποιες συναλλαγµατικές ισοτιµίες θα
χρησιµοποιηθούν και πώς θα αποτυπωθούν στις οικονοµικές καταστάσεις οι επιδράσεις
των µεταβολών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.
Μια οντότητα που προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις
της µε την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής (accrual accounting) θα πρέπει να
εφαρµόζει αυτό το πρότυπο κατ’ αρχήν στην λογιστική των συναλλαγών σε ξένο
νόµισµα, εκτός βέβαια των συναλλαγών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώρηση και Αποτίµηση», επίσης στην
µετατροπή της οικονοµικής απόδοσης και θέσης, που είναι αποτέλεσµα ξένων
δραστηριοτήτων και περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας µέσω
της ολικής και αναλογικής ενοποίησης αλλά και µέσω της µεθόδου της καθαρής θέσης
(equity method).
Το Πρότυπο αυτό έχει εφαρµογή στην παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σε ξένο νόµισµα και καθορίζει όλες τις απαιτήσεις για την έκδοση
οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες συµµορφώνονται µε τα ∆ΛΠ∆Τ. ∆εν µπορεί όµως
να εφαρµοστεί στην λογιστική αντιστάθµισης στοιχείων σε ξένο νόµισµα, η οποία
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 29. Επίσης το πρότυπο αυτό δεν µπορεί να
εφαρµοστεί στην µετατροπή της κατάστασης των ταµειακών ροών που είναι αποτέλεσµα
συναλλαγών σε ξένο νόµισµα ή την παρουσίαση των ταµειακών ροών που προκύπτουν
από δραστηριότητες σε ξένο νόµισµα.
Σύµφωνα µε την µεθοδολογία του ∆ΛΠ∆Τ 4, µια δηµόσια οντότητα πριν
συντάξει τις οικονοµικές της καταστάσεις θα πρέπει να καθορίσει ένα νόµισµα
λειτουργίας92. Η οντότητα πριν προχωρήσει στον καθορισµό του νοµίσµατος λειτουργίας
λαµβάνει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες : Το νόµισµα των εσόδων της, όπως
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φόροι, δωρεές και πρόστιµα, το νόµισµα, το οποίο επηρεάζει τις τιµές πώλησης αγαθών
και υπηρεσιών, το νόµισµα της χώρας, η οποία µε τις ανταγωνιστικές της δυνάµεις και
κανονισµούς καθορίζει σε ένα µεγάλο βαθµό τις τιµές πώλησης αγαθώς και υπηρεσιών
της οντότητας και τέλος το νόµισµα, το οποίο επηρεάζει κυρίως την εργασία, τις Α’
Ύλες αλλά και τα άλλα στοιχεία κόστους των παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών.
Υπάρχουν επίσης και άλλοι παράγοντες που µπορούν να διαδραµατίσουν ρόλο στον
καθορισµό του νοµίσµατος λειτουργίας µια δηµόσιας οντότητας, όπως το νόµισµα των
κεφαλαίων από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες και το νόµισµα των εισπράξεων
από λειτουργικές δραστηριότητες. Μια οντότητα µπορεί στην πορεία να προβεί σε
αλλαγή του νοµίσµατος λειτουργίας. Σε µια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εφαρµόσει
από την ηµεροµηνία αλλαγής, τις διαδικασίες µετατροπής στο νέο νόµισµα λειτουργίας.
Κατόπιν η οντότητα µετατρέπει τα στοιχεία σε ξένο νόµισµα στο νόµισµα
παρουσίασης. Σύµφωνα µε το πρότυπο µια οντότητα µπορεί να παρουσιάζει τις
οικονοµικές τις καταστάσεις σε οποιοδήποτε νόµισµα. Εάν το νόµισµα παρουσίασης
διαφέρει από το νόµισµα λειτουργίας της οντότητας, τότε µετατρέπει την οικονοµική της
απόδοση και θέση στο νόµισµα παρουσίασης. Για τις εθνικές κυβερνήσεις το νόµισµα
παρουσίασης καθορίζεται συνήθως από το Υπουργείο Οικονοµικών ή καθορίζεται µέσω
νοµοθετικών διαδικασιών.
Αναλυτικότερα, η αρχική αναγνώριση µιας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα πρέπει
να γίνεται µε την χρησιµοποίηση της τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας (spot
exchange rate) µεταξύ του νοµίσµατος λειτουργίας και του ξένου νοµίσµατος την ηµέρα
της συναλλαγής. Όσον αφορά τις µεταγενέστερες ηµεροµηνίες αναφοράς, τα χρηµατικά
στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του
ισολογισµού (closing rate), ενώ για τα µη χρηµατικά στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στο
ιστορικό κόστος χρησιµοποιείται η συναλλαγµατική ισοτιµία την ηµέρα της συναλλαγής
και για τα µη χρηµατικά στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στις εύλογες αξίες
χρησιµοποιείται η ισοτιµία την ηµέρα αποτίµησής τους σε εύλογες αξίες. Οι
συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από τον διακανονισµό των
χρηµατικών στοιχείων ή την µετατροπή τους σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες διαφορετικές
από τις ισχύουσες κατά την ηµέρα της αρχικής αναγνώρισής τους, θα πρέπει να
αναγνωρίζονται ως έλλειµµα ή πλεόνασµα της περιόδου κατά την οποία προέκυψαν.
Εδώ όµως δεν συµπεριλαµβάνονται οι συναλλαγµατικές διαφορές που είναι αποτέλεσµα
χρηµατικών στοιχείων, τα οποία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης µιας
οντότητας σε µια ξένη δραστηριότητα. Αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έλλειµµα
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ή πλεόνασµα στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας αναφοράς ή τις
ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της ξένης δραστηριότητας της οντότητας. Στις
οικονοµικές καταστάσεις που περιλαµβάνουν την ξένη δραστηριότητα αλλά και την
οντότητα αναφοράς, αυτές οι συναλλαγµατικές διαφορές θα πρέπει να αναγνωρίζονται
αρχικά σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και κατόπιν κατά την διάθεση
της καθαρής θέσης να αναγνωρίζονται σαν πλεόνασµα ή έλλειµµα.
Τέλος η οικονοµική απόδοση και θέση µιας οντότητας, της οποίας το νόµισµα
λειτουργίας δεν είναι το νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας θα πρέπει να
µετατρέπονται σε διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης είτε µετατρέποντας, σύµφωνα µε
τις ισοτιµίες κλεισίµατος, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για κάθε οικονοµική
θέση που παρουσιάζεται, είτε µετατρέποντας έσοδα και δαπάνες για κάθε οικονοµική
απόδοση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ηµέρα των συναλλαγών συναλλαγµατικές
ισοτιµίες και αναγνωρίζοντας τις προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές ως ένα
ξεχωριστό στοιχείο του καθαρού ενεργητικού/θέσης. Όταν όµως το νόµισµα λειτουργίας
της οντότητας είναι πληθωριστικό, τότε η µετατροπή της οικονοµικής απόδοσης και
θέσης σε διαφορετικό νόµισµα παρουσίασης συνεπάγεται την µετατροπή όλων των
ποσών που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, έσοδα και δαπάνες
χρησιµοποιώντας την ισοτιµία κλεισίµατος κατά την ηµέρα έκδοσης της πιο πρόσφατης
κατάστασης οικονοµικής θέσης.

6.6. Κόστη δανεισµού (IPSAS 5)

Το πρότυπο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2000, βασιζόµενο στο
∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23, Κόστη ∆ανεισµού. Το πρότυπο στην σηµερινή του
µορφή περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις των ∆ΛΠ∆Τ από τον Ιανουάριο του 2011
και µετέπειτα. Μια οντότητα θα πρέπει να εφαρµόζει αυτό το πρότυπο για ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1 Ιουλίου
2001 και µετά. Σκοπός του προτύπου αυτού είναι να παρέχει κατευθύνσεις για την
λογιστική αντιµετώπιση του κόστους δανεισµού93. Στα πλαίσια αυτού του προτύπου
απαιτείται ο άµεση χρησιµοποίηση του κόστους δανεισµού κατά την περίοδο που
πραγµατοποιείται. Επιτρέπεται ως εναλλακτικός χειρισµός η κεφαλαιοποίηση του
κόστους δανεισµού, το οποίο συνεισφέρει απευθείας στην απόκτηση, κατασκευή ή
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παραγωγή ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου94. Το εν λόγω πρότυπο δεν ασχολείται
µε το πραγµατικό (actual) ή το τεκµαιρόµενο κόστος ιδίων κεφαλαίων (imputed cost of
equity). Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδοσίας για την εφαρµογή χρέωσης κεφαλαίου σε
ατοµικές οντότητες θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν αυτή συνιστά κόστος δανεισµού, ή αν
θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ως πραγµατικό ή τεκµαιρόµενο κόστος κεφαλαίου.
Αναλυτικότερα τα κόστη δανεισµού περιλαµβάνουν : α) τους τόκους τραπεζικών
υπεραναλήψεων, βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων, β) την απόσβεση
διαφοράς υπό ή υπέρ το άρτιο που σχετίζεται µε την λήψη ή αντίστοιχα την εξόφληση
δανείων, γ) την απόσβεση βοηθητικού κόστους δανείων, δ) το χρηµατοοικονοµικό
κόστος Leasing, e) τις συναλλαγµατικές διαφορές που είναι αποτέλεσµα λήψης δανείων
σε ξένο νόµισµα, στο βαθµό που αυτές ενσωµατώνονται στο κόστος των τόκων.
Υπάρχουν δύο λογιστικοί χειρισµοί του κόστους δανεισµού. Ο βασικός
(benchmark treatment), σύµφωνα µε τον οποίο τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως
έξοδο κατά την περίοδο στην οποία πραγµατοποιούνται και επιβαρύνουν τα
αποτελέσµατα της εν λόγω χρήσης. Επιτρέπεται βέβαια και η χρήση ενός εναλλακτικού
τρόπου χειρισµού (allowed alternative treatment), σύµφωνα µε τον οποίο τα κόστη
δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά την περίοδο στην οποία πραγµατοποιούνται
εκτός από αυτά, τα οποία συνεισφέρουν στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός
ειδικού περιουσιακού στοιχείου και τα οποία θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται ως τµήµα
του κόστους του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση που αφενός
είναι πιθανό αυτά τα κόστη να οδηγήσουν την δηµόσια οντότητα σε µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη και αφετέρου υπάρχει η δυνατότητα αξιόπιστης µέτρησης αυτών των
κοστών. Άλλα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο κατά την περίοδο την οποία
πραγµατοποιούνται.
Όταν µια οντότητα υιοθετήσει τον εναλλακτικό χειρισµό, αυτός θα πρέπει να
εφαρµόζεται µε συνέπεια για όλα τα κόστη δανεισµού, τα οποία συνεισφέρουν άµεσα
στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή όλων των ειδικών περιουσιακών στοιχείων µιας
οντότητας. Τα κόστη των κεφαλαίων που δανείζεται η οντότητα προκειµένου να τα
χρησιµοποιήσει για την απόκτηση ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου, τα οποία στην
συνέχεια θα κεφαλαιοποιηθούν, µπορούν να ορισθούν ως τα πραγµατικά κόστη
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δανεισµού κατά την διάρκεια της περιόδου µείον τα εισοδήµατα από προσωρινές
επενδύσεις των δανειζοµένων κεφαλαίων.
Στην περίπτωση που µια οντότητα δανείζεται, κεφάλαια γενικά, και τα
χρησιµοποιεί

για

την

απόκτηση

ενός

κατάλληλου

περιουσιακού

στοιχείου,

χρησιµοποιείται ένα επιτόκιο κεφαλαιοποίησης για τον υπολογισµό το ποσού του
κόστους δανεισµού, κατάλληλου για κεφαλαιοποίηση. Το επιτόκιο αυτό αποτελεί τον
σταθµισµένο µέσο όρο του κόστους δανεισµού που ισχύει για τα εκκρεµή δάνεια της
οντότητας κατά την διάρκεια της περιόδου, στα οποία όµως δεν περιλαµβάνονται τα
δάνεια που αφορούν αποκλειστικά την απόκτηση ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου.
Το ποσό του κόστους δανεισµού που κεφαλαιοποιείται κατά την διάρκεια µιας περιόδου
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του κόστους δανεισµού µε το οποίο συνολικά
επιβαρύνθηκε η οντότητα κατά την διάρκεια της περιόδου.
Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ξεκινάει όταν α) πραγµατοποιείται
δαπάνη για το ειδικό περιουσιακό στοιχείο, β) υφίσταται πράγµατι κόστος δανεισµού, γ)
έχουν ξεκινήσει όλες οι δραστηριότητες που είναι απαραίτητες ώστε να προετοιµάσουν
το ειδικό περιουσιακό στοιχείο για χρήση ή πώληση. Η διακοπή, για µεγάλη χρονική
περίοδο της ενεργής εξέλιξης του ειδικού περιουσιακού στοιχείου, συνεπάγεται
αναστολή της κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισµού. Επίσης η εν λόγω
κεφαλαιοποίηση σταµατάει από την στιγµή που ολοκληρώνονται οι δραστηριότητες που
είναι απαραίτητες ώστε να προετοιµάσουν το ειδικό περιουσιακό στοιχείο για χρήση ή
πώληση.

6.7. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική για ελεγχόµενες
οντότητες (IPSAS 6)

Το ∆ΛΠ∆Τ 6, το οποίο εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα, προέρχεται από το ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 27, «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις». Περιλαµβάνει όλες τις τροποποιήσεις όλες τις
τροποποιήσεις των ∆ΛΠ∆Τ από τις 15 Ιανουαρίου του έτους 2011 και µετέπειτα.
Σύµφωνα µε τον σκοπό του προτύπου µια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και
παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την λογιστική σε δεδουλευµένη βάση
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θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο αυτό για την προετοιµασία και παρουσίαση των
οικονοµικών της καταστάσεων.
Το πρότυπο αυτό θα πρέπει να έχει εφαρµογή στη λογιστική των ελεγχόµενων
οντοτήτων, των από κοινού ελεγχόµενων οντοτήτων (κοινοπραξίες) και των συγγενών
οντοτήτων, όταν η οντότητα επιλέγει ή επιβάλλεται από τοπικές ρυθµίσεις, να
παρουσιάζει ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Παρ’ ότι δεν απαιτείται η
συµµόρφωση µε το πρότυπο, των οικονοµικών καταστάσεων των δηµοσίων
επιχειρήσεων, ωστόσο προβλέπεται εφαρµογή του προτύπου σε οντότητες του δηµοσίου,
οι οποίες δεν είναι δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά έχουν µία ή περισσότερες οντότητες,
κοινοπραξίες και συγγενείς οντότητες που είναι δηµόσιες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται αφενός για την ενοποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων των δηµοσίων επιχειρήσεων µε τις οικονοµικές καταστάσεις
της οικονοµικής οντότητας95(ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις)96, και αφετέρου
στην λογιστική επενδύσεων σε δηµόσιες επιχειρήσεις, στις ιδιαίτερες καταστάσεις97 τις
ελέγχουσας98 (controlling entity).
Όταν η ελέγχουσα οντότητα ή η ελεγχόµενή της συµµετέχουν σε κάποια συγγενή
οντότητα ή σε κάποια κοινοπραξία, τότε η προετοιµασία και παρουσίαση των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων διενεργείται βάσει του ∆ΛΠ∆Τ 7, «Λογιστική
Επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες» και του ∆ΛΠ∆Τ 8 «Οικονοµική Πληροφόρηση για
∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες». Επίσης οι ατοµικές καταστάσεις µιας οντότητας, η οποία
δεν διαθέτει ελεγχόµενες, συγγενείς ή κοινοπραξίες δεν θεωρούνται ιδιαίτερες
οικονοµικές καταστάσεις.
Μια ελέγχουσα οντότητα θα πρέπει πάντα να συντάσσει τις ενοποιηµένες τις
οικονοµικές καταστάσεις βασιζόµενη στο ∆ΛΠ∆Τ 6, εκτός από τις παρακάτω
περιπτώσεις :
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Α) Η ελέγχουσα οντότητα αποτελεί µια εξολοκλήρου ελεγχόµενη οντότητα µιας
άλλης ελέγχουσας και οι ανάγκες για πληροφόρηση των χρηστών τέτοιων οικονοµικών
καταστάσεων ικανοποιούνται µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
οντότητας, η οποία ελέγχει την ελέγχουσα ή
Η ελέγχουσα οντότητα δεν αποτελεί εξολοκλήρου ελεγχόµενη οντότητα µιας
άλλης ελέγχουσας και οι ιδιοκτήτες της, συµπεριλαµβανοµένου και αυτών που δεν έχουν
δικαίωµα ψήφου, δεν αντιτίθενται στην µη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων από την ελέγχουσα-ελεγχόµενη οντότητα.
Β) Τίτλοι χρέους ή περιουσίας της ελέγχουσας οντότητας δεν διαπραγµατεύονται
σε δηµόσια αγορά.
Γ) Η ελέγχουσα οντότητα δεν δηµοσιεύει, αλλά ούτε είναι σε διαδικασία
δηµοσίευσης

οικονοµικών

καταστάσεων

υπό

την

εποπτεία

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς µε σκοπό την έκδοση τίτλων στην δηµόσια αγορά
∆) Η ελέγχουσα οντότητα ελέγχεται από µια άλλη οντότητα, η οποία δηµοσιεύει
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ∆Τ.
Βέβαια στην περίπτωση αυτή σκοπός του προτύπου δεν είναι να απαλλάξει από
την έκδοση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων πολλές ελέγχουσες οντότητες, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν νευραλγικούς κυβερνητικούς τοµείς, λόγω του γεγονότος ότι
ελέγχονται εν µέρει ή εξολοκλήρου από άλλες οντότητες που µπορούν να δηµοσιεύουν
τέτοιου είδους καταστάσεις. Οι ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών δεν θα
καλύπτονταν απόλυτα σε µια τέτοια περίπτωση καθώς θα παραλείπονταν σηµαντικές
πληροφορίες, όσον αφορά την οικονοµική απόδοση και θέση οντοτήτων που είναι
ταυτόχρονα ελέγχουσες και ελεγχόµενες. Συνεπώς πολλές κυβερνήσεις, αναγνωρίζοντας
αυτό το πρόβληµα, κατοχύρωσαν νοµοθετικά την υποχρέωση τέτοιων οντοτήτων να
συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις
ελεγχόµενες οντότητες, εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία ότι α) ο έλεγχος είναι προσωρινός
επειδή η ελεγχόµενη εταιρία έχει αποκτηθεί και κρατείται αποκλειστικά µε σκοπό να
διατεθεί, εντός δώδεκα µηνών από την απόκτησή της, στην αγορά και β) η διοίκηση
επιδιώκει ενεργά την εύρεση αγοραστή. Μια ελεγχόµενη οντότητα δεν απαλλάσσεται
από την ενοποίηση επειδή οι δραστηριότητές της διαφέρουν από εκείνες των άλλων
οντοτήτων εντός της οικονοµικής οντότητας.
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Οι διαδικασίες ενοποίησης στοχεύουν στην σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων,
οι οποίες παρουσιάζουν την ελέγχουσα και τις ελεγχόµενες οντότητές της σαν µία ενιαία
οντότητα. Πιο συγκεκριµένα κατά την ενοποίηση :
 Εξαλείφονται τα µεταφερόµενα ποσά των επενδύσεων της ελέγχουσας οντότητας
σε κάθε ελεγχόµενη καθώς και της αναλογίας της ελέγχουσας στην καθαρά περιουσιακά
στοιχεία/ίδια κεφάλαια κάθε ελεγχόµενης.
 Προσδιορίζονται για την περίοδο αναφοράς δικαιώµατα µειοψηφίας (minority
interests)99 στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα των ελεγχόµενων προς ενοποίηση οντοτήτων.
 Προσδιορίζονται ξεχωριστά τα δικαιώµατα µειοψηφίας επί της καθαρής θέσης
των προς ενοποίηση ελεγχόµενων οντοτήτων από τα δικαιώµατα της ελέγχουσας
οντότητας στην καθαρά περιουσιακά στοιχεία/ίδια κεφάλαια των ελεγχόµενων
οντοτήτων που ενοποιούνται.
 Εξαλείφονται πλήρως ισοζύγια, συναλλαγές, έσοδα και έξοδα µεταξύ των
οντοτήτων µιας οικονοµικής οντότητας.
Θα πρέπει να συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες αναφοράς των οικονοµικών
καταστάσεων της ελέγχουσας οντότητας αλλά και των ελεγχοµένων οντοτήτων, οι
οποίες χρησιµοποιούνται για την σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Εάν οι ηµεροµηνίες αναφοράς της ελέγχουσας και της ελεγχόµενης οντότητας είναι
διαφορετικές, στην περίπτωση αυτή η δεύτερη συντάσσει για λόγους ενοποίησης
επιπρόσθετες οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία αναφοράς, που συµπίπτει µε αυτή
της ελέγχουσας. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορά µεταξύ των ηµεροµηνιών αναφοράς
δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Τέλος όλες οι οντότητες οφείλουν να
χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την αποτύπωση των ίδιων συναλλαγών
και γεγονότων, που αφορούν παρόµοιες περιπτώσεις.

6.8. Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες (IPSAS 7)

Το ∆ΛΠ∆Τ 7, το οποίο εκδόθηκε τον Μάιο του 2000, βασίζεται στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 28, «Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Η
αναθεωρηµένη του έκδοση εφαρµόζεται για οικονοµικές της καταστάσεις που
99

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας : Πρόκειται για το ποσοστό επί του πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος και επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ελεγχόµενης οντότητας
που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που δεν
ανήκουν άµεσα ή έµµεσα µέσω των ελεγχόµενων οντοτήτων, στην ελέγχουσα οντότητα
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καλύπτουν περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα. Μια
οντότητα, η οποία χρησιµοποιεί την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής, θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο αυτό, προκειµένου να προβεί σε λογιστική απεικόνιση των
επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες100, στην περίπτωση που αυτού του είδους οι
επενδύσεις οδηγούν στη κατοχή δικαιωµάτων ιδιοκτησίας υπό µορφή συµµετοχής ή
άλλης επίσηµης µετοχικής δοµής. Το εν λόγω πρότυπο έχει εφαρµογή σε επενδύσεις σε
συγγενείς οντότητες, εκτός από τις περιπτώσεις που ο επενδυτής είναι, α) εταιρίες
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων (venture capital), β) αµοιβαία κεφάλαια (mutual
funds), καταπιστευµατικές επενδυτικές µονάδες (unit trusts) και παρόµοιες οντότητες,
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων, οι οποίες συνδέονται µε ασφαλιστικά
κεφάλαια, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία, της οποίας οι αλλαγές
αναγνωρίζονται στο πλεόνασµα ή στο έλλειµµα της περιόδου , όπου πραγµατοποιούνται
οι αλλαγές, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώρηση και
αποτίµηση».
Η έννοια της επένδυσης σε συγγενή οντότητα περικλείει την άσκηση ουσιώδους
επιρροής στην οντότητα αυτή. Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωµα συµµετοχής στην
λήψη αποφάσεων σχετικά µε οικονοµικά αλλά και µε θέµατα διαχείρισης της οντότητας,
χωρίς αυτό όµως να συνιστά έλεγχο. Η κατοχή ποσοστού 20% και πάνω των
δικαιωµάτων ψήφου µιας οντότητας συνιστά ουσιώδης επιρροή. Μπορεί µια οντότητα
να είναι συγγενής µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου σε ποσοστό κάτω από 20% ή να µην
είναι, ακόµα και αν κατέχεται ποσοστό πάνω από 20% των δικαιωµάτων ψήφου, θα
πρέπει όµως τέτοιες περιπτώσεις να αιτιολογηθούν ξεκάθαρα. Ύπαρξη ουσιώδους
επιρροής απαντάται συνήθως στις παρακάτω περιπτώσεις:
Α) Συµµετοχή του επενδυτή στο συµβούλιο των διευθυντών ή σε ανάλογο
κυβερνητικό σώµα της συγγενούς οντότητας
Β) Συµµετοχή του επενδυτή στην χάραξη πολιτικής της συγγενούς οντότητας
Γ) Ύπαρξη σηµαντικών συναλλαγών του επενδυτή µε την συγγενή οντότητα
∆) Ανταλλαγή στελεχών µεταξύ επενδυτή και συγγενούς οντότητας
Ε) Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης µεταξύ επενδυτή και συγγενούς
οντότητας
Το πρότυπο εφαρµόζεται µόνο σε επενδύσεις στην επίσηµη µετοχική δοµή (ή
ισοδύναµη αυτής). Ο όρος επίσηµη µετοχική δοµή αναφέρεται στο µετοχικό κεφάλαιο ή
100

Συγγενής Οντότητα : Πρόκειται για οντότητα, στην οποία ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη
επιρροή και δεν είναι ελέγχουσα οντότητα ή κοινοπραξία
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σε κάποια ισοδύναµη µορφή κεφαλαίου, το οποίο αποτελείται από επιµέρους µονάδες
(µερίδια) ή µπορεί ακόµη να αναφέρεται σε άλλες µετοχικές δοµές, στις οποίες η
συµµετοχή του επενδυτή µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα.
Κάποιες φορές, οντότητες του δηµοσίου τοµέα προβαίνουν σε εισφορές, που
µπορεί να χαρακτηρισθούν ως «επενδύσεις», οι οποίες όµως δεν δηµιουργούν
ιδιοκτησιακό δικαίωµα (ownership interest) από πλευράς των δηµόσιων οντοτήτων. Για
παράδειγµα µια οντότητα του δηµοσίου µπορεί να επενδύει ουσιαστικά στην δηµιουργία
ενός νοσοκοµείου που ανήκει σε κάποιο φιλανθρωπικό σωµατείο, το οποίο και είναι
υπεύθυνο για την λειτουργία του. Παρ’ όλο που η δηµόσια οντότητα προβαίνει σε
τέτοιου είδους εισφορές χωρίς να εισπράττει, λόγω της φύσης αυτών των εισφορών
ανταλλάγµατα, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στην λειτουργία του
νοσοκοµείου και το φιλανθρωπικό σωµατείο λογοδοτεί σε αυτήν για την διαχείριση του
δηµόσιου χρήµατος. Οι εισφορές που πραγµατοποιούνται από µια οντότητα του
δηµοσίου δεν συνιστούν τελικά ιδιοκτησιακό δικαίωµα, από την στιγµή που το
φιλανθρωπικό σωµατείο θα µπορούσε να αναζητήσει εναλλακτική χρηµατοδότηση και
να αποτρέψει την δηµόσια οντότητα από την συµµετοχή στην διαχείριση του
νοσοκοµείου. Εποµένως η δηµόσια οντότητα δεν εκτίθεται σε κινδύνους αλλά ούτε
απολαµβάνει τα οφέλη που απορρέουν από ιδιοκτησιακά δικαιώµατα.
Η επένδυση µιας δηµόσιας οντότητας σε µια συγγενή οντότητα στην οποία ασκεί
ουσιώδη επιρροή, θα πρέπει να απεικονίζεται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (equity
method)101 εκτός από τις περιπτώσεις που είναι ανάλογες µε αυτές της µη σύνταξης
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων που αναλύθηκαν παραπάνω στο ∆ΛΠ∆Τ 6,
«Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες». Ο
επενδυτής θα πρέπει να σταµατάει την χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης, από την
στιγµή που παύει να υφίσταται ουσιώδη επιρροή στην συγγενή οντότητα. Στην
περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται το ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Καταχώρηση και αποτίµηση» για την λογιστική απεικόνιση της επένδυσης, µε τον όρο
ότι η συγγενής οντότητα δεν µετατρέπεται σε ελέγχουσα οντότητα ή κοινοπραξία, όπως
αυτή ορίζεται στο ∆ΛΠ∆Τ 8, «Οικονοµική πληροφόρηση για επενδύσεις σε
κοινοπραξίες». Συγκεκριµένα το ποσό της επένδυσης, την ηµέρα που παύει αυτή να
101

Μέθοδος της Καθαρής Θέσης : Η επένδυση αρχικά εµφανίζεται στο κόστος και στην
συνέχεια προσαρµόζεται στην µεταβολή της συµµετοχής του επενδυτή στα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία/ίδια κεφάλαια της συγγενούς οντότητας. Το πλεόνασµα ή
έλλειµµα του επενδυτή περιλαµβάνει το µερίδιο του επενδυτή στο πλεόνασµα ή
έλλειµµα της συγγενούς οντότητας
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ένα

χρηµατοοικονοµικό µέσο, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 29.
Ο επενδυτής, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, κάνει χρήση
των πιο πρόσφατων οικονοµικών καταστάσεων της συγγενούς οντότητας. Εάν οι
ηµεροµηνίες αναφοράς του επενδυτή και της συγγενούς οντότητας είναι διαφορετικές,
στην περίπτωση αυτή η δεύτερη συντάσσει για χρήση από τον επενδυτή, επιπρόσθετες
οικονοµικές καταστάσεις µε ηµεροµηνία αναφοράς, που συµπίπτει µε αυτή του
επενδυτή. Σε κάθε περίπτωση αυτή η διαφορά µεταξύ των ηµεροµηνιών αναφοράς δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις µήνες. Τέλος όλες οι οντότητες οφείλουν να
χρησιµοποιούν τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για την αποτύπωση των ίδιων συναλλαγών
και γεγονότων, που αφορούν παρόµοιες περιπτώσεις.

6.9.Χρηµατοοικονοµική

πληροφόρηση

για

δικαιώµατα

σε

κοινοπραξίες (IPSAS 8)
Το πρότυπο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το Μάιο του 2000, βασίζεται στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 31, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για ∆ικαιώµατα σε
Κοινοπραξίες» και η αναθεωρηµένη του έκδοση έχει εφαρµογή για ετήσιες περιόδους
από 1η Ιανουαρίου 2008. Σύµφωνα µε το σκοπό του προτύπου µια δηµόσια οντότητα, η
οποία συντάσσει λογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε την δεδουλευµένη βάση της
λογιστικής θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο για τον λογιστικό χειρισµό των
δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες (Joint Venture) καθώς και για την παρουσίαση των
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και δαπανών της κοινοπραξίας
στις οικονοµικές καταστάσεις των συµµετεχόντων σε κοινοπραξία (venturers)102 και
επενδυτών, ανεξάρτητα µε τις δοµές, υπό τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες των
κοινοπραξιών. Στην κοινοπραξία δύο ή περισσότερα µέρη δεσµεύονται, µέσω
συµφωνίας, να αναλάβουν µια δραστηριότητα, την οποία θα ελέγχουν από κοινού (Joint
control).
Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση δικαιωµάτων σε από κοινού
ελεγχόµενες οντότητες που κατέχονται από α) οργανισµούς διαχείρισης επενδυτικών
κεφαλαίων ή β) αµοιβαία κεφάλαια, καταπιστευµατικές επενδυτικές µονάδες ή άλλες
102

Συµµετέχων σε Κοινοπραξία (Venturer): Πρόκειται για κάποιο από τα µέρη µιας
κοινοπραξίας, το οποίο ελέγχει από κοινού την κοινοπραξία
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παρόµοιες οντότητες, συµπεριλαµβανοµένων επενδύσεων, οι οποίες συνδέονται µε
ασφαλιστικά κεφάλαια, τα οποία δικαιώµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία και οι
µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στο έλλειµµα ή στο πλεόνασµα της
περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιείται η αλλαγή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 29,
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Καταχώρηση και αποτίµηση».
Πολλές οντότητες ιδρύουν κοινοπραξίες προκειµένου να αναλάβουν ένα πλήθος
δραστηριοτήτων, οι οποίες ποικίλουν περιλαµβάνοντας από καθαρά εµπορικές
δραστηριότητες µέχρι και την παροχή, προς τους πολίτες, υπηρεσιών χωρίς χρέωση. Οι
όροι που διέπουν µια κοινοπραξία καθορίζονται µέσω σύµβασης (contract) ή
δεσµευτικής συµφωνία (binding arrangement) και συνήθως προσδιορίζουν την αρχική
εισφορά του κάθε συµµετέχοντος στην κοινοπραξία καθώς και ποσοστό που τους
αναλογεί στα έσοδα ή άλλα οφέλη (εάν υπάρχουν) και στις δαπάνες. Οι κοινοπραξίες
µπορεί να πάρουν διαφορετικές µορφές και δοµές. Το πρότυπο αυτό καθορίζει τρεις
διαφορετικούς τύπους κοινοπραξιών :
α) Από κοινού ελεγχόµενες εργασίες (Jointly controlled operations), στις οποίες ο
συµµετέχων αναγνωρίζει στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις τα περιουσιακά
στοιχεία που ελέγχει και τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες που επωµίζεται καθώς και την
αναλογία στα έσοδα, τα οποία κερδίζει από την πώληση ή παροχή αγαθών και
υπηρεσιών από την κοινοπραξία
β) Από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία (Jointly controlled assets).
Πολλές κοινοπραξίες εµπλέκονται στον από κοινού έλεγχο και συχνά στην από κοινού
ιδιοκτησία, από τους συµµετέχοντες, ενός ή περισσοτέρων περιουσιακών στοιχείων, τα
οποία εισφέρει ο καθένας για να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς της κοινοπραξίας.
Τα περιουσιακά στοιχεία συνεπάγονται συνήθως οφέλη για τους συµµετέχοντες. Κάθε
συµµετέχων ενδέχεται να αποκοµίσει µερίδιο από την απόδοση των περιουσιακών
στοιχείων και να αναλάβει να επωµιστεί µερίδιο και στις πραγµατοποιούµενες δαπάνες.
Υπάρχουν δραστηριότητες στο δηµόσιο τοµέα, στις οποίες εµπλέκονται από κοινού
ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγµα µια τοπική κυβέρνηση µπορεί να
συµφωνήσει µε ιδιωτική εταιρία την κατασκευή δρόµου, στον οποίο θα υπάρχουν
σταθµοί διοδίων103. Η συµφωνία εξασφαλίζει για κάθε συµµετέχοντα στην κοινοπραξία
δυνητικά οφέλη αλλά ταυτόχρονα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στον καθένα,
103

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία προβλέπεται η σύµπραξη δηµοσίου µε τον
ιδιωτικό τοµέα, Νόµος 3389/2005 περί Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΦΕΚ αρ.232/τ.Α’/22-05-2005)
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όσον αφορά τα κόστη λειτουργίας του δρόµου. Ο συµµετέχων στην κοινοπραξία
αναγνωρίζει στις οικονοµικές του καταστάσεις το µερίδιο του στα από κοινού i)
ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία, ii) οποιεσδήποτε υποχρεώσεις συνδέονται µε αυτά,
iii) υποχρεώσεις που συνδέονται αποκλειστικά µε αυτόν, iv) το µερίδιο στις υποχρεώσεις
που συνδέονται µε την κοινοπραξία, και που από κοινού επωµίζονται οι συµµετέχοντες,
v) το έσοδο από την πώληση ή την χρησιµοποίηση του στο προϊόν της κοινοπραξίας και
σε συνδυασµό µε τις δαπάνες που επιβαρύνεται αναφορικά µε αυτό και σχετίζονται µε
την κοινοπραξία, vi) τις επωµιζόµενες δαπάνες που συνδέονται µε την συµµετοχή του
στην κοινοπραξία
γ) Από κοινού ελεγχόµενες οντότητες (Jointly controlled entities), για τις οποίες
χρησιµοποιείται ο όρος κοινοπραξίες. ∆ύο είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των
κοινοπραξιών : α) ∆ύο ή περισσότεροι συµµετέχοντες σε µια κοινοπραξία δεσµεύονται
µέσω µιας δεσµευτικής συµφωνίας και β) Η δεσµευτική συµφωνία συνιστά από κοινού
έλεγχο. Ο από κοινού έλεγχος µπορεί να ανασταλεί σε περίπτωση που η κοινοπραξία α)
βρίσκεται σε διαδικασία επανασύστασης ή χρεοκοπίας, η οποία όµως νόµιµα
διενεργείται, β) υπόκειται σε διοικητική αναδιοργάνωση των κυβερνητικών διαδικασιών
και σχηµάτων, γ) λειτουργεί κάτω από σοβαρούς µακροπρόθεσµους χρηµατοδοτικούς
περιορισµούς. Στις από κοινού ελεγχόµενες οντότητες επιτρέπεται η εφαρµογή δύο
λογιστικών πολιτικών της αναλογικής ενοποίησης (proportionate consolidation) και της
µεθόδου της καθαρής θέσης (equity method). Ο συµµετέχων σε µια από κοινού
ελεγχόµενη οντότητα απαλλάσσεται από την εφαρµογή της αναλογικής ενοποίησης (
proportionate consolidation)104 και της µεθόδου της καθαρής θέσης (equity method)105,
στις περιπτώσεις που είναι ανάλογες µε αυτές της µη σύνταξης ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων που αναλύθηκαν παραπάνω στο ∆ΛΠ∆Τ 6, «Ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες».
104

Αναλογική Ενοποίηση : Πρόκειται για την λογιστική µέθοδο σύµφωνα µε την οποία
στις καταστάσεις του συµµετέχοντος στην από κοινού ελεγχόµενη οντότητα
παρουσιάζεται µόνο η αναλογία του στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, τα
έσοδα και τις δαπάνες της από κοινού ελεγχόµενης οντότητας
105

Μέθοδος της Καθαρής Θέσης : Το δικαίωµα σε µια από κοινού ελεγχόµενη οντότητα
αρχικά εµφανίζεται στο κόστος και στην συνέχεια προσαρµόζεται στην µεταβολή του
µεριδίου του συµµετέχοντος στην από κοινού ελεγχόµενη οντότητα στα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία/ίδια κεφάλαια της από κοινού ελεγχόµενης οντότητας. Το
πλεόνασµα ή έλλειµµα του συµµετέχοντος περιλαµβάνει το µερίδιο του συµµετέχοντος
στο πλεόνασµα ή έλλειµµα της από κοινού ελεγχόµενης οντότητας.
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6.10.Έσοδα από συναλλαγές ανταλλαγής (IPSAS 9)
Το πρότυπο αυτό, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001 και ισχύει για
περιόδους αναφοράς από 1η Ιουλίου 2002 και µετά, βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 18, «Έσοδα». Το πλαίσιο εργασίας για την προετοιµασία και παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων, του Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
(International Accounting Standards Board) ορίζει ως εισόδηµα (income) τις αυξήσεις
στα οικονοµικά οφέλη κατά την διάρκεια µιας λογιστικής περιόδου µε την µορφή
εισροών ή βελτίωσης (enhancement) των περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των
υποχρεώσεων που οδηγούν σε αυξήσεις των ιδίων κεφαλαίων, διαφορετικές από αυτές
που συνδέονται µε τις εισφορές των συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. Ο ορισµός αυτός
για το εισόδηµα περιλαµβάνει αφενός τα έσοδα (revenue) αφετέρου τα κέρδη (gains). Το
πρότυπο όµως χρησιµοποιεί τον όρο έσοδα (revenue) περικλείοντας τόσο τις προσόδους
(revenue) όσο και τα κέρδη (gains) και αντικαθιστώντας τον όρο εισόδηµα (income).
Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του προτύπου κάποια στοιχεία, τα οποία
αναγνωρίζονται ως έσοδα και αποτελούν αντικείµενο µελέτης άλλων προτύπων. Για
παράδειγµα το πρότυπο δεν καλύπτει τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση
ιδιοκτησίας, εργοστασίων και εξοπλισµού.
Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των εσόδων που
προκύπτουν από συναλλαγές και γεγονότα ανταλλαγής. Πρωταρχικής σηµασία ζήτηµα
γύρω από την λογιστική αντιµετώπιση των εσόδων αποτελεί ο χρονικός καθορισµός της
αναγνώρισης του εσόδου. Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν α) είναι πιθανό ότι µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες µπορεί να εισρεύσουν στην οντότητα, β) αυτά
τα οφέλη µπορούν να µετρηθούν µε αξιοπιστία.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις
σύµφωνα µε την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής θα πρέπει να εφαρµόζει αυτό το
πρότυπο, προκειµένου να απεικονίσει λογιστικά τα έσοδα που προέρχονται από τις
ακόλουθες συναλλαγές ανταλλαγής :
 Την προσφορά υπηρεσιών
 Την πώληση αγαθών και
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 Την χρήση από άλλους των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας, τα οποία
αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα.
 Το πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε τα έσοδα, τα οποία προέρχονται από
συναλλαγές που δεν περικλείουν ανταλλαγή. Επίσης δεν ασχολείται µε έσοδα, τα οποία
προκύπτουν από :
 Συµφωνίες µίσθωσης, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 13,
«Μισθώσεις»
 Μερίδια που είναι αποτέλεσµα επενδύσεων, οι οποίες αντιµετωπίζονται
λογιστικά µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
∆ΛΠ∆Τ 7, «Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς οντότητες»
 Κέρδη από την πώληση ιδιοκτησίας, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, µε τα
οποία ασχολείται το ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
 Ασφαλιστικά συµβόλαια, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των σχετικών
διεθνών και εθνικών λογιστικών προτύπων για τα ασφαλιστικά συµβόλαια
 Αλλαγές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, µε τις οποίες ασχολείται το ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Καταχώρηση και αποτίµηση»
 Αλλαγές στην αξία άλλων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού
 Αρχική αναγνώριση και αλλαγές στην εύλογη αξία των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε γεωργική δραστηριότητα, η οποία εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 27, «Γεωργία»
 Εξόρυξη ορυκτών µετάλλων
Οι οντότητες του δηµοσίου αποκοµίζουν έσοδα από συναλλαγές ανταλλαγής
αλλά και από συναλλαγές που δεν έχουν ανταλλακτικό χαρακτήρα. Στην συναλλαγή
ανταλλαγής η οντότητα λαµβάνει στοιχεία του ενεργητικού ή υπηρεσίες, ή εξαλείφει τις
υποχρεώσεις και προσφέρει απευθείας περίπου ίση αξία (µε την µορφή αγαθών,
υπηρεσιών ή χρήσης περιουσιακών στοιχείων) στο άλλο µέρος της ανταλλαγής. Για το
διαχωρισµό των εσόδων που προέρχονται από µια συναλλαγή ανταλλαγής από αυτά που
προέρχονται από µια µη ανταλλακτική συναλλαγή, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η
ουσία και όχι ο τύπος της συναλλαγής. Παραδείγµατα µη ανταλλακτικών συναλλαγών
περιλαµβάνουν έσοδα από την χρήση κυριαρχικών δικαιωµάτων (για παράδειγµα άµεσοι
φόροι, δασµοί και πρόστιµα), επιχορηγήσεις και δωρεές.
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Τα έσοδα περιλαµβάνουν τις ακαθάριστες εισροές από οικονοµικά οφέλη ή εν
δυνάµει υπηρεσίες που µπορεί να έχουν εισπραχθεί ή να είναι εισπρακτέα από την
οντότητα και για αποκλειστικό λογαριασµό της. Τα έσοδα πρέπει να αναγνωρίζονται
στην εύλογη αξία της αµοιβής που εισπράχθηκε ή είναι προς είσπραξη.
Όσον αφορά τα έσοδα από την πώληση αγαθών, αυτά πρέπει να αναγνωρίζονται,
όταν ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 Η οντότητα έχει µεταφέρει στον αγοραστή σηµαντικούς κινδύνους και οφέλη που
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών
 Η οντότητα παύει να διατηρεί αφενός οποιαδήποτε ανάµειξη στο ιδιοκτησιακό
καθεστώς και αφετέρου αποτελεσµατικό έλεγχο στα αγαθά, τα οποία έχουν πωληθεί
 Το ποσό των εσόδων µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα
 Είναι πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη και εν δυνάµει υπηρεσίες, τα οποία
συνδέονται µε την συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην οντότητα
 Τα κόστη,

τα οποία

συνδέονται

µε

την συναλλαγή και

τα

οποία

πραγµατοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγµατοποιηθούν µπορεί να µετρηθούν αξιόπιστα
Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που περικλείει παροχή υπηρεσιών µπορεί
να µετρηθεί αξιόπιστα, τα έσοδα που σχετίζονται µε την συναλλαγή πρέπει να
αναγνωρίζονται µε αναφορά στο στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής την ηµεροµηνία
αναφοράς. Το αποτέλεσµα της συναλλαγής µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα όταν
ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:
 Το ποσό των εσόδων µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα
 Είναι πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες από την συναλλαγή
θα εισρεύσουν στην οντότητα
 Το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής την ηµεροµηνία αναφοράς µπορεί να
µετρηθεί αξιόπιστα και
 Τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση των µέχρι τώρα
σταδίων της συναλλαγής και τα κόστη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της
συναλλαγής µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα.
Τέλος τα έσοδα από τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν:


Το ποσό των εσόδων µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα



Είναι πιθανό ότι οικονοµικά οφέλη και εν δυνάµει υπηρεσίες, τα οποία

συνδέονται µε την συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην οντότητα.
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6.11. Οικονοµική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες (IPSAS
10)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001 και τέθηκε σε ισχύ από
την

1η

Ιουλίου

2002,

βασίζεται

στο

∆ιεθνές

Λογιστικό

Πρότυπο

29,

«Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες». Τροποποιήσεις
σε κάποιες παραγράφους του εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά. Σύµφωνα µε το πρότυπο µια
οντότητα που χρησιµοποιεί την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής για την σύνταξη των
οικονοµικών της καταστάσεων θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο αυτό στις κύριες
οικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, οποιασδήποτε οντότητας, της οποίας το λειτουργικό νόµισµα αποτελεί
νόµισµα υπερπληθωριστικής οικονοµίας.
Η παρουσίαση, σε µια υπερπληθωριστική οικονοµία, των αποτελεσµάτων
λειτουργίας και της οικονοµικής θέσης µιας οντότητας στο τοπικό νόµισµα, δεν
παρουσιάζει καµία χρησιµότητα, από την στιγµή που η αγοραστική δύναµη του
χρήµατος µειώνεται συνεχώς, καθιστώντας παραπλανητική την σύγκριση των ποσών
που προκύπτουν από συναλλαγές σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ακόµα και εντός
της ίδιας περιόδου αναφοράς. Σε τέτοιες περιπτώσεις η οντότητα θα πρέπει να προβεί σε
επαναδιατύπωση των οικονοµικών της καταστάσεων. Πολλές οντότητες του δηµοσίου
τοµέα περιλαµβάνουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις πληροφόρηση, σχετική µε τον
προϋπολογισµό, προκειµένου να είναι εφικτές συγκρίσεις σχέση µε τον προϋπολογισµό.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει επίσης να επαναδιατυπώνεται και η πληροφόρηση
σχετικά µε τον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε όσα ορίζει το πρότυπο.
Το πρότυπο δεν αποφαίνεται για τον ακριβή ρυθµό, από τον οποίο κρίνεται ότι
αρχίζουν οι υπερπληθωριστικές τάσεις της οικονοµίας. Είναι θέµα κρίσης το χρονικό
σηµείο επαναδιατύπωσης των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
πρότυπο.

Σε

µια

υπερπληθωριστική

οικονοµία,

οι

οικονοµικές

καταστάσεις

αποδεικνύονται χρήσιµες, µόνο στην περίπτωση που εκφράζονται σε όρους τρεχουσών
µονάδων µέτρησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα, αναφορικά µε την καθαρή χρηµατική θέση (Net
Monetary Position), θα πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά στην κατάσταση
76

λογαριασµού

αποτελεσµάτων.

Σε

περίοδο

πληθωρισµού,

όταν

τα

χρηµατικά

περιουσιακά στοιχεία (monetary assets) µιας οντότητας υπερβαίνουν τις χρηµατικές
υποχρεώσεις (monetary liabilities), τότε αυτή χάνει αγοραστική δύναµη ενώ µια
οντότητα, της οποίας οι χρηµατικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα χρηµατικά
περιουσιακά στοιχεία, κερδίζει αγοραστική δύναµη, στο βαθµό που αυτές οι
υποχρεώσεις δεν συνδέονται µε κάποιο επίπεδο τιµών.

6.12. Συµβάσεις κατασκευής έργων (IPSAS 11)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11,
«Συµβάσεις κατασκευής έργων», εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001 και εφαρµόζεται για
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους, οι οποίες αρχίζουν από 1η Ιουλίου
2002 και αργότερα. Τροποποιήσεις σε παραγράφους του έχουν εφαρµογή σε ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2011 και µετά.
Σκοπός του προτύπου είναι να δώσει τις κατευθύνσεις λογιστικού χειρισµού του κόστους
και των εσόδων, τα οποία συνδέονται µε τις συµβάσεις κατασκευής έργων.
Συγκεκριµένα το πρότυπο:
 Ταυτοποιεί

τις

συµφωνίες

που

περιλαµβάνονται

στις

κατασκευαστικές

συµβάσεις106
 Παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τα είδη των κατασκευαστικών συµβάσεων που
υπάρχουν στον δηµόσιο τοµέα
 Καθορίζει την βάση για την αναγνώριση και παρουσίαση των εξόδων των
συµβάσεων αυτών καθώς και των σχετικών εσόδων, σε περίπτωση που
υφίστανται
Εξαιτίας της φύσης της δραστηριότητας, την οποία διαπραγµατεύονται οι
κατασκευαστικές συµβάσεις, οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης µιας κατασκευαστικής
δραστηριότητας

βρίσκονται

σε

διαφορετικές

περιόδους

αναφοράς.

Πολλές

κατασκευαστικές συµβάσεις, οι οποίες συνάπτονται µε οντότητες του δηµοσίου τοµέα,
δεν προσδιορίζουν το ποσό των κατασκευαστικών εσόδων. Η κατασκευαστική
106

Κατασκευαστική σύµβαση είναι η σύµβαση ή µια παρόµοια δεσµευτική συµφωνία,
κατά την οποία πραγµατοποιείται διαπραγµάτευση της κατασκευής ενός περιουσιακού
στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών στοιχείων που είναι στενά
αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε σχέση µε τον σχεδιασµό, την τεχνολογία
και την λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή τη χρήση τους
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δραστηριότητα όµως υποστηρίζεται από χρηµατοδότηση, η οποία προέρχεται από την
κατανοµή κυβερνητικών εσόδων ή από διάφορα χορηγούµενα κεφάλαια. Στις
περιπτώσεις αυτές πρωταρχικός στόχος της λογιστικής για συµβάσεις κατασκευής είναι
η κατανοµή των κατασκευαστικών εξόδων την περίοδο αναφοράς µέσα στην οποία
εκτελούνται οι κατασκευαστικές εργασίες καθώς και η αναγνώριση των σχετικών
εξόδων. Κάποιες πάλι συµβάσεις κατασκευής που συνάπτουν οντότητες του δηµοσίου
τοµέα, εδραιώνονται σε εµπορική βάση ή σε µη εµπορική βάση ολικής ή µερικής
ανάκτησης του κόστους (full or partial cost recovery basis). Στις περιπτώσεις αυτές
πρωταρχικό ζήτηµα της λογιστικής για τις κατασκευαστικές συµβάσεις αποτελεί η
κατανοµή των κατασκευαστικών εσόδων και εξόδων στις περιόδους αναφοράς, στις
οποίες εκτελούνται οι κατασκευαστικές εργασίες.
Ένας συµβαλλόµενος107 που προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές του
καταστάσεις βάση της δεδουλευµένης µεθόδου της λογιστικής, θα πρέπει να
χρησιµοποιεί το πρότυπο αυτό για την λογιστική απεικόνιση των κατασκευαστικών
συµβάσεων. Για τους σκοπούς του προτύπου, οι συµβάσεις κατασκευής περιλαµβάνουν :
 Συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την
κατασκευή του περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγµα συµβάσεις για υπηρεσίες
εργολάβων ή αρχιτεκτόνων
 Συµβάσεις για την καταστροφή ή αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων, και
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου µετά την κατεδάφιση των κτιριακών
εγκαταστάσεων
Στις συµβάσεις κατασκευής περιλαµβάνονται επίσης όλες εκείνες τις συµφωνίες
µε τις οποίες δεσµεύονται τα αντισυµβαλλόµενα µέρη αλλά δεν παίρνουν την µορφή
επίσηµης σύµβασης. Για παράδειγµα δύο κυβερνητικά τµήµατα µπορεί να συνάπτουν
µια επίσηµη συµφωνία για την κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου αλλά η
συµφωνία να µην συνιστά επίσηµη σύµβαση. Σε αυτήν την περίπτωση τα αυτόνοµα αυτά
τµήµατα µπορεί να µην αποτελούν ξεχωριστές νοµικές οντότητες µε εξουσία να
συνάπτουν συµβάσεις. Με την προϋπόθεση όµως ότι η συµφωνία αυτή αποδίδει τα ίδια
δικαιώµατα και υποχρεώσεις στα αντισυµβαλλόµενα µέρη, όπως θα συνέβαινε και στην
περίπτωση µιας σύµβασης, η συµφωνία αυτή αποτελεί, για τους σκοπούς του προτύπου
κατασκευαστική σύµβαση. Σε αυτές τις δεσµευτικές συµφωνίες θα µπορούσαν να

107

Ο συµβαλλόµενος είναι µια οντότητα, η οποία εκτελεί τις συµβάσεις κατασκευής
σύµφωνα µε την κατασκευαστική σύµβαση
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συµπεριληφθούν υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι, νοµοθετικές οδηγίες, (όπως µια
Πράξη της Βουλής) ή ένα µνηµόνιο συνεργασίας.
Οι συµβάσεις κατασκευής ταξινοµούνται για τους σκοπούς του προτύπου σε
συµβάσεις σταθερής τιµής (fixed price contracts) και σε συµβάσεις προστιθέµενου
κόστους (Cost plus or cost-based contracts). Κάποιες συµβάσεις ενδέχεται να περιέχουν
χαρακτηριστικά και των συµβάσεων σταθερής τιµής αλλά και των συµβάσεων
προστιθέµενου κόστους.
Τα έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων θα πρέπει να περιλαµβάνουν το
αρχικό συµφωνηθέν ποσό της σύµβασης και τις µεταβολές στο συµβατικό έργο και τις
αξιώσεις πληρωµών στο βαθµό που αυτά είναι πιθανόν να καταλήξουν σε έσοδα και
µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα. Τα κατασκευαστικά έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη
αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή πρόκειται να εισπραχθεί. Η αρχική αλλά και η
συνεχιζόµενη αποτίµηση των κατασκευαστικών εσόδων επηρεάζεται από ένα πλήθος
αβεβαιοτήτων, οι οποίες είναι αποτέλεσµα µελλοντικών γεγονότων. Θα πρέπει λοιπόν να
γίνεται αναθεώρηση των εκτιµήσεων περί εσόδων κάθε φορά που συµβαίνουν γεγονότα
και αποσαφηνίζονται οι σχετικές, γύρω από αυτά αβέβαιες καταστάσεις.
Τα κατασκευαστικά κόστη αποτελούνται από :
 Κόστη, τα οποία συνδέονται άµεσα µε την συγκεκριµένη σύµβαση
 Κόστη, τα οποία συνεισφέρουν γενικά στην συµβατική δραστηριότητα και
µπορούν µε την χρήση µιας συστηµατικής και ορθολογικής βάσης να κατανεµηθούν
στην σύµβαση και
 Τέτοια άλλα κόστη που µπορούν να αποδοθούν στον πελάτη σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης
Όταν το αποτέλεσµα µιας κατασκευαστικής σύµβασης µπορεί να εκτιµηθεί
αξιόπιστα, κατασκευαστικά έσοδα και έξοδα που συνδέονται µε την σύµβαση
κατασκευής έργου θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε σχέση µε το στάδιο ολοκλήρωσης
της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Στην περίπτωση όµως
που το αποτέλεσµα µιας κατασκευαστικής σύµβασης δεν µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα,
τα έσοδα θα πρέπει να αναγνωρίζονται µόνο στον βαθµό που τα πραγµατοποιούµενα
κατασκευαστικά κόστη πρόκειται να ανακτηθούν. Εάν αναµένεται στην αρχή της
σύµβασης ότι τα συµβατικά κόστη πρόκειται να καλυφθούν πλήρως από τα
συµβαλλόµενα µέρη, τότε στην περίπτωση που τα συνολικά συµβατικά κόστη
υπερβαίνουν τα συνολικά συµβατικά έσοδα, το προσδοκώµενο έλλειµµα θα πρέπει να
αναγνωρίζεται άµεσα ως έξοδο.
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6.13. Αποθέµατα (IPSAS 12)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2,
«Αποθέµατα» εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2000. Μια οντότητα θα πρέπει να εφαρµόζει το
εν λόγω πρότυπο για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους από 1η
Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα. Οι επιµέρους παράγραφοι που τροποποιήθηκαν λόγω
της τροποποίησης του ∆ΛΠ∆Τ 27, «Γεωργία» θα πρέπει να έχουν εφαρµογή στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους από 1η Απριλίου 2011 και µετέπειτα.
Σκοπός του προτύπου είναι προσδιορίσει τον λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων, όπου
πρωταρχικής σηµασίας ζήτηµα αποτελεί το µέγεθος του κόστους, το οποίο
αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται εις νέο µέχρις ότου
αναγνωρισθούν τα σχετιζόµενα έσοδα. Το πρότυπο παρέχει επίσης καθοδήγηση για τον
προσδιορισµό του κόστους και την αναγνώρισή του ως δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένης
οποιασδήποτε αποµείωσης στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία (net realizable value)108.
Επίσης παρέχει οδηγίες αναφορικά µε µεθόδους προσδιορισµού του κόστους που
χρησιµοποιούνται στην κοστολόγηση αποθεµάτων.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις, χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο αυτό στην λογιστική των αποθεµάτων εκτός από τις παρακάτω
περιπτώσεις:
 Εργασίες υπό εκτέλεση, οι οποίες προκύπτουν από κατασκευαστικές συµβάσεις,
συµπεριλαµβανοµένων των άµεσα σχετιζόµενων συµβάσεων υπηρεσιών109
 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα110
 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα και
γεωργική παραγωγή στο στάδιο της συγκοµιδής111
108

Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία : Πρόκειται για την εκτιµώµενη τιµή πώλησης κατά
την συνήθη ροή δραστηριοτήτων, µείον τα εκτιµώµενα κόστη ολοκλήρωσης και το
εκτιµώµενο κόστος που είναι απαραίτητο για την πραγµατοποίηση της πώλησης, της
ανταλλαγής, ή της διανοµής
109
Τα έργα αυτά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 11, «Συµβάσεις
κατασκευής έργων»
110
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 28
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Παρουσίαση» και ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση»
111
Αυτά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 27, «Γεωργία»
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 Εργασίες υπό εκτέλεση που αφορούν υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται στον
λήπτη έναντι µηδαµινής ή έναντι συµβολικής αµοιβής
Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που έχουν αγοραστεί από την οντότητα και
τα οποία διατηρεί αυτή µε σκοπό την πώλησή τους, αγαθά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν
στην παραγωγική διαδικασία, έτοιµα προϊόντα αλλά και ηµιτελή καθώς και αγαθά, τα
οποία αγοράζονται ή παράγονται από την οντότητα µε σκοπό την διανοµή τους χωρίς
χρέωση ή έναντι µηδαµινής χρέωσης. Σε πολλές όµως οντότητες του δηµοσίου τοµέα, τα
αποθέµατα σχετίζονται περισσότερο µε την παροχή υπηρεσιών παρά µε αγαθά, τα οποία
είτε αγοράζονται, είτε κατασκευάζονται µε σκοπό να πωληθούν. Τα αποθέµατα στον
δηµόσιο

τοµέα

ανταλλακτικά

περιλαµβάνουν

εγκαταστάσεων

και

πυροµαχικά,

αναλώσιµα,

εξοπλισµού112,

υλικά

στρατηγικά

συντήρησης,

αποθέµατα

(για

παράδειγµα ενεργειακά αποθεµατικά), αποθέµατα ακυκλοφόρητων νοµισµάτων,
προµήθειες που σχετίζονται µε ταχυδροµικές υπηρεσίες και πρόκειται να διατεθούν προς
πώληση (για παράδειγµα γραµµατόσηµα), εργασίες υπό εκτέλεση, γη που κρατείται προς
πώληση.
Τα αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ
ιστορικού κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, εκτός από τις εξής περιπτώσεις :
Τα αποθέµατα αποκτώνται µέσω µη ανταλλακτικής συναλλαγής. Στην περίπτωση
αυτή το κόστος των αποθεµάτων αποτιµάται στην εύλογη αξία, όπως και την ηµέρα της
απόκτησής τους
Τα αποθέµατα θα πρέπει να αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ
ιστορικού κόστους και τρέχοντος κόστους αντικατάστασης113 στις περιπτώσεις που αυτά
κρατούνται είτε για να διανεµηθούν έναντι µηδαµινής ή πολύ µικρής αµοιβής, είτε για να
καταναλωθούν κατά την διαδικασία παραγωγής αγαθών, τα οποία πρόκειται να
διανεµηθούν στην συνέχεια έναντι µηδαµινής ή πολύ µικρής αµοιβής.
Το κόστος των αποθεµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς,
µεταποίησης αλλά και άλλα κόστη, τα οποία συνεισέφεραν στο να βρεθούν τα
αποθέµατα στην σηµερινή θέση και κατάσταση. Τεχνικές, όπως η µέθοδος του
Τυποποιηµένου Κόστους (Standard Cost Model) και των Λιανικών Πωλήσεων (Retail
Method) χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση του κόστους των αποθεµάτων. Τα
τυποποιηµένα κόστη λαµβάνουν υπόψη τα κανονικά επίπεδα υλικών, προµηθειών,
112

∆εν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
Πρόκειται για το κόστος, µε το οποίο θα επιβαρύνονταν η οντότητα προκειµένου να
αποκτήσει το περιουσιακό στοιχείο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς
113
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αποδοτικότητας και αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και κάθε τόσο
ανανεώνονται ή αναθεωρούνται αντανακλώντας τις τρέχουσες συνθήκες. Επίσης τα
εξατοµικευµένα είδη αποθεµάτων, αυτά δηλαδή που προορίζονται για κάποιον ειδικό
σκοπό, αποτιµώνται µε το συγκεκριµένο κόστος. Τα αποθέµατα ενδέχεται να
µεταφέρονται στην οντότητα µέσω µιας µη ανταλλακτικής συναλλαγής. Ένα τέτοιο
παράδειγµα αποτελεί η δωρεά από ένα διεθνές πρακτορείου βοήθειας σε ένα δηµόσιο
νοσοκοµείο λόγω µιας φυσικής καταστροφής. Το κόστος των αποθεµάτων, σε µια τέτοια
περίπτωση αποτιµάται στην εύλογη αξία, όπως ακριβώς και την ηµέρα της απόκτησής
τους.
Μια οντότητα πρέπει να εφαρµόζει την ίδια µέθοδο κοστολόγησης για τα
αποθέµατα, τα οποία έχουν παρόµοια φύση και χρήση για την οντότητα. Για αποθέµατα
όµως διαφορετικής φύσης ή χρήσης (για παράδειγµα η περίπτωση που ενώ
συγκεκριµένα εµπορεύµατα χρησιµοποιούνται σε ένα ιδιαίτερο τµήµα, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν επίσης και σε κάποιο άλλο διαφορετικό), πρέπει να χρησιµοποιούνται
διαφορετικές µέθοδοι κοστολόγησης. Για τον υπολογισµό του κόστος των αποθεµάτων,
τα οποία όµως δεν αποτιµώνται µέσω του συγκεκριµένου κόστους, χρησιµοποιείται η
µέθοδος FIFO (First in-First out) ή η µέθοδος του Μέσου Σταθµισµένου Κόστους
(Weighted Average Cost).
Όταν τα αποθέµατα πρόκειται να πωληθούν, να ανταλλαχθούν ή να διανεµηθούν,
οι λογιστικές αξίες αυτών των αποθεµάτων θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως έξοδο την
περίοδο, κατά την οποία αναγνωρίζονται τα σχετικά έσοδα. Εάν όµως δεν υπάρχουν
σχετικά έσοδα, τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν τα αγαθά διανέµονται ή παρέχονται οι
σχετικές υπηρεσίες. Τα ποσά που αφορούν υποτίµηση των αποθεµάτων θα πρέπει να
αναγνωρίζονται ως έξοδο µέσα στην περίοδο στην οποία πραγµατοποιείται η υποτίµηση.
Τέλος η αναστροφή της υποτίµησης των αποθεµάτων, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως
µείωση του εξόδου των αποθεµάτων, την περίοδο, στην οποία πραγµατοποιείται η
αναστροφή.
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6.14. Μισθώσεις114 (IPSAS 13)
Το ∆ΛΠ∆Τ 13, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001, βασίζεται στο ∆ιεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 17, «Μισθώσεις». Το πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2008 και
µετέπειτα ενώ για τις παραγράφους που έχουν συµπεριληφθεί στις «Τροποποιήσεις των
∆ΛΠ∆Τ» το πρότυπο έχει εφαρµογή για καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους, οι
οποίες ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2012 και µετέπειτα. Σκοπός του προτύπου είναι να
καθορίσει για εκµισθωτές (lessors) και µισθωτές (lesses) τις κατάλληλες λογιστικές
πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει αυτοί να εφαρµόζουν σε σχέση µε τις
χρηµατοδοτικές (finance leases) και λειτουργικές µισθώσεις (operating leases).
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις, χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής, θα πρέπει να
εφαρµόζει αυτό το πρότυπο για την λογιστική αντιµετώπιση όλων των µισθώσεων,
εξαιρουµένων βέβαια των παρακάτω περιπτώσεων :
 Μισθώσεις για έρευνα ή χρήση ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και
παρόµοιων µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
 Συµβάσεις

παραχώρησης

δικαιώµατος

για

στοιχεία

που

αφορούν

κινηµατογραφικές ταινίες, µαγνητοσκοπήσεις, θεατρικά έργα, χειρόγραφα κείµενα,
ευρεσιτεχνίες και δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Ωστόσο το πρότυπο αυτό δεν χρησιµοποιείται σαν βάση επιµέτρηση για α)
ακίνητα, κατεχόµενα από τους µισθωτές, τα οποία αντιµετωπίζονται λογιστικά ως
επενδύσεις σε ακίνητα, β) επενδύσεις σε ακίνητα, που παρέχονται από εκµισθωτές µε
λειτουργικές µισθώσεις (στις περιπτώσεις (α) και (β) έχει εφαρµογή το ∆ΛΠ∆Τ 16,
«Επενδύσεις σε ακίνητα»), γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από τους
µισθωτές µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, δ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που
παρέχονται από τους εκµισθωτές µε λειτουργικές µισθώσεις ( στις περιπτώσεις (γ) και
(δ) έχει εφαρµογή το ∆ΛΠ∆Τ 27, «Γεωργία»).
Χρηµατοδοτική µίσθωση είναι η µίσθωση, η οποία µεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησιακή κατοχή ενός
περιουσιακού στοιχείου και αυτό το γεγονός είναι που διαφοροποιεί την χρηµατοδοτική
114

Μίσθωση είναι µια συµφωνία, µε την οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στον µισθωτή,
έναντι πληρωµής ή σειράς πληρωµών το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ένα περιουσιακό
στοιχείο για µια ορισµένη χρονική περίοδο
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από την λειτουργική µίσθωση. Εάν µια µίσθωση είναι χρηµατοδοτική ή λειτουργική,
εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής και όχι από τον τύπο του συµβολαίου.
Υπάρχουν στοιχεία που είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στον χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής:
 Με την λήξη της περιόδου µίσθωσης η ιδιοκτησία του περιουσιακού στοιχείου
µεταφέρεται από τον εκµισθωτή στον µισθωτή
 Ο µισθωτής µπορεί να επιλέξει να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο σε τιµή, η
οποία αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την εύλογη αξία του την ηµέρα που
µπορεί να προβεί σε αυτήν την επιλογή, έτσι ώστε να θεωρείται βέβαιη η άσκηση της
επιλογής αυτής από τον µισθωτή
 Η διάρκεια της µίσθωσης καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής
του παγίου, ακόµη και αν δεν µεταβιβάζεται ο τίτλος
 Κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων
ισούται τουλάχιστον µε την εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου που εκµισθώνεται
 Η φύση των περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που µόνο ο µισθωτής µπορεί να
τα χρησιµοποιεί χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις
 Τα περιουσιακά στοιχεία δεν µπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από άλλα
Άλλες ενδείξεις, οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στον χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι ακόλουθες :
 Εάν ο µισθωτής προβεί σε ακύρωση του µισθωτηρίου συµβολαίου, τότε στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβάλλει αποζηµίωση στον εκµισθωτή
 Ο µισθωτής επωµίζεται τα κέρδη ή τις ζηµίες από την µεταβολή της εύλογης αξίας
της υπολειµµατικής αξίας
 Ο µισθωτής έχει την δυνατότητα να παρατείνει την µίσθωση, καταβάλλοντας
µίσθωµα, το οποίο είναι πολύ χαµηλότερο από αυτό της αγοράς
Οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα µπορεί να προβαίνουν στην σύναψη διαφόρων
συµφωνιών για την παροχή αγαθών ή/και υπηρεσιών που εµπλέκουν την χρήση
περιουσιακών στοιχείων. Σε µερικές από αυτές τις συµφωνίες, ενδέχεται να µην είναι
ξεκάθαρο, εάν πρόκειται για µίσθωση, µε την έννοια που προσδιορίζεται από το
πρότυπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η συνδροµή µιας περισσότερο
επαγγελµατικής κρίσης, για την εξακρίβωση ύπαρξης µίσθωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ
13. Εάν διαπιστωθεί ότι µια συµφωνία δεν συνιστά µίσθωση, τότε ο λογιστικός
χειρισµός µιας τέτοιας συµφωνία πραγµατοποιείται µε την χρήση άλλων σχετικών

84

∆ΛΠ∆Τ και σε περίπτωση απουσίας αυτών άλλων σχετικών διεθνών ή εθνικών
λογιστικών προτύπων.
Με την έναρξη της περιόδου µίσθωσης, ο µισθωτής θα πρέπει να καταχωρεί τα
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
χρηµατοδοτικές µισθώσεις στο ενεργητικό και το παθητικό αντίστοιχα των καταστάσεων
οικονοµικής θέσης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων που µισθώνονται και παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωµών, όπως
καθορίζονται µε την έναρξη της µίσθωσης. Το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο
καθορίζεται για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας είναι το επιτόκιο, το οποίο
καθορίζεται από την µίσθωση (interest rate implicit in the lease)115 και αν αυτό δεν
καθίσταται εφικτό, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί το αυξητικό επιτόκιο δανεισµού
(incremental borrowing rate).
Για τα περιουσιακά στοιχεία που µισθώνονται ακολουθείται η ίδια πολιτική
απόσβεσης, όπως ακριβώς και στα ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία. Ο υπολογισµός της
απόσβεσης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις» και ∆ΛΠ∆Τ 31, «Άυλα Στοιχεία». Το ποσό της απόσβεσης του
περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται σε κάθε χρήση, κατά την διάρκεια της
προσδοκώµενης χρήσης, σύµφωνα µε την πολιτική απόσβεσης των ιδιόκτητων
περιουσιακών στοιχείων, που υιοθετεί ο µισθωτής. Στην περίπτωση που είναι απολύτως
βέβαιο ότι µε την λήξη του µισθωτηρίου συµβολαίου θα περάσει στην κατοχή του
µισθωτή το περιουσιακό στοιχείο, η ωφέλιµη ζωή116 του περιουσιακού στοιχείου
συνιστά την περίοδο προσδοκώµενης χρήσης, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το
περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται στην συντοµότερη περίοδο µεταξύ περιόδου
µίσθωσης και ωφέλιµης ζωής.
Στο ∆ΛΠ∆Τ 13, οι όροι «Κατασκευαστής Εκµισθωτής» ή «Έµπορος
Εκµισθωτής», αναφέρονται σε όλες τις οντότητες του δηµοσίου τοµέα, οι οποίες
κατασκευάζουν ή εµπορεύονται περιουσιακά στοιχεία και συγχρόνως λειτουργούν ως
εκµισθωτές αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Οι δηµόσιες οντότητες συνάπτουν, υπό
115

Τεκµαρτό Επιτόκιο µίσθωσης : Είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, το οποίο εξισώνει
στην αρχή της µίσθωσης την συνολική παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών της
µίσθωσης και της µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας µε το άθροισµα της εύλογης
αξίας του περιουσιακού στοιχείου και του αρχικού άµεσου κόστους του εκµισθωτή
116
Ωφέλιµη ζωή : Η διάρκεια από την έναρξη της µίσθωσης, που το πάγιο θα αποδίδει
οφέλη στον µισθωτή
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διάφορες συνθήκες χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως εκµισθωτές. Για παράδειγµα µπορεί
να δηµιουργούν εταιρίες ειδικού σκοπού, οι οποίες έχουν την ευθύνη να διοχετεύουν
περιουσιακά στοιχεία και προµήθειες σε όλες τις υπόλοιπες οντότητες. Κάποιες πάλι
οντότητες του δηµοσίου τοµέα, οι οποίες έχουν στην κατοχή τους και λειτουργούν
περιουσιακά στοιχεία υποδοµής, όπως δρόµοι, φράγµατα, εγκαταστάσεις υδροδότησης,
ενδέχεται να µεταφέρουν αυτά τα στοιχεία σε ιδιωτικές εταιρίες, συνάπτοντας
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι εκµισθωτές οφείλουν να αναγνωρίζουν ως περιουσιακά
στοιχεία στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τις απαιτητέες, από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις, οφειλές, και να τις παρουσιάζουν ως απαιτήσεις ισοδύναµες µε την καθαρή
επένδυση στη µίσθωση (Net Investment in the Lease)117. Η αναγνώριση των εσόδων από
την χρηµατοδοτική µίσθωση θα πρέπει να διενεργείται στην βάση ενός συντελεστή
απόδοσης της καθαρής επένδυσης.
Όσον αφορά τις λειτουργικές µισθώσεις οι εκµισθωτές θα πρέπει να
παρουσιάζουν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, ανάλογα µε την φύση τους τα
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε λειτουργική µίσθωση. Επίσης ένα
εκµισθωτής

οφείλει

να αναγνωρίζει

τα έσοδα από

λειτουργικές

µισθώσεις,

χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο, εκτός αν κάποια άλλη συστηµατική βάση είναι πιο
αντιπροσωπευτική του χρονοδιαγράµµατος, µέσα στο οποίο εξασθενούν τα οφέλη που
απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο.
Στις λειτουργικές µισθώσεις ο µισθωτής οφείλει να αναγνωρίζει τις πληρωµές της
µίσθωσης ως έξοδο, χρησιµοποιώντας την ευθεία µέθοδο κατά την διάρκεια της
περιόδου

µίσθωσης,

εκτός

και

αν

κάποια

άλλη

συστηµατική

βάση

είναι

αντιπροσωπευτική του χρονοδιαγράµµατος ωφελειών του χρήστη.
Τέλος το πρότυπο διαπραγµατεύεται την συναλλαγή, που περιλαµβάνει
ταυτόχρονα την πώληση και επαναµίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου (Sale and
Leaseback). Η λογιστική αντιµετώπιση αυτής της συναλλαγής εξαρτάται από τον τύπο
της µίσθωσης στην οποία καταλήγει αυτή η συναλλαγή. Εάν καταλήξει σε
χρηµατοδοτική µίσθωση τότε οποιοδήποτε πλεόνασµα που προκύπτει από την πώληση
δεν θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως ως έσοδο από τον πωλητή- µισθωτή αλλά να
µεταφέρεται σε µεταβατικούς λογαριασµούς του παθητικού και να αποσβένεται κατά την
διάρκεια της µίσθωσης.
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Καθαρή Επένδυση στην Μίσθωση : Η ακαθάριστη επένδυση προεξοφληµένη µε το
τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης
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Εάν η πώληση και επαναµίσθωση καταλήγει σε λειτουργική µίσθωση και η
συναλλαγή πραγµατοποιείται σε εύλογη αξία, τότε το κέρδος ή η ζηµία από την πώληση
θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως. Στις περιπτώσεις όµως που η συναλλαγή δεν είναι
σε εύλογη αξία, τότε το αποτέλεσµα από την πώληση θα πρέπει να µεταφέρεται και να
αποσβένεται κατά την διάρκεια της περιόδου, στην οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθεί
το περιουσιακό στοιχείο.

6.15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς (IPSAS 14)

Το ∆ΛΠ∆Τ 14, το οποίο προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10,
«Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς», εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2001 και
αναθεωρήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006. Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2008 και
µετέπειτα. Οι παράγραφοι του προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των
«Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ» εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι
οποίες καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου του 2011 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει πότε µια οντότητα θα πρέπει να προσαρµόζει
τις οικονοµικές της καταστάσεις λόγω γεγονότων που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία
αναφοράς και σε ποιες γνωστοποιήσεις οφείλει να προβαίνει η οντότητα αφενός για την
ηµεροµηνία έγκρισης των προς έκδοση οικονοµικών καταστάσεων και αφετέρου για τα
γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Σύµφωνα µε το πρότυπο τίθεται θέµα κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
βάση της αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (Going Concern), εάν τα γεγονότα
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς υποδεικνύουν ότι η υπόθεση της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας δεν είναι ορθή. ∆ηλαδή µια οντότητα δεν πρέπει να προετοιµάζει τις
οικονοµικές της καταστάσεις βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εάν οι υπεύθυνοι
για την προετοιµασία αυτών των καταστάσεων ή το αρµόδιο κυβερνητικό σώµα
καθορίσουν ότι µετά την ηµεροµηνία αναφοράς, υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης της
οντότητας ή παύσης της λειτουργίας της.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις σύµφωνα µε την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής θα πρέπει να
εφαρµόζει αυτό το πρότυπο για τον λογιστικό χειρισµό και την γνωστοποίηση γεγονότων
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς. Τα γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς είναι
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εκείνα, ευνοϊκά και µη, τα οποία συµβαίνουν από την ηµεροµηνία αναφοράς µέχρι την
ηµεροµηνία, κατά την οποία πραγµατοποιείται η έγκριση των οικονοµικών
καταστάσεων, για να πραγµατοποιηθεί στην συνέχεια η έκδοσή τους. Τα γεγονότα
µπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους :
 ∆ιορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς. Αυτά αποδεικνύουν την
ύπαρξη των συνθηκών κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Παραδείγµατα τέτοιων γεγονότων αποτελούν η διευθέτηση µιας δικαστικής απόφασης
µετά την ηµεροµηνία αναφοράς, η οποία επιβεβαιώνει ότι η οντότητα είχε την
υποχρέωση αυτή κατά την ηµεροµηνία αναφοράς αλλά και η ανακάλυψη απάτης ή
λαθών που µαρτυρούν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν συντάχθηκαν ορθά.
 Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς. Αυτά είναι ενδεικτικά
των συνθηκών που προέκυψαν µετά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Παράδειγµα τέτοιων γεγονότων αποτελεί η µείωση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού
στοιχείου µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και πριν την έγκριση έκδοσης των
οικονοµικών καταστάσεων, η οποία όµως δεν µεταβάλλει την κατάσταση του
περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Εάν µια οντότητα επίσης προβεί στην ανακοίνωση µερισµάτων µετά την
ηµεροµηνία αναφοράς, αυτά δεν συνιστούν υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Αυτά τα µερίσµατα όµως θα πρέπει να γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις, σύµφωνα µε
το ∆ΛΠ∆Τ 1.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµη η αποσαφήνιση των εννοιών που σχετίζονται
µε την ηµεροµηνία αναφοράς και µε την ηµεροµηνία έγκρισης των, προς έκδοση
οικονοµικών καταστάσεων. Η ηµεροµηνία αναφοράς συνιστά την τελευταία ηµέρα της
περιόδου αναφοράς, στην οποία αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις. Η
ηµεροµηνία έγκρισης της έκδοσης των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ηµεροµηνία,
στην οποία οι οικονοµικές καταστάσεις έλαβαν έγκριση από το σώµα, το οποίο είναι
αρµόδιο για την οριστικοποίηση και έκδοση των οικονοµικών καταστάσεων, αφού
βέβαια έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από την αρµόδια ελεγκτική εταιρία. Η
διαδικασία, η οποία σχετίζεται µε την προετοιµασία και την έγκριση των, προς έκδοση
οικονοµικών καταστάσεων, µπορεί να διαφέρει µεταξύ των διαφόρων οντοτήτων του
δηµόσιου τοµέα, ανάλογα µε την φύση της οντότητας, της δοµής του κυβερνητικού
σώµατος, την νοµοθεσία από την οποία διέπεται η δηµόσια οντότητα και τις απαιτήσεις
που ορίζει αυτή σχετικά µε την προετοιµασία και οριστικοποίηση των οικονοµικών
καταστάσεων. Η ευθύνη για την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να
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εναπόκειται σε µια κεντρική κυβερνητική υπηρεσία αλλά µπορεί και σε κάποιο άλλο
σώµα, όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην περίπτωση των ∆ήµων.

6.16. Επενδύσεις σε ακίνητα (IPSAS 16)
Το πρότυπο το οποίο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40, «Επενδύσεις
σε ακίνητα» εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν
περιόδους, οι οποίες αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα. Οι παράγραφοι
του προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ»
εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου του 2011 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των
επενδύσεων σε ακίνητα και των σχετικών απαιτήσεων σε γνωστοποιήσεις. Μια
οντότητα,

η

οποία

προετοιµάζει

και

παρουσιάζει

οικονοµικές

καταστάσεις,

χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής, θα πρέπει να εφαρµόζει το
συγκεκριµένο πρότυπο στην λογιστική αντιµετώπιση των επενδύσεων σε ακίνητα, στην
οποία περιλαµβάνονται η αποτίµηση, αφενός στις οικονοµικές καταστάσεις του
µισθωτή, των δικαιωµάτων των επενδύσεων σε ακίνητα που πραγµατοποιούνται υπό το
καθεστώς της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και αφετέρου στις οικονοµικές καταστάσεις
του εκµισθωτή, των επενδυτικών ακινήτων που παρέχονται στον µισθωτή υπό το
καθεστώς της λειτουργικής µίσθωσης. Το ∆ΛΠ∆Τ 16 δεν ασχολείται µε θέµατα, τα
οποία καλύπτονται από το ∆ΛΠ∆Τ 13, «Μισθώσεις» και συγκεκριµένα :
Α) Την ταξινόµηση των µισθώσεων σε χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές
Β) Την αναγνώριση των εσόδων από µίσθωση, στα πλαίσια των επενδύσεων σε
ακίνητα
Γ) Την αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, των δικαιωµάτων
σε ακίνητα, τα οποία κατέχονται από αυτόν υπό το καθεστώς της λειτουργικής µίσθωσης
∆) Την αποτίµηση στις οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή, της καθαρής
επένδυσης σε µια χρηµατοδοτική µίσθωση
Ε) Τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης
ΣΤ) Τις γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις χρηµατοδοτικές και λειτουργικές
µισθώσεις
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Ζ) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε γεωργική
δραστηριότητα
Η) Μεταλλευτικά δικαιώµατα και αποθέµατα ορυκτών καυσίµων, όπως
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόµοιες µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
Όσον αφορά τον ορισµό των επενδύσεων σε ακίνητα, αυτές συνίστανται στην
κατοχή ακινήτων µε απώτερο στόχο την είσπραξη ενοικίων ή την εξασφάλιση
κεφαλαιακής υπεραξίας (capital appreciation) ή και τα δύο. Η κατοχή και χρήση
ακινήτων για την παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς
σκοπούς ή η πώληση στο σύνηθες πλαίσιο δραστηριοτήτων δεν αποτελούν επενδύσεις
σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 16. Στον δηµόσιο τοµέα συναντάται µια πληθώρα
περιπτώσεων, σύµφωνα µε τις οποίες οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα µπορεί να
κατέχουν ακίνητα µε απώτερο στόχο οφέλη από ενοίκια ή από υπεραξία. Ένα τέτοιο
παράδειγµα αποτελεί η κατοχή γης µε σκοπό την εξασφάλιση µακροπρόθεσµης
κεφαλαιακής υπεραξίας, η οποία γη όµως µπορεί να πουληθεί µελλοντικά σε ευεργετική,
για την οντότητα περίοδο. Άλλο παράδειγµα αποτελεί το κτίριο, το οποίο ανήκει
ιδιοκτησιακά στην οντότητα ή κατέχεται από την οντότητα, µέσω χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και κατόπιν µισθώνεται, σε εµπορική βάση, µε µία ή περισσότερες
λειτουργικές µισθώσεις.
Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία
όταν και µόνο όταν συνεπάγονται πιθανώς για την οντότητα µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες και όταν το κόστος ή η εύλογη αξία των επενδύσεων σε
ακίνητα µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Οι επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να
αποτιµώνται αρχικά στο κόστος τους. Τα κόστος των συναλλαγών θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται σε αυτό το αρχικό κόστος. Όταν ένα επενδυτικό ακίνητο αποκτάται
µέσω µιας µη ανταλλακτικής συναλλαγής, το κόστος του θα πρέπει να υπολογίζεται
σύµφωνα µε την εύλογη αξία του κατά την ηµέρα της απόκτησής του. Ένα τέτοιο
παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει ένα κτίριο που παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση
(εθνική δηµόσια οντότητα) σε έναν δήµο (τοπική δηµόσια οντότητα) και ο δήµος στην
συνέχεια έχει προχωρήσει στην ενοικίασή του και στην είσπραξη των ανάλογων
µισθωµάτων.
Μετά την αρχική αναγνώριση η δηµόσια οντότητα θα πρέπει να επιλέξει την
κατάλληλη λογιστική πολιτική, µεταξύ εύλογης αξίας και κόστους και να την εφαρµόσει
στις επενδύσεις ακινήτων. Σύµφωνα µε την µέθοδο της εύλογης αξίας µια οντότητα που
επιλέγει µετά την αρχική αναγνώριση το µοντέλο αυτό, θα πρέπει να αποτιµά όλες τις
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επενδύσεις ακινήτων στην εύλογη αξία. Το κέρδος ή η ζηµία που είναι αποτέλεσµα
µεταβολής στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως
πλεόνασµα ή έλλειµµα την περίοδο που πραγµατοποιείται η µεταβολή.
Η χρήση αυτής της µεθόδου προϋποθέτει ότι µια οντότητα µπορεί να
προσδιορίσει µε αξιόπιστο τρόπο και σε µια συνεχή βάση την εύλογη αξία του
επενδυτικού ακινήτου. Με άλλα λόγια υπάρχουν συγκρίσιµες συναλλαγές στην αγορά
που εξασφαλίζουν εναλλακτικές αξιόπιστες εκτιµήσεις της εύλογης αξίας. Στην
περίπτωση που δεν είναι εφικτός ο αξιόπιστος υπολογισµός της εύλογης αξίας σε συνεχή
βάση, η οντότητα θα πρέπει να αποτιµά το επενδυτικό ακίνητο, χρησιµοποιώντας την
µέθοδο του κόστους κτήσης, µέχρι τη διάθεσή του, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 17,
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις». Η υπολειµµατική αξία του ακινήτου πρέπει να θεωρείται
µηδέν.
Σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους µια οντότητα που επιλέγει µετά την αρχική
αναγνώριση το µοντέλο αυτό, θα πρέπει να αποτιµά όλες τις επενδύσεις ακινήτων στο
κόστος, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις».
Συγκεκριµένα αυτές θα αποτιµούνται στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις συσσωρευµένες
ζηµιές αποµείωσης.

6.17. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (IPSAS 17)
Το ∆ΛΠ∆Τ 17, το οποίο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16,
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους, οι οποίες αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα. Οι
παράγραφοι του προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των
∆ΛΠ∆Τ» εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν
περιόδους που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου του 2011 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι να προδιαγράψει τον λογιστικό τρόπο αντιµετώπισης
των ενσώµατων ακινητοποιήσεων118, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτό για τους χρήστες
των οικονοµικών καταστάσεων να συλλέξουν πληροφόρηση σχετικά µε την επένδυση
µιας οντότητας στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τις αλλαγές που υφίστανται αυτή η
επένδυση. Τα πρωταρχικά θέµατα γύρω από την λογιστική αντιµετώπιση των
118

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις : Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για περισσότερες από µία περιόδους αναφοράς για την
παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για ενοικίαση ή για διοικητικούς σκοπούς
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ενσώµατων ακινητοποιήσεων, µε τα οποία ασχολείται το πρότυπο, περιλαµβάνουν την
αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας τους
(carrying amount)119 καθώς και τον προσδιορισµό των αποσβέσεων και των ζηµιών
αποµείωσης.
Μια οντότητα που προετοιµάζει και παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις,
χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής, θα πρέπει να εφαρµόζει αυτό
το πρότυπο για την λογιστική αντιµετώπιση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, µε
εξαίρεση όµως την περίπτωση που έχει υιοθετηθεί κάποιος άλλος λογιστικός χειρισµός
σύµφωνα µε τις υποδείξεις κάποιου άλλου ∆ΛΠ∆Τ και την περίπτωση των
περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως ιστορικά κτίρια και µνηµεία,
αρχαιολογικοί χώροι, έργα τέχνης και προστατευόµενες περιοχές. Όµως στην περίπτωση
κάποιου περιουσιακού στοιχείου πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο έχει να επιδείξει
περισσότερο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες παρά πολιτιστική
αξία, όπως για παράδειγµα ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο στεγάζει υπηρεσίες, τότε
µπορεί αυτό το στοιχείο να αναγνωρισθεί και να αποτιµηθεί στην ίδια βάση µε αυτή των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων.
Το

πρότυπο

αυτό

εφαρµόζεται

στις

ενσώµατες

ακινητοποιήσεις,

περιλαµβάνοντας ειδικό στρατιωτικό εξοπλισµό και περιουσιακά στοιχεία υποδοµών
ενώ δεν έχει εφαρµογή στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται µε την
γεωργική δραστηριότητα καθώς και στα µεταλλευτικά δικαιώµατα και αποθέµατα
ορυκτών καυσίµων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόµοιες µη ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Βέβαια το πρότυπο εφαρµόζεται για ενσώµατες ακινητοποιήσεις, οι οποίες
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ή διατήρηση των βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων καθώς και των µεταλλευτικών δικαιωµάτων και των αποθεµάτων ορυκτών
καυσίµων.
Ένα στοιχείο ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως
περιουσιακό στοιχείο, όταν και µόνο όταν, αφενός είναι πιθανόν ότι η οντότητα θα
αποκοµίσει από αυτό µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες
σχετιζόµενες µε αυτό και αφετέρου το κόστος ή η εύλογη αξία του µπορεί να µετρηθεί
αξιόπιστα. Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Όταν ένα
περιουσιακό στοιχείο αποκτάται δωρεάν ή έναντι κάποιας ονοµαστικής αξίας τότε το
κόστος του ισοδυναµεί µε την εύλογη αξία του την ηµέρα της απόκτησής του. Εάν η
119

Λογιστική Αξία : Η αξία στην οποία αναγνωρίζεται το περιουσιακό στοιχείο µετά την
αφαίρεση των αποσβέσεων και των ζηµιών αποµείωσης
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πληρωµή παρατείνεται πέρα από την κανονική περίοδο πίστωσης, τότε η διαφορά
µεταξύ τιµής και συνολικής πληρωµής πρέπει να αναγνωρίζεται τόκος.
Μετά την αναγνώριση ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα
µπορεί να επιλέξει µεταξύ δύο λογιστικών µεθόδων, της µεθόδου του κόστους και της
µεθόδου αναπροσαρµογής, την οποία πρέπει να εφαρµόσει για το σύνολο των
ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους, το ενσώµατο
περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποτιµάται µετά την αρχική αναγνώριση στο κόστος
του µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης.
Σύµφωνα µε την µέθοδο αναπροσαρµογής το ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει
να αποτιµάται µετά την αναγνώριση σε µια αναπροσαρµοσµένη αξία, η οποία
αντιστοιχεί στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής αφαιρουµένων των
συσσωρευµένων αποσβέσεων και ζηµιών αποµείωσης. Οι αναπροσαρµογές θα πρέπει
να διενεργούνται τακτικά έτσι ώστε να µην υφίσταται ουσιαστική διαφορά µεταξύ
λογιστικής αξίας και εύλογης αξίας κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
Η αύξηση στην αξία µιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων που είναι
αποτέλεσµα αναπροσαρµογής θα πρέπει να πιστώνεται απευθείας στο πλεόνασµα
αναπροσαρµογής. Βέβαια η αύξηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή στο
έλλειµµα, στο βαθµό που αναστρέφει µια µείωση λόγω αναπροσαρµογής της ίδιας
κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, η οποία είχε αναγνωρισθεί προγενέστερα στο
πλεόνασµα ή στο έλλειµµα. Η µείωση στην αξία µιας κατηγορίας περιουσιακών
στοιχείων που είναι αποτέλεσµα αναπροσαρµογής θα πρέπει να χρεώνεται απευθείας στο
πλεόνασµα ή στο έλλειµµα αναπροσαρµογής. Η µείωση θα πρέπει να χρεώνεται
απευθείας στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής, κατά το πιστωτικό υπόλοιπο (credit
balance) που υφίσταται στο πλεόνασµα αναπροσαρµογής αναφορικά µε την ίδια
κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Οι αυξήσεις και οι µειώσεις λόγω αναπροσαρµογής
που αφορούν µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία µιας κατηγορίας ενσώµατων
ακινητοποιήσεων θα πρέπει να αντισταθµίζονται εάν πρόκειται για στοιχεία της ίδιας
κατηγορίας και όχι για στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία ενσώµατων
ακινητοποιήσεων.
Όσον αφορά θέµατα αποσβέσεων το πρότυπο κάνει λόγο για ξεχωριστή
απόσβεση των επί µέρους στοιχείων ενός ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου, στην
περίπτωση που το κόστος τους είναι σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό κόστος του
ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό της απόσβεσης για κάθε περίοδο θα πρέπει
να αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή έλλειµµα, εκτός από την περίπτωση που
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ενσωµατώνεται στην αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Οι αποσβέσεις
κατανέµονται συστηµατικά κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού
στοιχείου. Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα
πρέπει να αναθεωρούνται τουλάχιστον κάθε χρόνο και αν υφίσταται χάσµα µεταξύ
προσδοκιών και προγενέστερων εκτιµήσεων, τότε θα πρέπει να πραγµατοποιείται
αλλαγή στις λογιστικές εκτιµήσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 3, «Λογιστικές Πολιτικές,
Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη».
Η µέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να αντανακλά τον τρόπο, µε τον οποίο
αναµένεται να καταναλώσει µια οντότητα τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή τις εν
δυνάµει υπηρεσίες ενός περιουσιακού στοιχείου. Η µέθοδος απόσβεσης ενός
περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε χρόνο, έτσι ώστε
να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγή στον τρόπο, µε τον οποίο η οντότητα θα καταναλώσει
τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή τις εν δυνάµει υπηρεσίες ενός περιουσιακού
στοιχείου. Μια τέτοια αναθεώρηση συνιστά αλλαγή στις λογιστικές εκτιµήσεις σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ∆Τ 3, «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και
Λάθη».
Ένα ενσώµατο τέλος περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται, όταν διατεθεί ή όταν δεν
αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες από την χρήση ή την
διάθεσή του. Τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την διαγραφή ενός ενσώµατου
περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνονται στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα, εκτός εάν
πρόκειται για περίπτωση πώλησης και επαναµίσθωσης, οπότε εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ
13. Τα κέρδη δεν πρέπει να λογίζονται ως έσοδα.

6.18. Πληροφόρηση κατά τοµέα (IPSAS 18)
Το πρότυπο αυτό προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14,
«Πληροφόρηση κατά τοµέα», έχει εφαρµογή στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 1η Ιουλίου 2003 και µετέπειτα. Σκοπός του προτύπου είναι να
καθιερώσει τις απαιτούµενες αρχές, οι οποίες καθιστούν εφικτή την παρουσίαση, κατά
τοµέα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, έτσι ώστε αφενός να διευκολυνθούν οι
χρήστες των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην κατανόηση της απόδοσης της
οντότητας στο παρελθόν και στον εντοπισµό των πηγών χρηµατοδότησης που στηρίζουν
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τις κύριες δραστηριότητες της οντότητας και αφετέρου να ενισχυθεί η διαφάνεια στην
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιστώντας την οντότητα ακόµα πιο υπεύθυνη
απέναντι στην κοινωνία.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις, χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο αυτό στην παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα. Επιπλέον
το πρότυπο θα πρέπει να εφαρµόζεται στα πλήρη σύνολα δηµοσιευµένων οικονοµικών
καταστάσεων, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τα ∆ΛΠ∆Τ. Κάθε τέτοιο σύνολο
περιλαµβάνει, σύµφωνα πάντα µε το ∆ΛΠ∆Τ 1, «Παρουσίαση των Οικονοµικών
Καταστάσεων», την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (A statement of Financial Position),
την Κατάσταση Οικονοµικής Απόδοσης (A statement of Financial Performance), την
Κατάσταση Ταµειακών Ροών (A cash flow statement), την Κατάσταση Μεταβολών της
Καθαρής Θέσης ή Ιδίων Κεφαλαίων (A statement of changes in net assets/equity) και τις
Σηµειώσεις (Notes). Στην περίπτωση που οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µιας
κυβέρνησης ή µιας δηµόσιας οντότητας και οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της
µητρικής οντότητας παρουσιάζονται µαζί, τότε απαιτείται παρουσίαση της κατά τοµέα
πληροφόρησης µόνο στην βάση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 18, οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα θα προσδιορίζουν
τους ξεχωριστούς τοµείς που θα αντικατοπτρίζουν µια διακριτή δραστηριότητα ή οµάδα
δραστηριοτήτων

για

τις

οποίες

απαιτείται

παρουσίαση

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη εκτίµηση της οικονοµικής
απόδοσης της οντότητας στο παρελθόν και ορθότερη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την
κατανοµή των διαφόρων πόρων της οντότητας. Στον προσδιορισµό των δραστηριοτήτων
που θα οµαδοποιηθούν και θα αποτελέσουν τους ξεχωριστούς τοµείς, διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο ο παράγοντας κρίση, αφού ληφθούν υπόψη µια σειρά άλλων δεδοµένων,
όπως ο απώτερος στόχος της κατά τοµέα πληροφόρησης και οι προσδοκίες των µελών
της κοινότητας και των εκλεγµένων αντιπροσώπων τους αναφορικά µε τις κύριες
δραστηριότητες της οντότητας.
Οι συνηθέστεροι τύποι τοµέων µιας δηµόσιας οντότητας αναφέρονται ως
υπηρεσιακοί ή γεωγραφικοί τοµείς. Ο υπηρεσιακός τοµέας αφορά ένα διακριτό
συστατικό στοιχείο µιας οντότητας που ασχολείται µε την παροχή προϊόντων ή µε την
εκπλήρωση συγκεκριµένων λειτουργικών στόχων, συνυφασµένων µε την κύρια
αποστολή της οντότητας. Ο γεωγραφικός τοµέας είναι ένα διακριτό συστατικό στοιχείο
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µιας οντότητας µε κύριο µέληµα την παροχή προϊόντων ή την εκπλήρωση
συγκεκριµένων λειτουργικών στόχων, εντός µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής.
Εάν ένας τοµέας αναγνωρίζεται για πρώτη φορά την τρέχουσα περίοδο, τότε τα
δεδοµένα προγενέστερων, από την αναγνώρισή του, περιόδων που παρουσιάζονται για
συγκριτικούς σκοπούς θα πρέπει να αναδιατυπωθούν προκειµένου να αντικατοπτρίζουν
τον νέο ξεχωριστό τοµέα, µόνο φυσικά στην περίπτωση που κάτι τέτοιο µπορεί να
καταστεί εφικτό.
Η πληροφόρηση κατά τοµέα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις λογιστικές
πολιτικές, οι οποίες υιοθετούνται για την προετοιµασία και παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων µιας οντότητας ή µιας ενοποιηµένης οµάδας οντοτήτων.
Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια ότι µε την εφαρµογή αυτών των πολιτικών, οι επιµέρους
τοµείς αντιµετωπίζονται σαν ξεχωριστές οντότητες. Μια εφαρµοζόµενη, στο σύνολο της
οντότητας λογιστική πολιτική, κατανέµεται στους επιµέρους τοµείς, µόνο στην
περίπτωση που υφίσταται λογική βάση πάνω στην οποία µπορεί να επιτευχθεί αυτή η
κατανοµή.

Στην

πληροφόρηση

κατά

τοµέα

µιας

οντότητας

θα

πρέπει

να

περιλαµβάνονται τα έσοδα και οι δαπάνες του τοµέα, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία
και οι συνολικές υποχρεώσεις του τοµέα και τέλος το συνολικό κόστος απόκτησης των
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αναµένεται να χρησιµοποιηθούν από κάθε τµήµα για
περισσότερες από µια περιόδους.

6.19. Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
(IPSAS 19)
Το πρότυπο αυτό, το οποίο προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37,
«Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις», εφαρµόζεται για
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν από 1η
Ιανουαρίου 2004 και µετέπειτα. Σκοπός του προτύπου είναι αφενός να καθορίσει τις
προβλέψεις120, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις121 και τις ενδεχόµενες απαιτήσεις122 και
120

Πρόβλεψη : Υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού
Ενδεχόµενη υποχρέωση : α) Πιθανή υποχρέωση που προέρχεται από παρελθοντικά
γεγονότα και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο στην περίπτωση
πραγµατοποίησης ή µη ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, µη
ελεγχοµένων απόλυτα από την οντότητα, β) Παρούσα δέσµευση που προέρχεται από
παρελθοντικά γεγονότα αλλά δεν αναγνωρίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα
122
Ενδεχόµενη απαίτηση : Πιθανή απαίτηση που προέρχεται από παρελθοντικά
γεγονότα και της οποίας η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί µόνο στην περίπτωση
121
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αφετέρου να προσδιορίσει τις περιπτώσεις όπου πρέπει να αναγνωρίζονται προβλέψεις,
πώς πρέπει αυτές να αποτιµώνται και ποιες γνωστοποιήσεις πρέπει να διενεργούνται γι’
αυτές. Στα πλαίσια του προτύπου απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση, στις σηµειώσεις
των οικονοµικών καταστάσεων, συγκεκριµένης πληροφόρησης σχετικά µε τις
ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ώστε να είναι σε θέση οι χρήστες των
οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν την φύση, τον χρόνο και τα ποσά που
αναφέρονται σε αυτές.
Μια οντότητα, η οποία προβαίνει στην προετοιµασία και παρουσίαση των
οικονοµικών της καταστάσεων, σύµφωνα µε την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής
θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο αυτό για τον λογιστικό χειρισµό των προβλέψεων,
των ενδεχόµενων απαιτήσεων και ενδεχόµενων υποχρεώσεων, εκτός από τις περιπτώσεις
που :
1. Οι προβλέψεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις προέρχονται από κοινωνικά
οφέλη123, τα οποία παρέχει η οντότητα χωρίς να λαµβάνει από τους λήπτες αυτών των
οφελών κάποια αµοιβή που να είναι τουλάχιστον ίση προς της αξία των αγαθών και των
υπηρεσιών που παρέχει
2. Προβλέψεις που προέρχονται από χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία
υπολογίζονται σε εύλογη αξία
3. Προβλέψεις που προέρχονται από εκτελέσιµες συµβάσεις, εκτός και αν
πρόκειται για επαχθείς συµβάσεις (onerous contracts). Εάν µια οντότητα έχει µια επαχθή
σύµβαση, τότε η παρούσα υποχρέωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να αποτιµάται ως
πρόβλεψη.
4. Προβλέψεις που προέρχονται από συµβάσεις ασφαλιστικών οντοτήτων µε
ασφαλιζόµενους
5. Προβλέψεις, για τις οποίες εφαρµόζονται άλλα ∆ΛΠ∆Τ
6. Προβλέψεις που προέρχονται από έσοδα από φόρους ή ισοδύναµα εσόδων από
φόρους
7. Προβλέψεις που προέρχονται από παροχές προσωπικού, εκτός από την
περίπτωση κατά την οποία διακόπτονται οι παροχές προς το προσωπικό, ως αποτέλεσµα
αναδιάρθρωσης
πραγµατοποίησης ή µη ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων µελλοντικών γεγονότων, µη
ελεγχοµένων απόλυτα από την οντότητα
123
Για τους σκοπούς του προτύπου τα Κοινωνικά Οφέλη (Social Benefits) αφορούν
αγαθά, υπηρεσίες και άλλα οφέλη, τα οποία παρέχει µια κυβέρνηση κατά την άσκηση
κοινωνικής της πολιτικής
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Μια πρόβλεψη πρέπει να αναγνωρίζεται όταν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω
συνθήκες:
1.Μια οντότητα έχει µια παρούσα υποχρέωση (νοµική ή τεκµαιρόµενη), η οποία
είναι αποτέλεσµα ενός παρελθοντικού γεγονότος
2.Είναι πιθανό ότι απαιτείται µια εκροή πόρων, η οποία περιλαµβάνει οικονοµικά
οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες, ώστε να είναι εφικτός ο διακανονισµός µιας υποχρέωσης
3.Το ύψος της υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιόπιστο τρόπο
Το ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη αποτελεί την καλύτερη εκτίµηση των
εξόδων που απαιτούνται για τον διακανονισµό της παρούσας υποχρέωσης κατά την
ηµεροµηνία αναφοράς. Για να επιτευχθεί όµως η καλύτερη δυνατή εκτίµηση µιας
πρόβλεψης, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που
περιβάλλουν τα διάφορα γεγονότα και περιστάσεις.
Οι προβλέψεις θα πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς και
να προσαρµόζονται προκειµένου να αντικατοπτρίζουν την καλύτερη τρέχουσα εκτίµηση.
Μια πρόβλεψη πρέπει να αντιστρέφεται, εάν δεν είναι πιθανόν ότι απαιτείται για τον
διακανονισµό µιας υποχρέωσης µια εκροή πόρων, η οποία περικλείει οικονοµικά οφέλη
ή εν δυνάµει υπηρεσίες. Πιθανές αποζηµιώσεις για προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν και
µόνο όταν είναι βέβαιο ότι η οντότητα θα λάβει την αποζηµίωση, στην περίπτωση που
διευθετήσει την υποχρέωση. Η αποζηµίωση αντιµετωπίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό
στοιχείο. Σε τέτοιες περιπτώσεις όµως το ποσό της αποζηµίωσης δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.
Από την στιγµή που οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες απαιτήσεις
βασίζονται σε γεγονότα, τα οποία δεν βρίσκονται στον άµεσο έλεγχο της οντότητας και
των οποίων η εξέλιξη λοιπόν δεν είναι αναµενόµενη, η οντότητα δεν πρέπει να τις
αναγνωρίζει, αλλά οφείλει να τις γνωστοποιεί. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθούν οι
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και οι ενδεχόµενες απαιτήσεις, τότε θα αναγνωρισθούν στις
οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που θα λάβει χώρα αυτό το γεγονός.

6.20. Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών (IPSAS 20)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24,
«Γνωστοποιήσεις

Συνδεµένων

Μερών»,

εφαρµόζεται

για

ετήσιες

οικονοµικές

η

καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν από 1 Ιανουαρίου 2004 και
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µετέπειτα. Σκοπός του προτύπου είναι να απαιτήσει την γνωστοποίηση αφενός της
ύπαρξης

συνδεδεµένων µερών124,

σε

περίπτωση ελέγχου

και

αφετέρου

της

πληροφόρησης σχετικά µε συναλλαγές125, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, µεταξύ της
οντότητας και των συνδεδεµένων µερών της. Λόγοι λογοδοσίας και καλύτερης
κατανόησης της οικονοµικής θέσης και απόδοσης της οντότητας καθιστούν αναγκαία
µια τέτοια πληροφόρηση. Τα πρωταρχικά θέµατα στην γνωστοποίηση πληροφόρησης
σχετικά µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν αφενός στον καθορισµό των µερών που
ελέγχουν ή επηρεάζουν σηµαντικά την οντότητα και αφετέρου στον προσδιορισµό της
πληροφόρησης που πρέπει να γνωστοποιείται αναφορικά µε τις συναλλαγές των
συνδεδεµένων µερών.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις βάση της δεδουλευµένης µεθόδου της λογιστικής θα πρέπει να εφαρµόζει
το πρότυπο αυτό στην γνωστοποίηση πληροφόρησης σχετικά µε τις σχέσεις και τις
συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών. Στον δηµόσιο τοµέα υφίστανται αρκετές
περιπτώσεις σχέσεων µεταξύ συνδεδεµένων µερών από την στιγµή που, α) διοικητικές
µονάδες υπόκεινται στην γενική κυβερνητική κατεύθυνση και λειτουργούν όλες µαζί µε
απώτερο στόχο την υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών, β) κυβερνητικοί τοµείς
ασκούν συχνά δραστηριότητες απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση µέρους των
αρµοδιοτήτων και των στόχων τους µέσω ξεχωριστών ελεγχόµενων οντοτήτων αλλά και
µέσω οντοτήτων στις οποίες ασκούν σηµαντική επιρροή, γ) υπουργοί ή άλλα εκλεγµένα
ή διορισµένα µέλη της κυβέρνησης µπορούν να ασκούν σηµαντική επιρροή στις
λειτουργίες ενός τµήµατος.
Απαιτείται η γνωστοποίηση των σχέσεων µεταξύ συνδεδεµένων µερών, στην
περίπτωση ύπαρξης ελέγχου, ανεξάρτητα από το εάν υφίστανται συναλλαγές µεταξύ των
124

Συνδεδεµένα µέρη : Πρόκειται για την περίπτωση που ένα µέρος έχει την δυνατότητα
α) να ελέγχει ένα άλλο ή β) να ασκεί σηµαντική επιρροή σε κάποιο άλλο µέρος , στην
λήψη οικονοµικών και λειτουργικών αποφάσεων ή η σχετιζόµενη οντότητα αναφοράς
και µια άλλη οντότητα ασκούν έλεγχο από κοινού.
Στα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνονται α) οντότητες, οι οποίες άµεσα ή έµµεσα
ελέγχουν ή ελέγχονται από την οντότητα αναφοράς, β) συγγενείς οντότητες, γ) ιδιώτες
που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα δικαίωµα στην οντότητα αναφοράς που τους επιτρέπει να
ασκούν σηµαντική επιρροή σε αυτήν καθώς και συγγενικά πρόσωπα αυτών, δ) βασικά
διοικητικά στελέχη και συγγενικά πρόσωπα αυτών των στελεχών, ε) Οντότητες στις
οποίες ιδιώτες ή βασικά διοικητικά στελέχη και τα στενά συγγενικά τους πρόσωπα είναι
σε θέση να ασκούν σηµαντική επιρροή
125

Συναλλαγή συνδεδεµένων µερών : Πρόκειται για την µεταφορά πόρων ή
υποχρεώσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών, ανεξάρτητα αν υφίσταται ή όχι χρέωση
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συνδεδεµένων µερών. Σε περίπτωση ύπαρξης συναλλαγών µεταξύ των συνδεδεµένων
µερών, η οντότητα αναφοράς οφείλει να προβαίνει σωρευτικά στην γνωστοποίηση των
κάτωθι:
1.Της φύσης των σχετιζόµενων σχέσεων µεταξύ των συνδεδεµένων µερών
2.Του τύπου των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών
3.Των στοιχείων των συναλλαγών, τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να
αποσαφηνιστεί η σπουδαιότητα αυτών των συναλλαγών για τις λειτουργίες της
οντότητας αναφοράς αλλά και επαρκή ώστε να καταστήσουν τις οικονοµικές
καταστάσεις, πηγή σχετικής και αξιόπιστης πληροφόρησης που θα συµβάλλει στην λήψη
αποφάσεων και θα συνεισφέρει στην εκπλήρωση στόχων λογοδοσίας.

6.21. Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που δεν δηµιουργούν ταµειακές
ροές (IPSAS 21)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36,
«Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2006 και µετέπειτα. Οι
παράγραφοι του προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των
∆ΛΠ∆Τ» εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν
περιόδους που αρχίζουν από 1η Απριλίου του 2011 και αργότερα. Σκοπός του προτύπου
είναι να προσδιορίσει τις διαδικασίες που εφαρµόζει µια οντότητα προκειµένου να
καθορίσει εάν αποµειώνεται ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δηµιουργεί ταµειακές
ροές και να διασφαλίσει την αναγνώριση των ζηµιών αποµείωσης.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής οφείλει να
εφαρµόζει αυτό το πρότυπο στον λογιστικό χειρισµό της αποµείωσης της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων που δεν δηµιουργούν ταµειακές ροές, εκτός από τις εξής
περιπτώσεις :
 Αποθέµατα126
 Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από συµβάσεις κατασκευής
έργων127
126
127

Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 12, «Αποθέµατα»
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 11, «Συµβάσεις κατασκευής έργων»
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 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώριση και Αποτίµηση»
 Επενδύσεις σε ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία128
 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις που δεν δηµιουργούν ταµειακές ροές και
αποτιµώνται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες129
 Άυλα στοιχεία που δεν δηµιουργούν ταµειακές ροές και αποτιµώνται σε
αναπροσαρµοσµένες αξίες130
 Άλλα στοιχεία, για τα οποία οι λογιστικές απαιτήσεις για αποµείωση
καλύπτονται από άλλα ∆ΛΠ∆Τ
Οι δηµόσιες οντότητες όµως, οι οποίες κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που
δηµιουργούν ταµειακές ροές θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΛΠ∆Τ 26, «Αποµείωση
περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργούν ταµειακές ροές», καθώς στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ∆Τ 21 εµπίπτουν µόνο τα περιουσιακά στοιχεία που δεν δηµιουργούν
ταµειακές ροές. Το πρότυπο ορίζει την αποµείωση ως την απώλεια στα µελλοντικά
οικονοµικά οφέλη ή στις εν δυνάµει υπηρεσίες ενός περιουσιακού στοιχείου που
υπερβαίνει την απώλεια που υφίσταται συστηµατικά το περιουσιακό στοιχείο στα
µελλοντικά οικονοµικά του οφέλη ή υπηρεσίες, λόγω των αποσβέσεων. Εποµένως µέσω
της αποµείωσης µειώνεται η χρησιµότητα του περιουσιακού στοιχείου της οντότητας.
Μια οντότητα θα πρέπει σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς να αξιολογεί εάν
υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης κάποιου περιουσιακού στοιχείου, λαµβάνοντας υπόψη
µια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών πηγών πληροφόρησης. Εάν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις η οντότητα θα πρέπει να προβαίνει στην εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού
(recoverable service amount of the asset). Το πρότυπο ορίζει ως ανακτήσιµο ποσό ενός
περιουσιακού στοιχείου, το µεγαλύτερο ποσό ανάµεσα στην α) Εύλογη αξία µείον κόστη
διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης.
Για τον υπολογισµό της διαφοράς εύλογης αξίας µείον κόστη διάθεσης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε η τιµή που κατοχυρώνεται µέσω µιας δεσµευτικής συµφωνίας
πώλησης, είτε η διαφορά της τιµής που έχει διαµορφωθεί στην αγορά για το περιουσιακό
στοιχείο µείον τα κόστη διάθεσης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης ούτε δεσµευτικής
συµφωνίας πώλησης ούτε κάποιας αγοράς για το περιουσιακό στοιχείο τότε, η οντότητα
για τον υπολογισµό της διαφοράς εύλογης αξίας µείον κόστη διάθεσης µπορεί να
128

Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
130
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 31, «Άυλα στοιχεία»
129
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βασιστεί στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση, έτσι ώστε η παραπάνω διαφορά να
αντικατοπτρίζει το ποσό που θα µπορούσε να εισπράξει η οντότητα την ηµεροµηνία
αναφοράς από την διάθεση του περιουσιακού στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι οι
συναλλασσόµενοι προβαίνουν στην συναλλαγή πρόθυµα και έχοντας γνώση των
συνθηκών και των όρων της συναλλαγής.
Το πρότυπο ορίζει την αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν
δηµιουργεί ροές, ως την παρούσα αξία του ανακτήσιµου ποσού του. Για τον υπολογισµό
αυτής της παρούσας αξίας µπορεί να χρησιµοποιηθούν µία από τις εξής µεθόδους : α)
Μέθοδος του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης (Depreciated replacement cost
approach), β)Μέθοδος του κόστους αποκατάστασης (Restoration cost approach), γ)
Μέθοδος των µονάδων υπηρεσίας (Service units approach).
Σύµφωνα µε την µέθοδο του αποσβεσµένου κόστους αντικατάστασης η παρούσα
αξία του ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου συνιστά το αποσβεσµένο
κόστος αντικατάστασης του στοιχείου. Το κόστος αντικατάστασης ενός περιουσιακού
στοιχείου αφορά στο κόστος που απαιτείται για την αντικατάσταση των εν δυνάµει
υπηρεσιών του στοιχείου (asset’s gross service potential). Το κόστος αυτό αποσβένεται,
ώστε να αντικατοπτρίσει την κατάσταση χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ένα
περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αντικατασταθεί είτε µέσω αναπαραγωγής του
υπάρχοντος στοιχείου είτε µέσω αντικατάστασης των εν δυνάµει υπηρεσιών του. Το
αποσβεσµένο κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται ως το χαµηλότερο µεταξύ κόστους
αναπαραγωγής και κόστους αντικατάστασης µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες
αποσβέσεις στη βάση αυτού του κόστους, έτσι ώστε να αντανακλά τις υπηρεσίες του
στοιχείου που έχουν ήδη αναλωθεί ή λήξει.
Σύµφωνα µε την µέθοδο του κόστους αποκατάστασης η παρούσα αξία του
ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται αφαιρώντας το
υπολογισµένο κόστος αποκατάστασης του στοιχείου από το τρέχον κόστος
αντικατάστασης του ανακτήσιµου ποσού πριν την αποµείωση. Το τελευταίο ορίζεται
συνήθως ως το χαµηλότερο µεταξύ αποσβεσµένου κόστους αναπαραγωγής και
αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου.
Σύµφωνα τέλος µε την µέθοδο των µονάδων υπηρεσίας η παρούσα αξία του
ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται µειώνοντας το τρέχον
κόστος του ανακτήσιµου ποσού πριν την αποµείωση, έτσι ώστε αυτό να συµβαδίζει µε
τον µειωµένο αριθµό µονάδων υπηρεσίας που προσδοκάται µετά την αποµείωση. Το
τρέχον κόστος αντικατάστασης του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου
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πριν την αποµείωση ορίζεται συνήθως ως το χαµηλότερο µεταξύ αποσβεσµένου κόστους
αναπαραγωγής και αντικατάστασης ενός περιουσιακού στοιχείου, πριν την αποµείωση.
Στην περίπτωση που το ανακτήσιµο ποσό υπολείπεται της λογιστικής αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου, τότε αυτό συνιστά ζηµιά αποµείωσης, η οποία θα πρέπει να
αναγνωρίζεται αµέσως στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα. Εάν η ζηµιά αποµείωσης είναι
µεγαλύτερη από την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, τότε η οντότητα
οφείλει στην περίπτωση αυτή να προβαίνει σε αναγνώριση υποχρέωσης, µόνο όταν αυτό
επιβάλλεται από κάποιο ∆ΛΠ∆Τ. Μια ζηµιά αποµείωσης που αναγνωρίστηκε σε
προηγούµενες περιόδους µπορεί να αναστραφεί, µόνο στην περίπτωση που υφίστανται
αλλαγές στον τρόπο υπολογισµού του ανακτήσιµου ποσού, από την τελευταία
αναγνώριση µιας ζηµιάς αποµείωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η λογιστική αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται κατά το αναστρέψιµο ποσό.

6.22. Γνωστοποίηση Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για το Γενικό
Κυβερνητικό Τοµέα (IPSAS 22)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2008 και µετέπειτα. Οι παράγραφοι του
προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ»
εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν από 1η Απριλίου του 2011 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι προσδιορίσει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τις
κυβερνήσεις που επιλέγουν να παρουσιάζουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές τους
καταστάσεις πληροφόρηση σχετικά µε τον Γενικό Κυβερνητικό Τοµέα (General
Government Sector), εφεξής ΓΚΤ. Η γνωστοποίηση της κατάλληλης πληροφόρησης
σχετικά µε τον ΓΚΤ µιας κυβέρνησης µπορεί να ενισχύσει την διαφάνεια των
οικονοµικών καταστάσεων και να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση µεταξύ των
εµπορικών και µη εµπορικών δραστηριοτήτων µιας κυβέρνησης καθώς και µεταξύ
οικονοµικών

καταστάσεων

και

στατιστικών

βάσεων

της

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης.
Μια κυβέρνηση, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις βάση της δεδουλευµένης µεθόδου της λογιστικής και επιλέγει
να γνωστοποιήσει οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε τον ΓΚΤ, θα πρέπει να
εφαρµόσει όσα ορίζει το ∆ΛΠ∆Τ 22. Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας κυβέρνησης, οι
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οποίες προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ∆Τ συνιστούν µια γενική επισκόπηση, α)
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων µιας κυβέρνησης, β) του κόστους
των υπηρεσιών που παρέχονται από την κυβέρνηση, γ) της φορολογίας και των άλλων
εσόδων, τα οποία χρηµατοδοτούν τις παρεχόµενες κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι
οικονοµικές καταστάσεις µιας κυβέρνησης, η οποία παρέχει υπηρεσίες µέσω
ελεγχόµενων οντοτήτων, ανεξάρτητα από το αν χρηµατοδοτούνται ή όχι από τον κρατικό
προϋπολογισµό, συνιστούν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάποιες
περιπτώσεις οι οικονοµικές καταστάσεις και οι προϋπολογισµοί µιας κυβέρνησης, ή των
τοµέων της, µπορούν να εκδοθούν σύµφωνα µε τις στατιστικές βάσεις της
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης131. Αυτές οι στατιστικές βάσεις επικεντρώνονται
στην παροχή χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης αναφορικά µε τον ΓΚΤ132. Μπορούν
επίσης να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε α) τον επιχειρησιακό τοµέα µιας
κυβέρνησης που ασχολείται κυρίως µε εµπορικές δραστηριότητες και β) το σύνολο του
δηµόσιου τοµέα.
Οι στόχοι των οικονοµικών καταστάσεων που προετοιµάζονται σύµφωνα µε τα
∆ΛΠ∆Τ µπορεί να διαφέρουν από αυτούς των οικονοµικών καταστάσεων των οποίων η
προετοιµασία βασίζεται στις στατιστικές βάσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Οι
οικονοµικές καταστάσεις που βασίζονται στα ∆ΛΠ∆Τ στοχεύουν αφενός στην παροχή
πληροφόρησης, η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων και
αφετέρου στην ανάδειξη της ευθύνης της οντότητας για τους πόρους που διαχειρίζεται.
Ο σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων που συντάσσονται σύµφωνα µε τις
στατιστικές βάσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στην παροχή
πληροφόρησης κατάλληλης για την ανάλυση και εκτίµηση της δηµοσιονοµικής
πολιτικής, ειδικότερα δε της απόδοσης του ΓΚΤ καθώς και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.

Ωστόσο

τα

∆ΛΠ∆Τ και

οι

στατιστικές

βάσεις

χρηµατοοικονοµικής

πληροφόρησης παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες στην λογιστική αντιµετώπιση
παρόµοιων συναλλαγών και γεγονότων133.
131

Αυτές οι στατιστικές βάσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης προέρχονται και
αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις του Συστήµατος ∆ιεθνών Λογαριασµών (System of
National Accounts 1993/ SNA 1993), το οποίο επεξεργάστηκαν τα Ηνωµένα Έθνη και
άλλοι διεθνείς οργανισµοί
132
Ο Γενικός Κυβερνητικός Τοµέας (ΓΚΤ) περιλαµβάνει τις µη κερδοφόρες οντότητες,
οι οποίες ασχολούνται µε µη εµπορικές δραστηριότητες και στηρίζονται πρωτίστως στον
κρατικό προϋπολογισµό για την χρηµατοδότηση των παρεχοµένων υπηρεσιών
133
Public Sector Committee (2004), «IPSASs and Statistical Bases of Financial
Reporting: An Analysis of differences and recommendations for convergence»: USA.
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Η οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε τον ΓΚΤ θα πρέπει να γνωστοποιείται
σύµφωνα µε τις λογιστικές πολιτικές που υιοθετούνται για την προετοιµασία και
παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της κυβέρνησης εκτός όµως
των περιπτώσεων που:
 Ο ΓΚΤ δεν εφαρµόζει όλα όσα ορίζει το ∆ΛΠ∆Τ 6, «Ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες» σε ότι αφορά τις οντότητες που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του δηµοσίου που επικεντρώνεται στην παροχή
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, λειτουργώντας σε εµπορική βάση (Public Financial
Corporations Sector)134 αλλά και τις οντότητες που δραστηριοποιούνται σε τοµείς του
δηµοσίου που σχετίζονται µε παροχή αγαθών και υπηρεσιών γενικότερα, εκτός όµως
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (Public-Non Financial Corporations Sector).135
 Ο ΓΚΤ θα πρέπει να αναγνωρίζει ως περιουσιακά στοιχεία τις επενδύσεις σε
οντότητες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του δηµοσίου που επικεντρώνεται στην
παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών αλλά και σε αυτές τις οντότητες του δηµοσίου
τοµέα που σχετίζονται µε παροχή αγαθών και υπηρεσιών γενικότερα, εκτός όµως
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Θα πρέπει επίσης ο ΓΚΤ να αναγνωρίζει αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία-επενδύσεις στην καθαρή θέση των οντοτήτων, στις οποίες
επενδύει.
Οι γνωστοποιήσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τον ΓΚΤ θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω :
 Περιουσιακά στοιχεία σε κύριες κατηγορίες. Θα παρουσιάζεται χωριστά η
επένδυση σε άλλους τοµείς
 Υποχρεώσεις σε κύριες κατηγορίες
 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία/Θέση
 Αναπροσαρµογές εσόδων και εξόδων, οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στην
καθαρή θέση
 Έσοδα σε κύριες κατηγορίες
 Έξοδα σε κύριες κατηγορίες
Πρόκειται για µια Μελέτη για την άµβλυνση των διαφορών µεταξύ λογιστικών και
στατιστικών µοντέλων παρουσίασης της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
134

Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις ελεγχόµενες από την κυβέρνηση τράπεζες, τις
κεντρικές τράπεζες και άλλους κρατικούς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που
δραστηριοποιούνται στην αγορά
135
Περιλαµβάνονται οι οντότητες κοινής ωφέλειας και γενικότερα οντότητες, οι οποίες
ασχολούνται µε εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών
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 Πλεόνασµα ή Έλλειµµα
 Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε κύριες κατηγορίες
 Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
 Ταµειακές Ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Ο γνωστοποιήσεις του ΓΚΤ θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις προσαρµογές
για κάθε ισοδύναµο στοιχείο αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

6.23.Έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές/Φόροι και Τέλη (IPSAS 23)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 30η Ιουνίου 2008 και µετέπειτα. Οι παράγραφοι του προτύπου
που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ» εφαρµόζονται για
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που αρχίζουν από 1η
Ιανουαρίου του 2013 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις για την παρουσίαση στις
οικονοµικές καταστάσεις των εσόδων που προέρχονται από µη ανταλλακτικές
συναλλαγές, διαφορετικές από αυτές που έχουν ως αποτέλεσµα την ενοποίηση
οντοτήτων. Αυτό το πρότυπο ασχολείται µε θέµατα, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη στην αναγνώριση και αποτίµηση των εσόδων που προέρχονται από µη
ανταλλακτικές συναλλαγές136, περιλαµβάνοντας τον καθορισµό των συνεισφορών των
ιδιοκτητών.
Μια οντότητα που προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις βάση της δεδουλευµένης µεθόδου της λογιστικής οφείλει να εφαρµόζει το
πρότυπο αυτό στην λογιστική αντιµετώπιση των εσόδων από µη ανταλλακτικές
συναλλαγές. Το εν λόγω πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε ενοποίηση οντοτήτων που
αποτελεί µη ανταλλακτική συναλλαγή και δεν καθιστά σαφές εάν τελικά αυτή η µη
ανταλλακτική συναλλαγή δηµιουργεί έσοδο ή όχι. Οι κυβερνήσεις προχωρούν πολλές
φορές, στα πλαίσια αναδιοργάνωσης του δηµόσιου τοµέα, σε ενοποιήσεις οντοτήτων.
Αυτές οι ενοποιήσεις δεν συνιστούν συνήθως εξαγορά µιας οντότητας από µία άλλη,

136

Τα έσοδα που προέρχονται από ανταλλακτικές συναλλαγές εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 9, «Έσοδα από ανταλλακτικές συναλλαγές»
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αλλά συνήθως καταλήγουν σε µία νέα ή σε µια υπάρχουσα οντότητα, η οποία
περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της άλλης οντότητας.
Ενώ τα έσοδα που λαµβάνουν οι οντότητες του δηµοσίου τοµέα προέρχονται
τόσο από συναλλακτικές όσο και από µη συναλλακτικές ανταλλαγές, ωστόσο το
µεγαλύτερο µέρος των κυβερνητικών εσόδων αλλά και των άλλων οντοτήτων του
δηµόσιου φορέα προέρχεται από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, όπως φόροι (taxes)137
και εκχωρήσεις (transfers)138.
Μια οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει την εισροή πόρων από µία µη
ανταλλακτική συναλλαγή ως περιουσιακό στοιχείο µόνο όταν ισχύουν σωρευτικά τα
κάτωθι:
 Είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην οντότητα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή
εν δυνάµει υπηρεσίες που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο
 Η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα
 Όταν η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου πραγµατοποιείται µέσω µιας
συναλλαγής που περικλείει τόσο ανταλλακτικά όσο και µη ανταλλακτικά στοιχεία, τότε
η οντότητα αναγνωρίζει και εφαρµόζει για τα µεν πρώτα τις αρχές και τις απαιτήσεις των
άλλων ∆ΛΠ∆Τ ενώ για τα δεύτερα εφαρµόζει όλα όσα ορίζει το ∆ΛΠ∆Τ 23. Ένα
περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία την ηµέρα της απόκτησης.
Μια εισροή πόρων από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή που έχει αναγνωριστεί
ως περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως έσοδο, στον βαθµό που δεν
αναγνωρίζεται ταυτόχρονα υποχρέωση αναφορικά µε αυτήν την εισροή. Μια παρούσα
υποχρέωση από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µόνο
όταν αφενός είναι πιθανό ότι µια εκροή πόρων που περικλείουν µελλοντικά οικονοµικά
οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες θα απαιτηθούν προκειµένου να διευθετηθεί η υποχρέωση
και αφετέρου η υποχρέωση µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιόπιστο τρόπο. Το ποσό που
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση θα πρέπει να είναι η καλύτερη εκτίµηση του ποσού που
απαιτείται ώστε να διευθετηθεί η παρούσα υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.
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Οι φόροι συνιστούν οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες που έχουν
υποχρεωτικά πληρωθεί ή πρόκειται να πληρωθούν στις οντότητες του δηµοσίου τοµέα,
σύµφωνα µε νόµους ή/και κανονισµούς, τους οποίους εισάγει η κυβέρνηση προκειµένου
να αποκοµίσει έσοδα. Οι φόροι δεν περιλαµβάνουν ποινές ή πρόστιµα, τα οποία
επιβάλλονται για τυχόν παραβιάσεις του νόµου
138
Οι εκχωρήσεις αποτελούν εισροές µελλοντικών οικονοµικών οφελών ή εν δυνάµει
υπηρεσιών προερχόµενες από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, διαφορετικές από αυτές
των φόρων
107

Η αναγνώριση από την οντότητα µιας αύξησης στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία
από µία µη ανταλλακτική συναλλαγή αλλά και η µείωση µιας αναγνωρισµένης
υποχρέωσης ως αποτέλεσµα µιας µη ανταλλακτικής συναλλαγής αναγνωρίζονται ως
έσοδα από την οντότητα. Η εισροή πόρων που είναι αποτέλεσµα συνεισφοράς από
ιδιοκτήτες δεν αναγνωρίζεται ως υποχρέωση ή έσοδο. Τα έσοδα από µη ανταλλακτικές
συναλλαγές θα υπολογίζονται κατά το ποσό αύξησης των καθαρών περιουσιακών
στοιχείων που αναγνωρίζονται από την οντότητα.
Μια οντότητα οφείλει να συµπεριλάβει είτε στο εσωτερικό είτε στις σηµειώσεις
των οικονοµικών καταστάσεων γενικού σκοπού τα παρακάτω :
 Το ποσά των εσόδων από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, τα οποία
αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της περιόδου, ταξινοµηµένα σε κύριες κατηγορίες,
εµφανίζοντας όµως χωριστά φόρους και εκχωρήσεις
 Το ποσό των αναγνωρισµένων εισπρακτέων εσόδων που προέρχονται από µη
ανταλλακτικές συναλλαγές
 Το ποσό των υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σε σχέση µε την εκχώρηση
περιουσιακών στοιχείων
 Το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται και υπόκεινται σε
περιορισµούς και την φύση αυτών των περιορισµών
 Την είσπραξη και τα ποσά οποιασδήποτε προείσπραξης που σχετίζονται µε µη
ανταλλακτικές συναλλαγές
 Το ποσό των υποχρεώσεων που έχουν χαριστεί

6.24. Παρουσίαση πληροφόρησης για τον Προϋπολογισµό στις Οικονοµικές
Καταστάσεις (IPSAS 24)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2009 και µετέπειτα. Οι παράγραφοι του
προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ»
εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν από 15η Ιανουαρίου του 2011 και αργότερα.
Το

πρότυπο

προϋπολογισθέντων

αυτό
και

απαιτεί

τελικά

να

περιλαµβάνεται

διαµορφωθέντων,

µετά

σύγκριση
την

µεταξύ

εκτέλεση

του

προϋπολογισµού, ποσών, στις οικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων, οι οποίες
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οφείλουν ή απλά επιλέγουν να δηµοσιεύουν τους προϋπολογισµούς τους και για τους
οποίους είναι υπεύθυνες και λογοδοτούν στο σύνολο της κοινωνίας. Το πρότυπο απαιτεί
επίσης να γνωστοποιούνται οι λόγοι για τους οποίους υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές
µεταξύ των προϋπολογισθέντων και των τελικά διαµορφωθέντων ποσών. Η
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου διαβεβαιώνει ως προς την εκπλήρωση από
τις οντότητες των υποχρεώσεων λογοδοσίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και
ενδυναµώνει την διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων µέσω της συµµόρφωσης ως
προς τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και της προετοιµασίας σε κοινή βάση
προϋπολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων .
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής, θα πρέπει να
εφαρµόζει το συγκεκριµένο πρότυπο. Το πρότυπο δεν απαιτεί την δηµοσίευση των
εγκεκριµένων προϋπολογισµών αλλά ούτε και την γνωστοποίηση, στις οικονοµικές
καταστάσεις στοιχείων ή συγκρίσεων που αφορούν εγκεκριµένους προϋπολογισµούς που
δεν δηµοσιεύονται.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ένας εγκεκριµένος προϋπολογισµός αντικατοπτρίζει τα
προβλεπόµενα έσοδα ή εισπράξεις που αναµένονται να προκύψουν εντός ενός έτους ή
και περισσότερο, ανάλογα εάν ο προϋπολογισµός αφορά ετήσια χρονική περίοδο ή
µεγαλύτερο του έτους χρονικό διάστηµα. Η κατάρτιση του προϋπολογισµού βασίζεται
σε τρέχουσα σχέδια και στις οικονοµικές συνθήκες που αναµένονται κατά την περίοδο,
την οποία καλύπτει ο προϋπολογισµός, αλλά και σε δαπάνες κα έξοδα εγκεκριµένα από
το αρµόδιο νοµοθετικό σώµα. Ένας εγκεκριµένος προϋπολογισµός δεν αποτελεί σε
καµιά περίπτωση προεκτίµηση µιας κατάστασης που βασίζεται σε υποθέσεις για
µελλοντικά γεγονότα και µελλοντικές κινήσεις της διοίκησης, που δεν είναι βέβαιο ότι
µπορεί να λάβουν χώρα.
Μια οντότητα οφείλει να παρουσιάζει µια σύγκριση των προϋπολογισθέντων και
διαµορφωθέντων ποσών, είτε ως ξεχωριστή επιπρόσθετη οικονοµική κατάσταση, είτε ως
επιπρόσθετες στήλες προϋπολογισµού, στις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε όσα
υπαγορεύουν τα ∆ΛΠ∆Τ. Η σύγκριση προϋπολογισθέντων και τελικά διαµορφωθέντων
ποσών θα πρέπει να παρουσιάζει χωριστά για κάθε επίπεδο νοµοθετικής εποπτείας τα
παρακάτω:
 Τα ποσά του αρχικού και τελικού προϋπολογισµού
 Τα διαµορφωθέντα ποσά σε συγκρίσιµη βάση
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 Επεξήγηση, µέσω των σηµειώσεων, των ουσιωδών διαφορών µεταξύ
προϋπολογισθέντων και τελικά διαµορφωθέντων ποσών, εκτός και αν µια τέτοια
εξήγηση περιλαµβάνεται σε άλλα δηµόσια έγγραφα που συνοδεύουν τις οικονοµικές
καταστάσεις και για τα οποία έγγραφα γίνεται αναφορά στις σηµειώσεις.
Μια οντότητα θα πρέπει επίσης να παρουσιάζει εξηγήσεις για τους λόγους
ύπαρξης διαφορών µεταξύ αρχικών και τελικών προϋπολογισµών. ∆ηλαδή εάν αυτές οι
διαφορές είναι αποτέλεσµα αναµορφώσεων του αρχικού προϋπολογισµού ή εάν
οφείλονται σε άλλους παράγοντες, όπως οι αλλαγές σε συνολικές παραµέτρους του
προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική. Οι
εξηγήσεις αυτές µπορούν να περιλαµβάνονται είτε στις γνωστοποιήσεις των
οικονοµικών καταστάσεων είτε σε µια αναφορά, η οποία δηµοσιεύτηκε πριν ή συνοδεύει
τις οικονοµικές καταστάσεις, στις σηµειώσεις των οποίων θα πρέπει να γίνεται λόγος για
την εν λόγω αναφορά.
Όλες οι συγκρίσεις προϋπολογισθέντων και τελικά διαµορφωθέντων ποσών θα
πρέπει να παρουσιάζονται σε συγκρίσιµη βάση στον προϋπολογισµό. Σε κάποιες
περιπτώσεις αυτό µπορεί να σηµαίνει παρουσίαση της σύγκρισης προϋπολογισθέντων
και τελικά διαµορφωθέντων ποσών σε διαφορετική βάση λογιστικής από αυτήν που
υιοθετούν οι οικονοµικές καταστάσεις. Για παράδειγµα µια κυβέρνηση µπορεί να
υιοθετεί την δεδουλευµένη βάση της λογιστικής για τις οικονοµικές καταστάσεις και την
ταµειακή βάση για τον προϋπολογισµό. Συνήθως όµως συµπίπτουν οι µέθοδοι
λογιστικής του προϋπολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων. Η οντότητα θα
πρέπει να συµπεριλάβει στις σηµειώσεις των οικονοµικών της καταστάσεων την
προϋπολογισθείσα βάση και την βάση ταξινόµησης που έχει υιοθετηθεί από τον
εγκεκριµένο προϋπολογισµό, καθώς και την περίοδο, την οποία αφορά και τις οντότητες,
τις οποίες περιλαµβάνει ο εν λόγω προϋπολογισµός.
Στην περίπτωση που οι οικονοµικές καταστάσεις και ο προϋπολογισµός δεν
έχουν συνταχθεί σε συγκρίσιµη βάση, αναπροσαρµόζονται τα τελικώς διαµορφωθέντα
ποσά, τα οποία παρουσιάζονται σε µια συγκρίσιµη βάση στον προϋπολογισµό, στα
παρακάτω τελικώς διαµορφωθέντα ποσά που παρουσιάζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις, αναγνωρίζοντας ξεχωριστά οποιεσδήποτε διαφορές στην βάση, τον χρόνο
και την οντότητα :
 Εάν ο προϋπολογισµός έχει υιοθετήσει την δεδουλευµένη βάση, στα συνολικά
έσοδα, συνολικά έξοδα και καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, ή
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 Εάν ο προϋπολογισµός υιοθετεί µια άλλη βάση, διαφορετική από την
δεδουλευµένη, στις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Οι αναπροσαρµογές θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην κατάσταση σύγκρισης
προϋπολογισθέντων και τελικώς διαµορφωθέντων ποσών ή στις σηµειώσεις των
οικονοµικών καταστάσεων.

6.25. Παροχές σε εργαζόµενους (IPSAS 25)
Το πρότυπο αυτό, το οποίο προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19,
«Παροχές σε εργαζόµενους», θα πρέπει να εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2011 και αργότερα. Σκοπός
του προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις σχετικά
µε τις παροχές εργαζοµένων. Σύµφωνα µε το πρότυπο µια οντότητα οφείλει να
αναγνωρίσει αφενός µια υποχρέωση στην περίπτωση που ένας εργαζόµενος έχει
παράσχει υπηρεσίες σε αντάλλαγµα παροχών που πρόκειται να πληρωθούν µελλοντικά
και αφετέρου ένα έξοδο όταν η οντότητα καταναλώνει τα οικονοµικά οφέλη ή τις εν
δυνάµει υπηρεσίες που προέρχονται από έναν εργαζόµενο σε αντάλλαγµα παροχών.
Αυτό το πρότυπο θα πρέπει να εφαρµόζεται από έναν εργοδότη, όσον αφορά την
λογιστική αντιµετώπιση των παροχών των εργαζοµένων, εκτός των συναλλαγών που
βασίζονται σε µετοχές. Στο πεδίο εφαρµογής του προτύπου δεν εµπίπτουν παροχές
εργαζοµένων που σχετίζονται µε προγράµµατα συνταξιοδότησης των εργαζοµένων, µε
σύνθετα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία παρέχονται ως αντάλλαγµα για
τις υπηρεσίες που προσφέρουν ή προσέφεραν στο παρελθόν υπάλληλοι οντοτήτων του
δηµοσίου τοµέα.
Στις

παροχές

εργαζοµένων,

στις

οποίες

έχει

εφαρµογή

το

πρότυπο

περιλαµβάνονται αυτές, οι οποίες παρέχονται :
 Σύµφωνα µε επίσηµα προγράµµατα ή επίσηµες συµφωνίες µεταξύ οντότητας και
µεµονωµένων εργαζοµένων ή οµάδων εργαζοµένων ή των αντιπροσώπων τους
 Σύµφωνα µε απαιτήσεις νοµοθετικού χαρακτήρα ή µέσω συµφωνιών µε τον
βιοµηχανικό κλάδο, σύµφωνα µε τις οποίες οι οντότητες οφείλουν να συνεισφέρουν
στην εθνική αλλά και περιφερειακή βιοµηχανία ή µέσω προγραµµάτων πολλών

111

εργοδοτών (Multi-Employer plans)139 ή όπου οι οντότητες καλούνται να συνεισφέρουν
σε σύνθετα προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης, ή
 Από εκείνες τις ανεπίσηµες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα µια
τεκµαιρόµενη υποχρέωση, στην περίπτωση που η οντότητα δεν διαθέτει άλλη
εναλλακτική λύση, από το να πληρώσει παροχές εργαζοµένων.
Οι παροχές των εργαζοµένων περιλαµβάνουν :
 Βραχυχρόνιες παροχές (Short-term employee benefits), όπως ηµεροµίσθια,
µισθοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ετήσιες άδειες µε αποδοχές και άδειες
ασθένειας, διανοµές κερδών και µπόνους και µη χρηµατικές παροχές για τους εν
ενεργεία εργαζοµένους
 Παροχές εξόδου από την υπηρεσία (Post-employment benefits), όπως συντάξεις,
άλλες συνταξιοδοτικές παροχές, ασφάλειες ζωής και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
µετά την έξοδο από την υπηρεσία
 Άλλες µακροχρόνιες παροχές (Other long-term employee benefits), οι οποίες
µπορεί

να

περιλαµβάνουν

µακροχρόνιες

ή

εκπαιδευτικές

άδειες,

εορτές,

µακροπρόθεσµες παροχές λόγω ανικανότητας και τέλος διανοµές κερδών, µπόνους και
αποζηµιώσεις που δεν πληρώνονται όµως εντός δώδεκα µηνών από το τέλος της
περιόδου
 Παροχές λόγω λήξης της απασχόλησης (Termination benefits)140
Όσον αφορά θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των παραπάνω παροχών των
εργαζοµένων το ∆ΛΠ∆Τ 25 προβλέπει τα εξής :
Βραχυχρόνιες Παροχές
Όταν ένα εργαζόµενος έχει προσφέρει υπηρεσίες κατά την διάρκεια µιας
λογιστικής περιόδου, τότε η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει το µη προεξοφληµένο
ποσό των βραχυπρόθεσµων παροχών που αναµένεται να πληρωθούν ως αντάλλαγµα για
την εν λόγω υπηρεσία :
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Προγράµµατα πολλών εργοδοτών : Πρόκειται για προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών, τα οποία αφενός συγκεντρώνουν
περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρουν διάφορες οντότητες , οι οποίες δεν συνδέονται
µεταξύ τους και αφετέρου χρησιµοποιούν αυτά τα στοιχεία προκειµένου να παρέχουν
παροχές στους εργαζοµένους που απασχολούνται σε περισσότερες από µια οντότητες
χωρίς να λαµβάνεται, υπόψη για τον καθορισµό των επιπέδων εισφορών και παροχών, η
ταυτότητα της οντότητας που απασχολεί τους εργαζοµένους
140
Παροχές λόγω λήξης της απασχόλησης : Αυτές καταβάλλονται στους εργαζοµένους
σε περίπτωση που µια οντότητα αποφασίζει να τερµατίσει την απασχόλησή τους πριν
την κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους ή όταν αποφασίζει ένα εργαζόµενος να
αποδεχτεί εθελούσια έξοδο σε αντάλλαγµα αυτών των παροχών
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 Ως υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση του ποσού που έχει
πληρωθεί. Εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει το µη προεξοφληµένο ποσό των παροχών, τότε
η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτό το πλεόνασµα ως περιουσιακό στοιχείο
(προπληρωµένο έξοδο) στο βαθµό που η προπληρωµή θα έχει ως αποτέλεσµα, για
παράδειγµα, µια µείωση στις µελλοντικές πληρωµές ή µια επιστροφή µετρητών, και
 Ως έξοδο, εκτός και αν κάποιο άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει να
συµπεριληφθούν οι παροχές στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου.141
Παροχές εξόδου από την υπηρεσία
Όταν ένα εργαζόµενος έχει προσφέρει υπηρεσίες κατά την διάρκεια µιας
περιόδου, τότε η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει εισφορές που καθίστανται
πληρωτέες, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, ως αντάλλαγµα για
την εν λόγω υπηρεσία :
 Ως υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση της συνεισφοράς που
έχει πληρωθεί. Εάν αυτή η συνεισφορά υπερβαίνει την συνεισφορά λόγω παρεχόµενων,
πριν την ηµεροµηνία αναφοράς, υπηρεσιών, τότε η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει
αυτό το πλεόνασµα ως περιουσιακό στοιχείο (προπληρωµένο έξοδο) στο βαθµό που η
προπληρωµή θα έχει ως αποτέλεσµα, για παράδειγµα, µια µείωση στις µελλοντικές
πληρωµές ή µια επιστροφή µετρητών, και
 Ως έξοδο, εκτός και αν κάποιο άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει να
συµπεριληφθεί η συνεισφορά στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου
Η λογιστική αντιµετώπιση των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών είναι ένα
πολύπλοκο ζήτηµα, λόγω του ότι θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν αναλογιστικές
µελέτες, προκειµένου να επιµετρηθεί η υποχρέωση και το έξοδο και σε µια τέτοια
περίπτωση υπάρχει πιθανότητα αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών. Επιπλέον οι
υποχρεώσεις επιµετρώνται σε µια προεξοφλητική βάση, λόγω του ότι πρόκειται να
διευθετηθούν πολλά χρόνια µετά από την παροχή από τους εργαζοµένους των σχετικών
υπηρεσιών. Εποµένως, προκειµένου, µια οντότητα να αντιµετωπίσει λογιστικά τα
προγράµµατα καθορισµένων παροχών θα πρέπει να ακολουθήσει µια σειρά από βήµατα,
τα οποία περιλαµβάνουν, α) χρήση αναλογιστικών τεχνικών, ώστε να υπολογιστεί
αξιόπιστα το ποσό των παροχών που έχουν κερδίσει οι εργαζόµενοι σε αντάλλαγµα των
παρεχοµένων στην τρέχουσα αλλά και σε προγενέστερες περιόδους, υπηρεσιών, β)
προεξόφληση των παροχών ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία της καθορισµένης
141

Τέτοια παραδείγµατα προτύπων αποτελούν το ∆ΛΠ∆Τ 12, «Αποθέµατα» και
∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
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υποχρέωσης για παροχές αλλά και του τρέχοντος κόστους υπηρεσιών των εργαζοµένων,
γ) καθορισµός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πλάνου, δ)
καθορισµός και αναγνώριση των συνολικών ποσών των αναλογιστικών κερδών και
ζηµιών, ε) καθορισµός του κόστους υπηρεσιών που αφορούν το παρελθόν, σε περίπτωση
εισαγωγής ή αλλαγής ενός προγράµµατος, ζ) καθορισµός κερδών ή ζηµιών, σε
περίπτωση περιορισµού ή διακανονισµού ενός προγράµµατος
Άλλες µακροχρόνιες παροχές
Το ποσό που αναγνωρίζεται ως υποχρέωση για τις άλλες µακροχρόνιες παροχές
θα πρέπει να είναι τα καθαρό σύνολο των κάτωθι ποσών :
 Η παρούσα αξία της καθορισµένης υποχρέωσης παροχών κατά την ηµεροµηνία
αναφοράς
 Μείον την εύλογη αξία, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς, των περιουσιακών
στοιχείων του προγράµµατος, από τα οποία διακανονίζονται άµεσα οι υποχρεώσεις
Στην περίπτωση των άλλων µακροχρόνιων παροχών, µια οντότητα οφείλει να
αναγνωρίζει ως έξοδο ή έσοδο, το καθαρό σύνολο των παρακάτω ποσών, εκτός εάν
κάποιο άλλο πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει να συµπεριλαµβάνονται στο κόστος ενός
περιουσιακού στοιχείου: α) τρέχων κόστος υπηρεσιών, β) κόστος επιτοκίου, γ)
προσδοκώµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και των
δικαιωµάτων αποζηµίωσης που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία, δ)
αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, τα οποία πρέπει να αναγνωρίζονται αµέσως, ε) κόστος
παρελθοντικών υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως, ε) το αποτέλεσµα
που προκύπτει από τυχόν περιορισµούς ή διακανονισµούς των προγραµµάτων.
Παροχές λόγω λήξης της απασχόλησης
Μια οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει ως υποχρέωση και έξοδο τις παροχές
λόγω λήξης της απασχόλησης, όταν και µόνο όταν η οντότητα δεσµεύεται είτε α) να
τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζοµένου ή µιας οµάδας εργαζοµένων πριν την
κανονική ηµεροµηνία συνταξιοδότησης ή β) να παρέχει οφέλη λόγω λήξης της
απασχόλησης ως µια προσφορά, η οποία θα αποτελέσει κίνητρο για εθελουσία έξοδο.
Μια οντότητα δεσµεύεται να τερµατίσει την απασχόληση µε την προϋπόθεση ότι
έχει στην διάθεσή της ένα επίσηµο πρόγραµµα τερµατισµού, το οποίο δεν πρόκειται
όµως να αποσύρει. Ένα λεπτοµερές πρόγραµµα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον :
 Την τοποθεσία, την λειτουργία και ένα κατά προσέγγιση αριθµό των
εργαζοµένων, των οποίων οι υπηρεσίες πρόκειται να λήξουν
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 Τα οφέλη από την λήξη της απασχόλησης για κάθε κατηγορία εργασίας ή
λειτουργίας
 Τον χρόνο εφαρµογής του προγράµµατος. Η εφαρµογή αυτή θα πρέπει να
ξεκινάει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα πρέπει να είναι τέτοια η χρονική περίοδος
που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εφαρµογή, ώστε να αποκλείεται το ενδεχόµενο
ουσιαστικών αλλαγών στο πρόγραµµα.
Εάν οι παροχές αυτές λήγουν πέρα των δώδεκα µηνών µετά την ηµεροµηνία
αναφοράς θα πρέπει να προεξοφλούνται. Στην περίπτωση πραγµατοποίησης προσφοράς,
στα πλαίσια ενθάρρυνσης εθελουσίας εξόδου, ο υπολογισµός των παροχών λήξης θα
πρέπει να βασίζεται στον αριθµό των εργαζοµένων που αναµένονται να δεχτούν την
προσφορά.

6.26. Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργούν ταµειακές ροές
(IPSAS 26)

Το πρότυπο αυτό βασίζεται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, «Αποµείωση
αξίας περιουσιακών στοιχείων» και εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
που καλύπτουν περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2009 και µετέπειτα. Οι παράγραφοι του
προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των ∆ΛΠ∆Τ»
εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν περιόδους που
αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου αλλά και 1η Απριλίου του 2011 και αργότερα.
Σκοπός του προτύπου είναι να προσδιορίσει τις διαδικασίες που πρέπει να
εφαρµόζει µια οντότητα προκειµένου αφενός να καθορίσει εάν αποµειώνεται η αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου που παράγει ταµειακές ροές142 και αφετέρου να διασφαλίσει την
αναγνώριση των ζηµιών αποµείωσης. Επίσης το εν λόγω πρότυπο διευκρινίζει πότε
πρέπει να αντιστρέφεται µια ζηµιά αποµείωσης και προσδιορίζει τις απαιτούµενες
γνωστοποιήσεις.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές της
καταστάσεις, χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής, θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο αυτό στην λογιστική αντιµετώπιση της αποµείωσης των
περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές ροές, εκτός από :
142

Μια οντότητα κρατάει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία µε πρωταρχικό σκοπό να της
επιφέρουν κάποια εµπορική απόδοση
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 Αποθέµατα143
 Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από συµβάσεις κατασκευής
έργων144
 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώριση και Αποτίµηση»
 Επενδύσεις σε ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία145
 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις που δηµιουργούν ταµειακές ροές και αποτιµώνται
σε αναπροσαρµοσµένες αξίες146
 Περιουσιακά στοιχεία αναβαλλόµενης φορολογίας147
 Περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προέρχονται από παροχές προς εργαζοµένους148
 Άυλα στοιχεία που δηµιουργούν ταµειακές ροές και αποτιµώνται σε
αναπροσαρµοσµένες αξίες149
 Υπεραξία
 Βιολογικά

περιουσιακά

στοιχεία,

τα

οποία

σχετίζονται

µε

γεωργική

δραστηριότητα και τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη
πώλησης150
 Αναβαλλόµενα κόστη απόκτησης και άυλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία
προκύπτουν από συµβατικά δικαιώµατα του ασφαλιστή σε ασφαλιστικά
συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής διεθνών και εθνικών λογιστικών
προτύπων, τα οποία ασχολούνται µε ασφαλιστικά συµβόλαια
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συγκαταλέγονται στα
κατεχόµενα προς πώληση και αποτιµώνται στην µικρότερη αξία µεταξύ αξίας
λόγω χρήσης και εύλογης µείον τα κόστη διάθεσης. Για τα εν λόγω στοιχεία
εφαρµόζονται τα σχετικά διεθνή ή εθνικά λογιστικά πρότυπα τα οποία
ασχολούνται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και διακοπτόµενες
δραστηριότητες, και
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Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 12, «Αποθέµατα»
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 11, «Συµβάσεις κατασκευής έργων»
145
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα»
146
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»
147
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διεθνών ή εθνικών προτύπων λογιστικής, τα
οποία σχετίζονται µε περιουσιακά στοιχεία αναβαλλόµενης φορολογίας
148
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 25, «Παροχές σε εργαζοµένους»
149
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 31, «Άυλα Στοιχεία»
150
Εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 27, «Γεωργία»
144
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 Άλλα περιουσιακά στοιχεία που δηµιουργούν ταµειακές ροές των οποίων οι
λογιστικές απαιτήσεις αποµείωσης περιλαµβάνονται σε κάποιο άλλο πρότυπο
Μια οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς εάν
υφίσταται κάποια ένδειξη αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου. Εάν υπάρχει κάποια
ένδειξη η οντότητα οφείλει να προβαίνει σε εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού του
περιουσιακού στοιχείου. Ανεξαρτήτως εάν υφίσταται ένδειξη αποµείωσης, µια οντότητα
θα πρέπει επίσης να προβαίνει κάθε χρόνο σε έλεγχο για αποµείωση, ενός άυλου
περιουσιακού στοιχείου µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή ή ενός άυλου περιουσιακού
στοιχείο, το οποίο δεν διατίθεται ακόµη προς χρήση, συγκρίνοντας την λογιστική αξία
του µε το ανακτήσιµο ποσό του. Αυτός ο έλεγχος αποµείωσης µπορεί να
πραγµατοποιείται οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά την διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, µε την προϋπόθεση ότι διενεργείται την ίδια χρονική στιγµή κάθε χρόνο.
Στην περίπτωση που το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι
µικρότερο από την λογιστική του αξία, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα
πρέπει να µειωθεί στο ανακτήσιµο ποσό του. Αυτή η µείωση συνιστά ζηµιά αποµείωσης,
η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα. Όταν το
ποσό που εκτιµάται ως ζηµιά αποµείωσης είναι µεγαλύτερο από την λογιστική αξία του
σχετιζόµενου περιουσιακού στοιχείου, τότε η οντότητα θα πρέπει να προβαίνει στην
αναγνώριση υποχρέωσης, µόνο αν κάτι τέτοιο απαιτείται από κάποιο άλλο πρότυπο.
Μετά την αναγνώριση µιας ζηµιάς αποµείωσης θα πρέπει να πραγµατοποιείται
προσαρµογή της απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου σε µελλοντικές περιόδους,
ώστε να κατανέµεται, το ποσό που προκύπτει από την διαφορά, αναπροσαρµοσµένη
λογιστική αξία µείον την υπολειµµατική αξία (εάν υπάρχει), σε µια συστηµατική βάση,
κατά την υπόλοιπη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.
Θα πρέπει να αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης για µια µονάδα παραγωγής
ταµειακών ροών (Cash Generating Unit)151, µόνο όταν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας
είναι µικρότερο από την λογιστική αξία της µονάδας. Η ζηµιά αποµείωσης θα πρέπει να
κατανέµεται, σε µια αναλογική βάση, έτσι ώστε να µειώνει την λογιστική αξία των
περιουσιακών στοιχείων ταµειακών ροών της µονάδας. Η βάση αυτή στηρίζεται στην
λογιστική αξία κάθε περιουσιακού στοιχείου της µονάδας. Αυτές οι µειώσεις στις
151

Μονάδα παραγωγής ταµειακών ροών: Πρόκειται για την µικρότερη αναγνωρίσιµη
οµάδα περιουσιακών στοιχείων που κρατάει µια οντότητα µε πρωταρχικό σκοπό να της
αποφέρουν εµπορική απόδοση, η οποία δηµιουργεί, λόγω της συνεχούς χρήσης,
ταµειακές εισροές που δεν σχετίζονται µε τις ταµειακές εισροές των άλλων
περιουσιακών στοιχείων ή των οµάδων περιουσιακών στοιχείων
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λογιστικές αξίες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ζηµιές αποµείωσης µεµονωµένων
περιουσιακών στοιχείων. Η παραπάνω κατανοµή της ζηµιάς αποµείωσης δεν θα πρέπει
να µειώσει την λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου κάτω από την υψηλότερη
αξία :
 Της εύλογης αξίας του µείον τα κόστη διάθεσης (εάν είναι εφικτός ο
προσδιορισµός τους)
 Της αξίας χρήσης του (εάν είναι εφικτός ο προσδιορισµός τους), και
 Του µηδενός
Η ζηµιά αποµείωσης που σε µια διαφορετική περίπτωση θα κατανέµονταν στο
περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να κατανεµηθεί σε αναλογική βάση στα άλλα
περιουσιακά ταµειακών ροών της µονάδας.
Τέλος µια οντότητα οφείλει να ελέγχει σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς εάν
υπάρχουν ενδείξεις είτε ότι δεν υφίστανται, είτε ότι έχουν µειωθεί, τυχόν ζηµιές
αποµείωσης που αναγνωρίσθηκαν σε προγενέστερες περιόδους. Σε περίπτωση που
υφίσταται µια τέτοια ένδειξη, η οντότητα θα πρέπει να προβαίνει σε εκτίµηση του
ανακτήσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου. Μια ζηµιά αποµείωσης, η οποία
αναγνωρίσθηκε σε προγενέστερες περιόδους, θα πρέπει να αναστρέφεται, σε περίπτωση
αλλαγής, από την τελευταία φορά που αναγνωρίσθηκαν ζηµιές αποµείωσης, των
εκτιµήσεων που χρησιµοποιούνται στον προσδιορισµό του ανακτήσιµου ποσού ενός
περιουσιακού στοιχείου. Σε µια τέτοια περίπτωση λοιπόν, θα πρέπει η λογιστική αξία
του περιουσιακού στοιχείου να αυξάνεται κατά το ανακτήσιµο ποσό. Αυτή η αύξηση
συνιστά αναστροφή µιας ζηµιάς αποµείωσης, η οποία αναγνωρίζεται αµέσως στο
πλεόνασµα ή το έλλειµµα.

6.27. Γεωργία (IPSAS 27)
Το πρότυπο αυτό προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41, «Γεωργία».
Οι παράγραφοι του προτύπου που τροποποιήθηκαν στα πλαίσια των «Βελτιώσεων των
∆ΛΠ∆Τ» εφαρµόζονται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες καλύπτουν
περιόδους που αρχίζουν από 1η Απριλίου του 2011 και αργότερα. Σκοπός του προτύπου
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είναι να προσδιορίσει τον λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις των γεωργικών
δραστηριοτήτων152.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές
καταστάσεις της βάση της δεδουλευµένης µεθόδου της λογιστικής θα πρέπει να
εφαρµόζει το πρότυπο για τις παρακάτω περιπτώσεις, όταν αυτές συνδέονται µε
γεωργικές δραστηριότητες :
 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία153, και
 Γεωργική παραγωγή κατά τον χρόνο της συγκοµιδής
Το πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις παρακάτω περιπτώσεις :
 Γη που σχετίζεται µε γεωργική δραστηριότητα, η οποία εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα» και ∆ΛΠ∆Τ 17, «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις»
 Άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργική δραστηριότητα, τα
οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 31, «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται για προβλέψεις ή για παροχή
υπηρεσιών
Μια οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή
µια γεωργική παραγωγή στις παρακάτω περιπτώσεις :
 Μια οντότητα ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο, µετά από µια σειρά
παρελθοντικών γεγονότων που προηγήθηκαν
 Είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην οντότητα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή
εν δυνάµει υπηρεσίες που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο
 Η εύλογη αξία ή το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µετρηθεί µε
αξιόπιστο τρόπο
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να µετράται κατά την αρχική
αναγνώριση και σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς, στην εύλογη αξία µείον τα κόστη
διάθεσης, εκτός από την περίπτωση που δεν µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα η εύλογη
αξία λόγω του ότι κατά την αρχική αναγνώρισή του, είτε δεν υφίστανται στην αγορά
αντίστοιχες τιµές ή αξίες στις οποίες µπορεί να βασιστεί η οντότητα για την επιµέτρηση
152

Γεωργική δραστηριότητα είναι η διοίκηση από µια οντότητα του βιολογικού
µετασχηµατισµού και της συγκοµιδής βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση,
διανοµή έναντι µηδαµινής ή ονοµαστικής χρέωσης ή µετατροπή σε γεωργική παραγωγή
ή σε επιπρόσθετα βιολογικά στοιχεία για πώληση ή διανοµή έναντι µηδαµινής ή
ονοµαστικής χρέωσης
153
Βιολογικό περιουσιακό στοιχείο: Πρόκειται για ζωντανό ζώο ή φυτό
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του βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, είτε δεν υπάρχουν εναλλακτικές αξιόπιστες
µέθοδοι µέτρησης της εύλογης αξίας. Σε µια τέτοια περίπτωση το βιολογικό περιουσιακό
στοιχείο θα πρέπει να µετρηθεί στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις
συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Επίσης τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία θα
πρέπει να µετρώνται στην εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσης, κατά την στιγµή της
συγκοµιδής. Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας γεωργικής παραγωγής στην εύλογη αξία
µείον τα κόστη διάθεσης, θα πρέπει να περιλαµβάνεται στο πλεόνασµα ή έλλειµµα της
περιόδου, κατά την οποία προκύπτει. Από την στιγµή όµως που καθίσταται εφικτός ο
υπολογισµός της εύλογης αξίας του, τότε η οντότητα οφείλει να µετράει το βιολογικό
περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσης,

6.28. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Παρουσίαση (IPSAS 28)
Το πρότυπο αυτό προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32,
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Παρουσίαση» και εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2013 και
αργότερα. Το συγκεκριµένο πρότυπο µαζί µε το ∆ΛΠ∆Τ 30, «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα : Γνωστοποιήσεις» αντικατέστησαν το ∆ΛΠ∆Τ 15, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα :
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση» που είχε εκδοθεί το 2001 και εξακολουθεί να
εφαρµόζεται µέχρι να καταστούν εφαρµοστέα τα ∆ΛΠ∆Τ 28 και ∆ΛΠ∆Τ 30.
Σκοπός του προτύπου αυτού είναι η υιοθέτηση αρχών για την παρουσίαση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων154 ως υποχρεώσεις ή ως καθαρά περιουσιακά στοιχεία/
καθαρή θέση και για την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων155 και υποχρεώσεων156.

154

Χρηµατοοικονοµικό Μέσο : Κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για την µια
συναλλασσόµενη οντότητα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για την άλλη
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή συµµετοχικό τίτλο
155
Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο : α) ∆ιαθέσιµα, β) συµµετοχές σε άλλη
οντότητα, γ) απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου ή για ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
υποχρεώσεων, υπό ευνοϊκές συνθήκες µε άλλη οντότητα, δ) σύµβαση, σύµφωνα µε την
οποία µπορεί µια οντότητα να υποχρεωθεί να λάβει ένα µεταβλητό αριθµό δικών της
τίτλων καθαρής θέσης, ε) σύµβαση για κάποιο παράγωγο, η οποία διακανονίζεται µε
δικούς της τίτλους καθαρής θέσης
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Εφαρµόζεται
χρηµατοοικονοµικών
χρηµατοοικονοµικές

στην

ταξινόµηση,

µέσων

σε

υποχρεώσεις

από

την

πλευρά

χρηµατοοικονοµικά
και

συµµετοχικούς

του

εκδότη,

περιουσιακά
τίτλους157.

των

στοιχεία,

Επίσης

στην

ταξινόµηση των σχετικών δικαιωµάτων, των µερισµάτων και παρόµοιων κατανοµών,
των ζηµιών και κερδών καθώς των περιπτώσεων, στις οποίες υφίστανται αντιστάθµιση
των

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών

υποχρεώσεων.
Μια οντότητα, η οποία προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές
καταστάσεις της, χρησιµοποιώντας την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής οφείλει να
εφαρµόζει το πρότυπο αυτό σε όλες τις κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων εκτός
από τις παρακάτω περιπτώσεις :
 ∆ικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες,
για τα οποία εφαρµόζονται το ∆ΛΠ∆Τ 6, «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες», το ∆ΛΠ∆Τ 7, «Λογιστική Επενδύσεων σε
συγγενείς οντότητες» και ∆ΛΠ∆Τ 8, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για
∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως τα ∆ΛΠ∆Τ 6, 7 και 8
επιτρέπουν µια οντότητα να χρησιµοποιεί το ∆ΛΠ∆Τ 29, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα :
Καταχώρηση και Αποτίµηση» για τον λογιστικό χειρισµό των δικαιωµάτων σε
ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες. Οι οντότητες θα πρέπει
επίσης να εφαρµόζουν αυτό το πρότυπο για όλα τα παράγωγα, τα οποία συνδέονται µε
δικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, συγγενείς οντότητες και κοινοπραξίες
 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις εργοδοτών, στα πλαίσια προγραµµάτων παροχών
εργαζοµένων, για τα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 25, «Παροχές εργαζοµένων»
 Υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια. Το πρότυπο
όµως εφαρµόζεται για παράγωγα, τα οποία ενσωµατώνονται σε ασφαλιστικά συµβόλαια,
εάν το ∆ΛΠ∆Τ 29 απαιτεί να αποτιµούνται ξεχωριστά
156

Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση : α)Υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή άλλου
χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου σε άλλη οντότητα ή για ανταλλαγή
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, υπό µη ευνοϊκές
συνθήκες µε άλλη οντότητα, β) σύµβαση, σύµφωνα µε την οποία µπορεί µια οντότητα να
υποχρεωθεί να παραδώσει ένα µεταβλητό αριθµό δικών της τίτλων καθαρής θέσης, ε)
σύµβαση για κάποιο παράγωγο, η οποία διακανονίζεται µε δικούς της τίτλους καθαρής
θέσης
157
Συµµετοχικός τίτλος: Κάθε σύµβαση, από την οποία προκύπτει δικαίωµα στα
περιουσιακά στοιχεία µιας άλλης οντότητας, µετά την αφαίρεση των σχετικών
υποχρεώσεων του
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 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής διεθνών και
εθνικών λογιστικών προτύπων, τα οποία ασχολούνται µε ασφαλιστικά συµβόλαια που
περιέχουν στοιχεία προαιρετικής συµµετοχής. Το πρότυπο όµως έχει εφαρµογή σε
παράγωγα που ενσωµατώνονται σε τέτοια χρηµατοοικονοµικά µέσα
 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβόλαια και υποχρεώσεις που σχετίζονται µε
συναλλαγές πληρωµής, βασιζόµενες σε µετοχές, και για τα οποία εφαρµόζονται τα
διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται µε τις συναλλαγές πληρωµής
µέσω µετοχών
Το ∆ΛΠ∆Τ 28 εφαρµόζεται επίσης σε συµβόλαια αγοράς ή πώλησης ενός µη
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου, το οποίο µπορεί να διευθετηθεί µε µετρητά ή µε άλλο
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων σαν να επρόκειτο
για συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών µέσων. Στην προκειµένη περίπτωση εξαιρούνται
συµβόλαια, τα οποία διατηρεί η οντότητα µε σκοπό την παραλαβή ή παράδοση ενός µη
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου αναφορικά µε τις προσδοκώµενες απαιτήσεις της
οντότητας για αγορά, πώληση ή χρήση αυτού.
Ο εκδότης του χρηµατοοικονοµικού µέσου θα πρέπει, κατά την αρχική
αναγνώριση, να προβαίνει σε ταξινόµηση των µέσων και των συστατικών τους
στοιχείων, σε χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο ή συµµετοχικό τίτλο έχοντας ως γνώµονα την ουσία της σύµβασης και τους
παραπάνω ορισµούς.
Εάν µια οντότητα αποκτά ξανά τους δικούς της τίτλους καθαρής θέσης ( ίδιες
µετοχές), αυτές θα πρέπει να αφαιρούνται από τα καθαρά της περιουσιακά
στοιχεία/θέση. Καµιά ζηµιά ή κανένα δικαίωµα δεν πρέπει να αναγνωρίζεται στο
πλεόνασµα ή το έλλειµµα κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση τίτλων καθαρής
θέσης της οντότητας. Ενδέχεται η οντότητα ή άλλα µέλη της οικονοµικής οντότητας να
αποκτούν και να διατηρούν αυτές τις ίδιες µετοχές. Κάθε αµοιβή που πληρώνεται ή
λαµβάνεται θα πρέπει να αναγνωρίζεται απευθείας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία/
θέση.
∆ικαιώµατα, µερίσµατα ή άλλες παρόµοιες διανοµές, ζηµιές και κέρδη,
σχετιζόµενα µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή τα επιµέρους τους στοιχεία
αναγνωρίζονται, σαν έσοδα ή έξοδα στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα. ∆ιανοµές στους
κατόχους ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου θα πρέπει να χρεώνονται απευθείας στα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση, καθαρές όµως από φόρο εισοδήµατος. Τα κόστη
συναλλαγών, που αφορούν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση, χρεώνονται στα
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καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση, καθαρά, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήµατος.
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και µία χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση θα πρέπει να συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό να παρουσιάζεται στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης στην περίπτωση που µια οντότητα έχει ισχυρό νόµιµο
δικαίωµα να συµψηφίσει τα αναγνωρισµένα ποσά και σκοπεύει είτε να διευθετήσει σε
µια καθαρή βάση, είτε να προβεί σε ταυτόχρονο διακανονισµό απαίτησης και
υποχρέωσης.

6.29. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Καταχώρηση και Αποτίµηση (IPSAS 29)
Το

πρότυπο

αυτό

βασίζεται

στο

∆ιεθνές

Λογιστικό

πρότυπο

39,

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση»158 εφαρµόζεται για ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1η
Ιανουαρίου 2013 και αργότερα. Εάν µια οντότητα χρησιµοποιήσει το πρότυπο πριν από
την εν λόγω ηµεροµηνία θα πρέπει να το γνωστοποιήσει. Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν
πρέπει να εφαρµόζεται πριν την 1η Ιανουαρίου 2013, εάν δεν εφαρµόζονται επίσης το
∆ΛΠ∆Τ 28 και το ∆ΛΠ∆Τ 30.
Σκοπός του προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση και
αποτίµηση
απαιτήσεων

χρηµατοοικονοµικών
και

κάποιων

περιουσιακών

συµβάσεων

που

στοιχείων,
αφορούν

χρηµατοοικονοµικών

αγορά

ή

πώληση

µη

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Οι απαιτήσεις για την παρουσίαση πληροφόρησης
σχετικά µε

τα χρηµατοοικονοµικά

µέσα

περιλαµβάνονται

στο

∆ΛΠ∆Τ 28,

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» ενώ οι απαιτήσεις για την γνωστοποίηση
πληροφοριών σε σχέση µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνονται στο ∆ΛΠ∆Τ
30, «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις».
Αυτό το πρότυπο θα πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις οντότητες για όλους
τους τύπους χρηµατοοικονοµικών µέσων, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :
 ∆ικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες,
για τα οποία εφαρµόζονται το ∆ΛΠ∆Τ 6, «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες», το ∆ΛΠ∆Τ 7, «Λογιστική Επενδύσεων σε
158

Ντζανάτος, ∆. (2008), Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε απλά λόγια και οι διαφορές
τους από τα ελληνικά, Βιβλίο Πρώτο, Εκδόσεις Καστανιώτη Α.Ε., Αθήνα
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συγγενείς οντότητες» και ∆ΛΠ∆Τ 8, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για
∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως τα ∆ΛΠ∆Τ 6, 7 και 8
επιτρέπουν µια οντότητα να χρησιµοποιεί το ∆ΛΠ∆Τ 29, για τον λογιστικό χειρισµό των
δικαιωµάτων σε ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες. Οι
οντότητες θα πρέπει επίσης να εφαρµόζουν αυτό το πρότυπο για όλα τα παράγωγα, τα
οποία συνδέονται µε δικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, συγγενείς οντότητες και
κοινοπραξίες, εκτός αν τα παράγωγα συνιστούν τίτλο καθαρής θέσης της οντότητας,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 28
 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις που προκύπτουν από µισθώσεις για τις οποίες
εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 13, «Μισθώσεις», εκτός από α) απαιτήσεις στα πλαίσια µιας
µίσθωσης που αναγνωρίζονται από τον εκµισθωτή και υπόκεινται σε διαγραφή και
αποµείωση, β) υποχρεώσεις στα πλαίσια µιας µίσθωσης που αναγνωρίζονται από τον
µισθωτή και υπόκεινται σε διαγραφή και γ) παράγωγα που ενσωµατώνονται σε
µισθώσεις
 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που περιέχονται σε προγράµµατα παροχών σε
εργαζοµένους, για τα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 25, «Παροχές εργαζοµένων»
 Χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδονται από την οντότητα και που αποτελούν
τίτλο καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 28. Ο κάτοχος βέβαια ενός τέτοιου τίτλου
θέσης θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο αυτό γι’ αυτούς τους τίτλους, εκτός από την
περίπτωση που πρόκειται για συµµετοχικούς τίτλους σε ελεγχόµενες οντότητες, σε
συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες
 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια. Το πρότυπο
όµως εφαρµόζεται στην περίπτωση των παραγώγων που ενσωµατώνονται σε
ασφαλιστήρια αλλά και στην περίπτωση των συµβολαίων χρηµατοοικονοµικής
εγγύησης159
 Συµβάσεις µεταξύ αποκτώντα (acquirer) και αποκτώµενου (seller) που
καταλήγουν σε συνένωση οντοτήτων, η οποία όµως θα πραγµατοποιηθεί κάποια στιγµή
στο µέλλον
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Συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής εγγύησης : Πρόκειται για σύµβαση, η οποία απαιτεί
να προβεί ο εκδότης στην διενέργεια συγκεκριµένων πληρωµών ώστε να αποζηµιωθεί ο
κάτοχος για τυχόν ζηµιά που είναι απόρροια της αδυναµίας του αρχικού οφειλέτη να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
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 ∆ανειακές δεσµεύσεις για τις οποίες εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 19, «Προβλέψεις,
ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις». Βέβαια η διαγραφή των
δανειακών δεσµεύσεων εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 29
 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβόλαια και υποχρεώσεις που σχετίζονται µε
συναλλαγές πληρωµής, βασιζόµενες σε µετοχές, και για τα οποία εφαρµόζονται τα
διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται µε τις συναλλαγές πληρωµής
µέσω µετοχών
 Συµψηφισµός απαιτήσεων και δαπανών στα πλαίσια διακανονισµού µιας
υποχρέωσης, η οποία έχει αναγνωρισθεί ως πρόβλεψη στα πλαίσια του ∆ΛΠ∆Τ 19,
«Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις»
 Η αρχική αναγνώριση και αρχική επιµέτρηση των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από µη ανταλλακτικές συναλλαγές που αποφέρουν
έσοδα, οι οποίες συναλλαγές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 23, «Έσοδα
από µη ανταλλακτικές συναλλαγές (Φόροι και Τέλη)
Το ∆ΛΠ∆Τ 28 εφαρµόζεται επίσης σε συµβόλαια αγοράς ή πώλησης ενός µη
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου, το οποίο µπορεί να διευθετηθεί µε µετρητά ή µε άλλο
χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων σαν να επρόκειτο
για συµβόλαια χρηµατοοικονοµικών µέσων. Στην προκειµένη περίπτωση εξαιρούνται
συµβόλαια, τα οποία διατηρεί η οντότητα µε σκοπό την παραλαβή ή παράδοση ενός µη
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου προσδοκώντας µελλοντικά αγορά, πώληση ή χρήση
αυτού του στοιχείου.
Μία οντότητα οφείλει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ή µια
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης όταν η οντότητα
αποτελεί συµβαλλόµενο µέρος σε µια σύµβαση χρηµατοοικονοµικού µέσου. Από την
άλλη µια οντότητα θα πρέπει να διαγράφει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο
όταν, α) παύουν, είτε λόγω λήξης, είτε λόγω παραίτησης να ισχύουν τα συµβατικά
δικαιώµατα στις ταµειακές ροές ή β) µεταβιβάζεται ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο και κατά την µεταβίβαση πληρούνται οι προϋποθέσεις διαγραφής του.
Η µεταβίβαση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου είναι
συνυφασµένη άµεσα µε την µεταβίβαση κινδύνων και ωφελειών που συνδέονται µε το
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. Εάν πάλι η οντότητα επιλέξει να
αναµειγνύεται στον έλεγχο του µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου, τότε συνεχίζει
να αναγνωρίζει το στοιχείο αυτό κατά τον βαθµό ανάµειξής της αλλά παράλληλα
αναγνωρίζει µία συνδεδεµένη µε αυτό υποχρέωση. Το µεταβιβαζόµενο περιουσιακό
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στοιχείο και η συνδεόµενη µε αυτό υποχρέωση αποτιµώνται ανάλογα µε τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της οντότητας που ενσωµατώνονται σε αυτό.
Μια οντότητα θα πρέπει να διαγράψει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση από
µια κατάσταση οικονοµικής θέσης σε περίπτωση εξόφλησης, ακύρωσης και λήξης. Εάν
τυχόν αναδιαπραγµάτευση της υποχρέωσης οδηγήσει στο λογιστικό της κλείσιµο και
στην δηµιουργία µιας νέας, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει αναγνωρίζεται στο
πλεόνασµα ή το έλλειµµα.
Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου
ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που είναι σε εύλογες αξίες αυτό θα πρέπει να
αποτιµάται στην εύλογη αξία του. Εάν ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή
µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση δεν είναι σε εύλογες αξίες, µέσω πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος, τότε αυτά λογίζονται αρχικά στις εύλογες αξίες τους πλέον τα κόστη
συναλλαγής

που

συνεισφέρουν

άµεσα

στην

απόκτηση

ή

έκδοση

ενός

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.
Μετά την αρχική αναγνώριση µια οντότητα θα πρέπει να αποτιµά στις εύλογες
αξίες τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά της στοιχεία, συµπεριλαµβάνοντας τα
παράγωγα που συνιστούν περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να λαµβάνει υπόψη κόστη
συναλλαγής, τα οποία λαµβάνουν χώρα κατά την πώληση ή την διάθεση. Εξαίρεση
αποτελούν τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία :
 ∆άνεια και απαιτήσεις, τα οποία αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος µε την
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
 Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι την λήξη, οι οποίες αποτιµώνται στο
αποσβεσµένο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου
 Συµµετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγµένοι και των οποίων η εύλογη αξία δεν
µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, καθώς και παράγωγα, τα οποία συνδέονται µε αυτούς
τους τίτλους και που αποτιµώνται στο κόστος
Μετά την αρχική αναγνώριση µια οντότητα θα πρέπει να αποτιµά όλες τις
χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις στο αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας την
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου εκτός από :
 Τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος. Αυτές θα πρέπει να αποτιµώνται σε εύλογες αξίες
 Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, οι οποίες προκύπτουν, όταν η µεταβίβαση
ενός περιουσιακού στοιχείου δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για διαγραφή του ή
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όταν εφαρµόζεται η µέθοδος της συνεχούς ανάµειξης (η οντότητα συνεχίζει να
διαχειρίζεται ένα στοιχείο και µετά την µεταβίβασή του)
 Συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. Μετά την αρχική τους αναγνώριση, ο
εκδότης ενός τέτοιου συµβολαίου θα πρέπει να τα αποτιµά στην µεγαλύτερη τιµή µεταξύ
α) πρόβλεψης υποχρέωσης και β) λογιστικής αξίας που αρχικά αναγνωρίσθηκε µείον τις
συσσωρευµένες αποδόσεις
 ∆εσµεύσεις για παροχή δανείου µε επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς. Μετά την
αρχική αναγνώριση ο εκδότης µια τέτοιας δέσµευσης θα πρέπει να την αποτιµά στην
µεγαλύτερη τιµή µεταξύ πρόβλεψης υποχρέωσης και λογιστικής αξίας που αρχικά
αναγνωρίσθηκε µείον τις συσσωρευµένες αποδόσεις

6.30. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα : Γνωστοποιήσεις (IPSAS 30)

Το πρότυπο θα πρέπει να εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις που ξεκινούν από 1η Ιανουαρίου 2013 και µετέπειτα. Εάν µια οντότητα
χρησιµοποιήσει το πρότυπο πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία θα πρέπει να το
γνωστοποιήσει. Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν πρέπει να εφαρµόζεται πριν την 1η
Ιανουαρίου 2013, εάν δεν εφαρµόζονται επίσης το ∆ΛΠ∆Τ 28 και το ∆ΛΠ∆Τ 29. Το
∆ΛΠ∆Τ 30 και το ∆ΛΠ∆Τ 28 αντικατέστησαν το ∆ΛΠ∆Τ 15, «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα : Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» που εκδόθηκε το 2001. Το ∆ΛΠ∆Τ 15
παραµένει σε εφαρµογή µέχρις ότου εφαρµόζονται ή παραµένουν αποτελεσµατικά τα
∆ΛΠ∆Τ 28 και 30.
Σκοπός

του

προτύπου

είναι

να

απαιτήσει

από

τις

οντότητες

να

συµπεριλαµβάνουν γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις τους, οι οποίες
επιτρέπουν στους χρήστες να αξιολογούν αφενός τον σπουδαίο ρόλο των
χρηµατοοικονοµικών µέσων στην οικονοµική θέση και απόδοση της οντότητας και
αφετέρου την φύση και την έκταση των κινδύνων που προκύπτουν από τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα και απέναντι στους οποίους η οντότητα είναι εκτεθειµένη σε
όλη την διάρκεια αλλά και στο τέλος της περιόδου αναφοράς και τέλος να αξιολογούν
τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζει η οντότητα αυτούς τους κινδύνους.
Το πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις οντότητες και για όλους τους τύπους
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε εξαίρεση:
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 ∆ικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες,
για τα οποία εφαρµόζονται το ∆ΛΠ∆Τ 6, «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και
λογιστική για ελεγχόµενες οντότητες», το ∆ΛΠ∆Τ 7, «Λογιστική Επενδύσεων σε
συγγενείς οντότητες» και ∆ΛΠ∆Τ 8, «Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για
∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες. Σε κάποιες περιπτώσεις όµως τα ∆ΛΠ∆Τ 6, 7 και 8
επιτρέπουν µια οντότητα να χρησιµοποιεί το ∆ΛΠ∆Τ 29, για τον λογιστικό χειρισµό των
δικαιωµάτων σε ελεγχόµενες οντότητες, σε συγγενείς οντότητες ή κοινοπραξίες. Οι
οντότητες θα πρέπει επίσης να εφαρµόζουν αυτό το πρότυπο για όλα τα παράγωγα, τα
οποία συνδέονται µε δικαιώµατα σε ελεγχόµενες οντότητες, συγγενείς οντότητες και
κοινοπραξίες, εκτός και αν τα παράγωγα συνιστούν τίτλο καθαρής θέσης της οντότητας,
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 28
 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που περιέχονται σε προγράµµατα παροχών
εργαζοµένων, για τα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 25, «Παροχές εργαζοµένων»
 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από ασφαλιστήρια. Το πρότυπο
όµως εφαρµόζεται στην περίπτωση των παραγώγων που ενσωµατώνονται σε
ασφαλιστήρια, εάν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ 29 απαιτείται ξεχωριστός υπολογισµός τους
αλλά και στην περίπτωση των συµβολαίων χρηµατοοικονοµικής εγγύησης, εάν ο
εκδότης εφαρµόζει το ∆ΛΠ∆Τ 29 στην αναγνώριση και επιµέτρηση των συµβολαίων
 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβόλαια και υποχρεώσεις που σχετίζονται µε
συναλλαγές πληρωµής, βασιζόµενες σε µετοχές, και για τα οποία εφαρµόζονται τα
διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται µε τις συναλλαγές πληρωµής
µέσω µετοχών
 Μέσα τα οποία ταξινοµούνται ως τίτλοι καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ∆Τ
28.
Το πρότυπο έχει εφαρµογή τόσο για τα αναγνωρισµένα όσο και για τα µη
αναγνωρισµένα

χρηµατοοικονοµικά

µέσα.

Τα

αναγνωρισµένα

περιλαµβάνουν

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τα
οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 29. Τα µη αναγνωρισµένα
περιλαµβάνουν κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία παρ’ ότι βρίσκονται εκτός
πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ∆Τ 29, εµπίπτουν ωστόσο στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος προτύπου. Στην περίπτωση που το πρότυπο απαιτεί γνωστοποιήσεις ανά
κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η οντότητα θα πρέπει να προβαίνει σε
κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων αφενός έχοντας υπόψη τα
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χαρακτηριστικά αυτών των χρηµατοοικονοµικών µέσων και αφετέρου την φύση των
πληροφοριών που πρόκειται να γνωστοποιηθούν.
Σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο, θα πρέπει να γνωστοποιούνται είτε στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης, είτε στις γνωστοποιήσεις, οι λογιστικές αξίες των
παρακάτω

κατηγοριών

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων :
 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω πλεονάσµατος
ή ελλείµµατος, παρουσιάζοντας ξεχωριστά αφενός αυτά που χαρακτηρίζονται έτσι κατά
την αρχική αναγνώριση και αφετέρου αυτά που προορίζονται για εµπορική
εκµετάλλευση
 Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι την λήξη
 ∆άνεια και απαιτήσεις
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος, παρουσιάζοντας ξεχωριστά αφενός αυτές που χαρακτηρίζονται έτσι κατά
την αρχική αναγνώριση και αφετέρου αυτές που προορίζονται για εµπορική
εκµετάλλευση
 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που µετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος
Μια οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί είτε στην κατάσταση οικονοµικής
απόδοσης, είτε στις σηµειώσεις, τα παρακάτω στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών ή
ζηµιών :
 Καθαρά κέρδη ή ζηµίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στην εύλογη αξία µέσω πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τα κέρδη ή τις ζηµίες αφενός αυτών που
χαρακτηρίζονται έτσι κατά την αρχική αναγνώριση και αφετέρου αυτών που
προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση. Επιπλέον καθαρά κέρδη ή ζηµίες των
επενδύσεων που διακρατούνται µέχρι την λήξη, των δανείων και των απαιτήσεων, των
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που µετρώνται στο αποσβεσµένο κόστος και των
διαθέσιµων

προς

πώληση

χρηµατοοικονοµικών

περιουσιακών

στοιχείων

παρουσιάζοντας ξεχωριστά το ποσό του κέρδους ή της ζηµίας που αναγνωρίζεται στα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία/ θέση κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς και το
ποσό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/ θέσης που αναγνωρίζεται απευθείας στο
πλεόνασµα ή το έλλειµµα της περιόδου
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 Τόκοι έσοδα και τόκοι έξοδα (υπολογισµένα µε την µέθοδο του πραγµατικού
επιτοκίου) για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις τα οποία δεν έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία µέσω πλεονάσµατος ή
ελλείµµατος
 Έσοδα και έξοδα αµοιβών (εκτός αυτών που υπολογίζονται µε την µέθοδο του
πραγµατικού επιτοκίου), τα οποία προκύπτουν αφενός από χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που δεν είναι στην εύλογη
αξία µέσω πλεονάσµατος και ελλείµµατος και αφετέρου από καταπιστευµατικές
δραστηριότητες
 Τόκοι έσοδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποµειώθηκαν
 Το ποσό ζηµιών αποµείωσης για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου
Μια οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά για κάθε τύπο αντιστάθµισης
(Αντιστάθµιση Εύλογης Αξίας, Αντιστάθµιση Ταµειακών Ροών και Αντιστάθµιση
Καθαρής Επένδυσης στο εξωτερικό) :
 Περιγραφή του κάθε τύπου αντιστάθµισης
 Περιγραφή των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία ορίζονται ως µέσα
αντιστάθµισης και των εύλογων αξιών του στο τέλος της περιόδου αναφοράς
 Η φύση των κινδύνων που αντισταθµίζονται
Τέλος γνωστοποιείται ή φύση και η έκταση των κινδύνων που προκύπτουν από
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Συγκεκριµένα για κάθε κίνδυνο χρηµατοοικονοµικών
µέσων µια οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις εκθέσεις στους κινδύνους και πώς
προκύπτουν, τους στόχους, τις πολιτικές, και τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου,
τις µεθόδους επιµέτρησης του κινδύνου και αν υπήρξαν αλλαγές σε όλα τα παραπάνω.

6.31. Άυλα στοιχεία (IPSAS 31)

Το πρότυπο αυτό, το οποίο προέρχεται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38,
«Άυλα Στοιχεία» εφαρµόζεται για ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καλύπτουν
περιόδους, οι οποίες ξεκινούν από 1η Απριλίου 2011 και µετέπειτα. Εάν µια οντότητα
χρησιµοποιήσει το πρότυπο πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία θα πρέπει να το
γνωστοποιήσει. Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν πρέπει να εφαρµόζεται πριν την 1η
Απριλίου 2011, εάν δεν εφαρµόζονται επίσης το ∆ΛΠ∆Τ 21 και το ∆ΛΠ∆Τ 26. Επίσης
130

περιέχει αποσπάσµατα από την ∆ιερµηνεία 32 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών (Standing
Interpretations Committee 32), «Άυλα Στοιχεία- Κόστη ιστοσελίδων (Web Site Costs).
Σκοπός τους προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισµό των άυλων
στοιχείων160, µε τα οποία δεν ασχολείται κάποιο άλλο πρότυπο. Το πρότυπο απαιτεί από
την οντότητα να αναγνωρίζει ένα άυλο στοιχείο, µόνο όταν ικανοποιούνται κάποια
συγκεκριµένα κριτήρια. Το πρότυπο καθορίζει επίσης τον τρόπο αποτίµησης των άυλων
στοιχείων καθώς και τις σχετικές µε αυτά απαραίτητες γνωστοποιήσεις.
Μια οντότητα που προετοιµάζει και παρουσιάζει τις οικονοµικές τις καταστάσεις
µε βάση την δεδουλευµένη µέθοδο της λογιστικής θα πρέπει να εφαρµόζει το πρότυπο
στην λογιστική αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων, εκτός όµως από τις παρακάτω
εξαιρέσεις:
 Άυλα στοιχεία που εµπίπτουν στα πεδία εφαρµογής άλλων προτύπων
 Χρηµατοοικονοµικά

µέσα,

όπως

ορίζονται

στο

∆ΛΠ∆Τ

28,

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
 Αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε
έρευνα161
 ∆απάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών καυσίµων, όπως πετρέλαιο,
φυσικό αέριο και παρόµοιες µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
 Άυλα στοιχεία καθώς και υπεραξία που αποκτώνται από τις συνενώσεις
επιχειρήσεων162
 Συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα
 Αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία163
 Αναβαλλόµενα κόστη απόκτησης και άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία
προκύπτουν από τα συµβατικά δικαιώµατα του ασφαλιστή στα ασφαλιστήρια που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των σχετικών µε ασφαλιστήρια διεθνών και εθνικών
λογιστικών προτύπων. Στην περίπτωση όµως που αυτά τα πρότυπα δεν καθορίζουν
συγκεκριµένες απαιτήσεις γνωστοποίησης γι’ αυτά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία,
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του ∆ΛΠ∆Τ 31
 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία συγκαταλέγονται στα
κατεχόµενα προς πώληση για τα οποία εφαρµόζονται τα εθνικά και διεθνή λογιστικά
160

Άυλο στοιχείο : Αναγνωρίσιµο ή χρηµατικό στοιχείο, χωρίς φυσική υπόσταση
Εφαρµόζονται τα σχετικά διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα
162
Εφαρµόζονται τα σχετικά διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα
163
Εφαρµόζονται τα σχετικά διεθνή και εθνικά λογιστικά πρότυπα
161
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πρότυπα που ασχολούνται µε τα κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και τις
διακοπτόµενες δραστηριότητες
Το πρότυπο δεν απαιτεί από την οντότητα την αναγνώριση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, τα οποία σε µια άλλη περίπτωση
πληρούν τον ορισµό και τα κριτήρια αναγνώρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Κάποια άυλα περιουσιακά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία
πολιτιστικής κληρονοµιάς λόγω της σπουδαίας πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και
ιστορικής τους σηµασίας. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν οι ηχογραφήσεις σηµαντικών
ιστορικών γεγονότων καθώς και τα δικαιώµατα χρήσης της φιγούρας ενός σηµαντικού
δηµόσιου προσώπου, όπως για παράδειγµα στα γραµµατόσηµα και σε συλλεκτικά
νοµίσµατα. Στην περίπτωση που η οντότητα αναγνωρίσει άυλα περιουσιακά στοιχεία
πολιτιστικής κληρονοµιάς θα πρέπει να εφαρµόσει τις απαιτήσεις γνωστοποίησης αυτού
του προτύπου και µπορεί, χωρίς να απαιτείται από το πρότυπο, να εφαρµόζει τις
απαιτήσεις επιµέτρησης του προτύπου.
Παρ’ όλο που υπάρχουν πολλά παραδείγµατα άυλων στοιχείων, όπως η
επιστηµονική και τεχνική γνώση, ο σχεδιασµός και η εκτέλεση νέων διαδικασιών ή
συστηµάτων, οι άδειες, η πνευµατική ιδιοκτησία και τα εµπορικά σήµατα, δεν πληρούν
ωστόσο όλα τα παραπάνω άυλα στοιχεία τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τον
ορισµό ενός στοιχείου ως άυλου. Ένα στοιχείο για να είναι άυλο θα πρέπει να είναι
αναγνωρίσιµο, να ελέγχεται από την οντότητα και να προβλέπεται ότι θα αποφέρει ροές.
Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι αναγνωρίσιµο είτε :
 Όταν µπορεί να διαχωριστεί ή να διαιρεθεί από µια οντότητα και να πωληθεί, να
µεταβιβαστεί, να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης του, να µισθωθεί ή να ανταλλαχθεί είτε
µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε µια σχετική σύµβαση, ανεξάρτητα από το εάν η
οντότητα έχει πραγµατικά την πρόθεση να πράξει προς αυτήν την κατεύθυνση
 Προκύπτει από δεσµευτικές συµφωνίες (περιλαµβάνοντας δικαιώµατα από
συµβάσεις ή άλλα νοµικά δικαιώµατα), ασχέτως εάν αυτά τα δικαιώµατα είναι
µεταβιβάσιµα ή µπορούν να διαχωριστούν από την οντότητα ή από άλλα δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις
Μια οντότητα ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο όταν έχει την εξουσία και την
δύναµη που της επιτρέπει να λαµβάνει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει
υπηρεσίες που απορρέουν από αυτό το στοιχείο και να περιορίζει την πρόσβαση άλλων
σε αυτά τα οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν
δυνάµει υπηρεσίες που προκύπτουν από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να
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περιλαµβάνουν έσοδα από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, εξοικονόµηση κόστους ή
άλλα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την
οντότητα. Ένα περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αναγνωρίζεται µόνο όταν είναι
πιθανόν ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες που σχετίζονται µε
αυτό, θα εισρεύσουν στην οντότητα και το κόστος ή η εύλογη αξία του περιουσιακού
στοιχείου µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Μια οντότητα µπορεί να προβεί σε µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων επιλέγοντας είτε το µοντέλο κόστους, είτε το µοντέλο
αναπροσαρµογής. Αν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιµηθεί βάση του µοντέλου
αναπροσαρµογής, τότε και η αποτίµηση όλων των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων
της κατηγορίας του θα πρέπει θα βασιστεί στην ίδια µέθοδο, εκτός αν δεν υπάρχει
ενεργή αγορά για τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε το µοντέλο
κόστους, µετά την αρχική αναγνώριση ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να
αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και επιπλέον µείον τις
συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Σύµφωνα µε την µέθοδο αναπροσαρµογής, µετά την
αρχική αναγνώριση, το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να αποτιµάται στην
αναπροσαρµοσµένη

αξία,

που

πρόκειται

για

την

εύλογη

αξία

την

ηµέρα

αναπροσαρµογής µείον οποιεσδήποτε µεταγενέστερες συσσωρευµένες αποδόσεις. Για να
είναι εφικτή η εφαρµογή αυτής της µεθόδου θα πρέπει να υπάρχει ενεργός αγορά για το
άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί η εύλογη αξία του.
Οι αναπροσαρµογές θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τέτοια κανονικότητα,
ώστε την ηµεροµηνία αναφοράς να µην υπάρχει ουσιαστική διαφορά µεταξύ λογιστικής
και εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου. Εάν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που
ανήκει σε µια ευρύτερη κατηγορία αναπροσαρµοσµένων άυλων περιουσιακών στοιχείων
δεν µπορεί να αναπροσαρµοστεί επειδή δεν υπάρχει ενεργός αγορά γι’ αυτό το στοιχείο,
τότε θα πρέπει να αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και
ζηµιές αποµείωσης.
Η αύξηση στην λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου που είναι
αποτέλεσµα αναπροσαρµογής θα πρέπει να πιστώνεται απευθείας στο πλεόνασµα
αναπροσαρµογής. Ωστόσο η αύξηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή το
έλλειµµα στο βαθµό που αναστρέφει µια µείωση λόγω αναπροσαρµογής του εν λόγω
περιουσιακού στοιχείου που είχε αναγνωρισθεί προγενέστερα στο πλεόνασµα ή το
έλλειµµα. Η µείωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή το έλλειµµα. Πιο
συγκεκριµένα η µείωση θα πρέπει να αναγνωρίζεται απευθείας στα καθαρά περιουσιακά
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στοιχεία/θέση κατά το πιστωτικό υπόλοιπο (credit balance) που υφίσταται στο
πλεόνασµα αναπροσαρµογής σε σχέση µε αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Η µείωση που
αναγνωρίζεται απευθείας στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση µειώνει το
συσσωρευµένο στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία/θέση ποσό.
Μια οντότητα θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο η ωφέλιµη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι αόριστη ή περιορισµένη και αν είναι περιορισµένη θα
πρέπει να εκτιµάται η διάρκεια της. Η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου που
προκύπτει από δεσµευτικές συµφωνίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την χρονική περίοδο
στην οποία αφορά η δεσµευτική συµφωνία, µπορεί όµως να είναι µικρότερη, γεγονός
που εξαρτάται από το χρονικό διάστηµα που προσδοκά η οντότητα να χρησιµοποιήσει το
περιουσιακό στοιχείο.
Το ποσό της απόσβεσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη
ωφέλιµη ζωή θα πρέπει να κατανέµεται, σε µια συστηµατική βάση, σε όλη την διάρκεια
της ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση του, που αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή το
έλλειµµα, θα πρέπει να αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο προς χρήση
και να σταµατάει όταν το άυλο στοιχείο µεταφέρεται στα κατεχόµενα προς πώληση. Η
υπολειµµατική αξία ενός άυλου στοιχείου µε περιορισµένη διάρκεια ζωής θα πρέπει να
θεωρείται µηδέν και επιπλέον η περίοδος και η µέθοδος απόσβεσής του θα πρέπει να
επανεξετάζονται κάθε χρόνο. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη ωφέλιµη ζωή
όµως, δεν πρέπει να αποσβένονται. Η οντότητα θα πρέπει κάθε χρόνο να επανεξετάζει
την ωφέλιµη ζωή τους, ώστε να είναι σε θέση να προσδιορίσει εάν υφίστανται γεγονότα
και περιπτώσεις, στα οποία µπορεί να συνεχίσει να στηρίζει την εκτίµησή της περί
αόριστης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου.
Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο τέλος θα πρέπει να διαγράφεται όταν διατίθεται
ή όταν η οντότητα δεν προσδοκά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες
από την χρήση ή την διάθεσή του. Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την διαγραφή
ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο πλεόνασµα ή το
έλλειµµα εκτός και αν πρόκειται για περίπτωση πώλησης και επαναµίσθωσης, για την
οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ∆Τ 13.
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Κεφάλαιο 7ο: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Εισαγωγή
Στην χώρα µας η εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ στις δηµόσιες οντότητες βρίσκεται σε
πολύ πρώιµο στάδιο. Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα προς την
νοµοθετική κατοχύρωση της εφαρµογής τους που περιλαµβάνουν τα νοσοκοµεία και
τους δήµους. Οι ∆ΕΚΟ, οι οποίες συγκαταλέγονται, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ∆Τ στις
κυβερνητικές επιχειρήσεις (Government Business Enterprises) για τις οποίες όµως δεν
ισχύουν τα ∆ΛΠ∆Τ, είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς , σύµφωνα µε τον Ν.3429/2005, «Περί ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισµών (∆ΕΚΟ)». ∆υστυχώς όµως δεν έχει ξεκινήσει στην
πράξη η εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ στις παραπάνω οντότητες αλλά και στον υπόλοιπο
δηµόσιο τοµέα. Σε αυτό βέβαια διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βρίσκεται στο στάδιο νοµοθετικής κατοχύρωσης των
∆ΛΠ∆Τ,

έχοντας

πραγµατοποιήσει

ταυτόχρονα

µια

σηµαντική

προσπάθεια

εκσυγχρονισµού του λογιστικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέλαβε
µετάβαση από την ταµειακή βάση στην δεδουλευµένη βάση, υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ
καθώς και αναβάθµιση των πληροφοριακών συστηµάτων164.

7.1. Εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ από τις ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας και τους
ΟΤΑ

7.1.1.Νοµοθετικό Πλαίσιο

164

Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2008)
«Εκσυγχρονισµός της λογιστικής της ΕΕ», Οδηγός της νέας δηµοσιονοµικής
πληροφόρησης της ΕΕ, Λουξεµβούργο
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Κατ’ αρχήν µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 146/2003 (ΦΕΚ αρ.122/21-05-2003)165
«Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του κλαδικού
λογιστικού σχεδίου δηµοσίων µονάδων υγείας» κατοχυρώνεται για όλες τις ∆ηµόσιες
Μονάδες Υγείας (ΠΕ.ΣΥ., Νοσοκοµεία και Κέντρα Υγείας) το διπλογραφικό λογιστικό
σύστηµα στην Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική και στο ∆ηµόσιο Λογιστικό.
Αργότερα µε τον Ν.3599/2007, άρθρο 27, (ΦΕΚ αρ.176/τ.Α’/01-08-2007)166
καθιερώνεται η σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των δηµοσίων
µονάδων υγείας που ορίζονται στο Π.∆.146/2003, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (Ε.Κ.) αρ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε άµεση προοπτική εφαρµογής στους ΟΤΑ
α’ βαθµού. Από την στιγµή όµως που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στάδιο
υιοθέτησης των ∆ΛΠ∆Τ και µέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενσωµάτωσης των
∆ΛΠ∆Τ στην Κοινοτική αλλά και την Ελληνική Νοµοθεσία, οι ∆ηµόσιες Μονάδες του
Π.∆.146/2003
Αναφοράς

167

θα

εφαρµόζουν

τα

∆ιεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής

στην έκταση που αυτά είναι εφαρµοστέα από τους δηµόσιους φορείς,

γνωστοποιώντας το γεγονός µε σχετική αναφορά στις σηµειώσεις.

7.1.2. ∆ιαδικασίες απαραίτητες για την υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ από τους
ΟΤΑ α’ βαθµού

Η εισαγωγή µιας καινοτόµου διαδικασίας, όπως αυτής της υιοθέτησης των
∆ΛΠ∆Τ, συνεπάγεται σωστή προετοιµασία και λεπτοµερή προγραµµατισµό, ώστε η
µετάβαση στην νέα πραγµατικότητα να πραγµατοποιηθεί µε οµαλό τρόπο. Θα πρέπει να
γίνει κατανοητό ότι η µετάβαση στα ∆ΛΠ∆Τ δεν αποτελεί απλά ένα ζήτηµα λογιστικής
φύσεως, αλλά απεναντίας αφορά την γενικότερη λειτουργία ενός δήµου.
Είναι σηµαντικό κατ’ αρχήν να αναπτυχθεί ένα Σχέδιο Μετάβασης στα ∆ΛΠ∆Τ,
στο οποίο, αφού µελετηθούν αφενός προσεκτικά τα εν λόγω πρότυπα και συγκριθούν µε
165

Προεδρικό ∆ιάταγµα 146/2003 (ΦΕΚ αρ.122/21-05-2003) «Περί ορισµού του
περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου
δηµοσίων µονάδων υγείας»
166
Ν.3599/2007(ΦΕΚ αρ.176/τ.Α’/01-08-2007), «Σύσταση Πανελληνίου Συλλόγου
Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις»
167
ΕΛΤΕ, Ανακοίνωση 0005/09, Οδηγίες για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) στις Μονάδες Υγείας
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τα υπάρχοντα εθνικά, θα καταγραφούν λεπτοµερώς, οι αλλαγές που επέρχονται λόγω
υιοθέτησης των ∆ΛΠ∆Τ, και θα γίνει προσπάθεια εναρµόνισης ∆ΛΠ∆Τ και
υφιστάµενων προτύπων.
Θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθεί µια οµάδα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον
συντονισµό και την εφαρµογή όλων των προβλεπόµενων, από το σχέδιο µετάβασης
διαδικασιών. Την οµάδα αυτή θα στελεχώνουν άτοµα, τα οποία διαθέτουν
εξειδικευµένες γνώσεις, όχι µόνο σε λογιστικά θέµατα, αλλά και σε θέµατα σχεδιασµού
και εφαρµογής ERP συστηµάτων.
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα είναι η εξασφάλιση στους υπαλλήλους της
απαραίτητης εκπαίδευσης µέσω σεµιναρίων και εγχειριδίων και η στελέχωση, εάν
χρειαστεί, µε άτοµα, που διαθέτουν την κατάλληλη σχετική υποδοµή, ώστε αυτά να
εξοικειωθούν µε τα νέα δεδοµένα που επέρχονται µε την υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ.
Τέλος προσοχή πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση αφενός της κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδοµής (Η/Υ και λογισµικό) και αφετέρου της άρτιας µηχανοργάνωσης,
η οποία καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, ενοποιώντας τα επιµέρους τµήµατα
και τις λειτουργίες και παρέχοντας πολυδιάστατη πληροφόρηση, πάνω στην οποία θα
χαράξουν οι δήµοι την µελλοντική στρατηγική τους.

7.1.3. Αναµενόµενα οφέλη και επιπτώσεις από την υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ
από τους ΟΤΑ α’ βαθµού

Η υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ από τους δήµους θα επιλύσει µια σειρά από σηµαντικά
θέµατα που αφορούν στην διαχείρισή και την χρηµατοδότηση τους. Κατ’ αρχήν η
εφαρµογή αξιόπιστων και

διεθνώς αναγνωρισµένων λογιστικών προτύπων και

πρακτικών θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων
παρέχοντας κατ’ επέκταση αξιόπιστη πληροφόρηση στους χρήστες αυτών, οι οποίοι
είναι σε θέση να προβούν σε ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε την διαχείριση των
υποχρεώσεων, των περιουσιακών στοιχείων, των εσόδων και των δαπανών των δήµων.
Από την άλλη και οι διοικούντες από την πλευρά τους, είτε αφορούν υπαλλήλους είτε
αιρετά στελέχη θα έχουν την δυνατότητα, βασιζόµενη σε αξιόπιστη πληροφόρηση να
αξιολογούν καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση και να οικοδοµούν πάνω σε γερές
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βάσεις τα µακροπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα στρατηγικά πλάνα και σχέδια δράσης
τους.
Οι δήµοι θα είναι πλέον σε θέση να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές
χρηµατοδότησης, διεκδικώντας την συµµετοχή τους σε σηµαντικά προγράµµατα
χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τα οποία θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση
σηµαντικών έργων που θα αναβαθµίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ειδικότερα
µετά τα νέα δεδοµένα που διαµορφώθηκαν στην χώρα µας µετά την οικονοµική κρίση,
καθίσταται ακόµα πιο σηµαντική η ανάγκη ανεύρεσης από τους δήµους επιπρόσθετων
πηγών χρηµατοδότησης καθώς µειώνονται όλο και περισσότερο οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
όχι µόνο στην χώρα µας αλλά και πανευρωπαϊκά168. Πόροι αλλά και άλλες
χρηµατοδοτήσεις της Κεντρικής Κυβέρνησης προς τους δήµους και επιπλέον καθίσταται
δυσκολότερη η συλλογή των δηµοτικών τελών και φόρων από τους πολίτες, οι οποίοι,
έχοντας υποστεί σηµαντικές απώλειες στα εισοδήµατά τους λόγω της κρίσης, αδυνατούν
να τακτοποιήσουν τους λογαριασµούς τους απέναντι στους δήµους, οι οποίοι,
αντιµετωπίζουν όλο και πιο έντονα το φαινόµενο συρρίκνωσης των εσόδων τους. Το
φαινόµενο δεν αποτελεί χαρακτηριστικό µόνο της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά χαρακτηρίζει επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο169.
Με την υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ βελτιώνεται ο εσωτερικός έλεγχος και υπάρχει
περισσότερη διαφάνεια στις εσωτερικές διαδικασίες και λειτουργίες των δήµων, γεγονός
πολύ σηµαντικό και το οποίο έχει τεθεί υπό αµφισβήτηση τα τελευταία χρόνια. Η
έλλειψη διαφάνειας χαρακτηρίζει την δηµόσια διοίκηση και διαχείριση στην χώρα µας
µε αποτέλεσµα όλα αυτά τα νοσηρά φαινόµενα που έρχονται, κάθε τόσο στο φως της
δηµοσιότητας. Τέλος καθίσταται, µε τα ∆ΛΠ∆Τ εφικτή η συγκρισιµότητα των
οικονοµικών καταστάσεων διαχρονικά αλλά και µεταξύ των δήµων όχι µόνο εντός της
ελληνικής επικράτειας αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, γεγονός που
επιτρέπει στους χρήστες να προβαίνουν σε ασφαλή σύγκριση των δεδοµένων των
οικονοµικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση σε ασφαλή συµπεράσµατα για την
οικονοµική κατάσταση και απόδοση των δήµων.
Η υιοθέτηση βέβαια νέων λογιστικών πολιτικών και προτύπων επιλύει σηµαντικά
ζητήµατα αλλά ενδέχεται όµως να έχει κάποιες δυσµενείς επιπτώσεις στην καθηµερινή
168

Talbot, C. and Talbot, C. (2011), “Local Government strategies in an age of
austerity”, Public Management and Policy Association Report, “Redefining Local
Government”, p.p. 69-76
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λειτουργία της δηµόσιας οντότητας και στην συγκεκριµένη περίπτωση των δήµων, οι
οποίες όµως θα είναι προσωρινές. Συγκεκριµένα αναµένονται να παρουσιαστούν
δυσκολίες σχετικά µε :
α) την αναγνώριση και αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων (∆ΛΠ∆Τ
17) καθώς θα δηµιουργηθούν δυσκολίες στον διαχωρισµό κόστους που κεφαλαιοποιείται
και κόστους που καταχωρείται ως έξοδο και επιπλέον είναι πιθανόν να προκύψουν
ζητήµατα από την αποµείωση των περιουσιακών στοιχείων
β) την παρουσίαση σύγκρισης των προϋπολογισθέντων και διαµορφωθέντων
ποσών, είτε ως ξεχωριστή επιπρόσθετη οικονοµική κατάσταση, είτε ως επιπρόσθετες
στήλες προϋπολογισµού, στις οικονοµικές καταστάσεις (∆ΛΠ∆Τ 24), πράγµα που
απαιτεί, παρ’ όλο που δεν υπαγορεύεται από τα ∆ΛΠ∆Τ, εφαρµογή δεδουλευµένης
βάσης και στην σύνταξη του προϋπολογισµού ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρµόνιση
οικονοµικών καταστάσεων και προϋπολογισµού
γ) την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία σε µεταγενέστερο
επίπεδο αποτιµούνται σε εύλογες αξίες. Στην προκειµένη περίπτωση ενδέχεται να
παρατηρηθούν δυσκολίες καθώς υπάρχουν στους ∆ήµους σηµαντικές καθυστερήσεις
στην είσπραξη των απαιτήσεων µε αποτέλεσµα να έχει αυτό αντίκτυπο στην
µεταγενέστερη αποτίµηση αυτών των απαιτήσεων
δ) τις παροχές εργαζοµένων (∆ΛΠ∆Τ 25), όπου θα προκύψει ένα πολύ
σηµαντικό ζήτηµα αναφορικά µε τον καθορισµό της παρούσας και µελλοντικής
χρηµατοδότησης, η οποία θα καλύψει τις υποχρεώσεις της οντότητας απέναντι στους
εργαζοµένους170
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χώρα µας βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο όσον αφορά την υιοθέτηση των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα (∆ΛΠ∆Τ) γενικότερα από τον δηµόσιο
τοµέα αλλά και ειδικότερα από τους δήµους. Ήδη έχει κατοχυρωθεί νοµοθετικά η
υποχρέωσή τους να δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). ∆υστυχώς στην πράξη, κανένας
δήµος δεν έχει προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το
τελευταίο διάστηµα µε την καθιέρωση του Σχεδίου Καλλικράτης, οι δήµοι
αντιµετώπισαν άλλα σηµαντικά ζητήµατα προσαρµογής µε αποτέλεσµα να µην έχει
πραγµατοποιηθεί καµιά ενέργεια προς την κατεύθυνση των ∆.Π.Χ.Α. Μετά την πλήρη
ενσωµάτωση των ∆ΛΠ∆Τ από την κοινοτική και από την εθνική νοµοθεσία, διαδικασία
που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, όπως σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία των ∆ΛΠ∆Τ
από το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης της ΕΛΤΕ, θα ανοίξει ο δρόµος προς την
εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ από τους δήµους αλλά και τις δηµόσιες µονάδες υγείας, που ήδη
δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. και τέλος από
την κεντρική κυβέρνηση.
Η εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ θα αναβαθµίσει την λειτουργία της κεντρικής
διοίκησης αλλά και την λειτουργία, εν προκειµένω των δήµων προάγοντας την
διαφάνεια, την αξιοπιστία αλλά και καθιστώντας τους δήµους περισσότερο υπεύθυνους
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αναφορικά µε την διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων τους. Ειδικότερα τον
τελευταίο καιρό, ο ρόλος της διαφάνειας και της αξιοπιστίας αναδεικνύεται ακόµα πιο
σηµαντικός καθώς συνεχώς ανακύπτουν ζητήµατα κακοδιαχείρισης και συσσώρευσης
υπερβολικών χρεών στα ταµεία των δήµων αλλά και της χώρας µας γενικότερα.
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