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Δπραξηζηίεο  

 

Ζ ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ ζηελ Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη είλαη 

αθηεξσκέλε ζηνλ παηέξα κνπ, ν νπνίνο ζηήξημε ηφζν νηθνλνκηθά, φζν θαη εζηθά, αιιά θαη κε 

θάζε άιιν ηξφπν ηελ πξνζπάζεηα κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο θαη 

λα νινθιεξψζσ ηελ παξνχζα εξγαζία. 

ην ζεκείν απηφ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ 

πξνζέθεξε, θαζψο επίζεο ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ πνπ ζπλέβαιαλ θαη απηνί κε ηνλ 

ηξφπν ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σέινο, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

Δπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο, θ. Παλαγηψηε Σαρπλάθε, γηα ηελ ζπλεξγαζία, ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζή ηνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ Μηράιε ακαξίλα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ παξείρε, ηδηαίηεξα 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. 
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Πεξίιεςε 

 

Λφγνη θνηλσληθνί, πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί, πξνθαινχλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα 

ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο πνπ αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη ε θάζε ρψξα. Ωζηφζν, ε 

παγθνζκηνπνίεζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζεκεξηλή επνρή θαη ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ 

θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ εμάιεηςε ησλ ελ ιφγσ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη ηελ 

νκνηνγελνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, ηφζν 

ζε εζληθφ, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο γηα εθαξκνγή 

νκνηφκνξθσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, γίλεηαη εκθαλήο ηδηαίηεξα ζηα 

πιαίζηα ηεο θξίζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηηο αγνξέο, θαη ηνπ ζπλερψο 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο 

κε έλα παγθφζκην, θνηλφ ινγηζηηθφ πιαίζην θαλφλσλ, κεζφδσλ θαη αξρψλ δελ άξγεζε λα γίλεη 

θαηαλνεηή. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, μεθίλεζαλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ. 

Καζψο νη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο θηλνχληαη κε ξαγδαία ηαρχηεηα, ε 

ηήξεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο, είλαη πξνθαλέο θαη αλακελφκελν φηη δελ κπνξεί ζηηο κέξεο καο λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Οη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνρξεψζεθαλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο θαη ε πηνζέηεζε 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα, πξνθάιεζε κία ζεηξά απφ κεηαξξπζκίζεηο θαη 

έλα πιήζνο απφ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. 

Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο, θαζψο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ 

ζπλνδεχνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.), απνηέιεζαλ ην 

βαζηθφηεξν θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ κειέηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. Ζ δηάξζξσζε ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο έρεη σο εμήο. 

ην πξψην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα εηζαγσγηθά ζηνηρεία γηα ηελ έλλνηα ηεο 

ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο θαη αλαθέξνληαη θάπνηα Γεληθά Λνγηζηηθά ρέδηα πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζε Δπξσπατθέο ρψξεο ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ινγηζηηθή ηππνπνίεζε ζηελ Δπξψπε. 
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 Σν δεχηεξν θεθάιαην, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο, αθνχ πξψηα 

αλαθέξεηαη ζηηο αηηίεο γηα ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε ινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εμάιεηςεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ. Δπίζεο, ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο θαη 

παξνπζηάδεη κε ρξνληθέο αλαθνξέο ηα βαζηθφηεξα ζεκεία θαηά ηελ πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα 

ηελ επίηεπμε ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Έηζη, 

δίλεηαη ε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πνπ νδήγεζε ηειηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ Γ.Λ.Π. 

 ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα, ν ζθνπφο θαη ε ζεκαζία ησλ ελ ιφγσ πξνηχπσλ, 

αλαιχνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα πξφηππα θαη πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάξηηζεο θαη πηνζέηεζεο ηνπο. 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ζηε ρψξα καο, εζηηάδνληαο ζηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηα 

Γηεζλή Πξφηππα. Πεξηγξάθεηαη κε ιίγα ιφγηα, ην Δ.Γ.Λ.. θαη αλαιχνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ Πιαηζίνπ. 

 ην πέκπην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ θαη αλαιχνληαη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν νη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα. Σνλίδνληαη νη δπζθνιίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ ζπλνδεχεη ε θαζηέξσζε ησλ πξνηχπσλ, αιιά 

θαη ζηα νθέιε πνπ παξέρνληαη απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

 Οη ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζηέξσζε ζηε ρψξα καο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα κέζα απφ κηα εκπεηξηθή κειέηε. Έηζη, ζην 

έθην θεθάιαην, παξαζέηνληαη αλαιπηηθά θαη εμεηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν ζηάιζεθε ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, δίλεηαη 

αξρηθά κία βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε κε παξφκνηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

παξειζφλ, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. 

 Σέινο, ζηνλ Δπίινγν ηεο εξγαζίαο παξαζέηνληαη θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζε φηη 

αθνξά ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηελ απαηηνχκελε πξνζπάζεηα απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο λα πξνζαξκφζνπλ ην Δ.Γ.Λ.. ζηα πξφηππα, ψζηε λα 

επηηεπρζεί πιήξεο ινγηζηηθή ελαξκφληζε.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2: ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ 

ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 2
 

 

Ζ Δπηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πηνζέηεζε ηα Γ.Λ.Π θαη Γ.Π.Υ.Π., θαζψο θαη ηηο 

Γηεξκελείεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ κε ηελ παξαθάησ ζεηξά Καλνληζκψλ νη νπνίνη 

αλάγθαζαλ φια ηα θξάηε κέιε ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο επηεκβξίνπ 2003, γηα ηελ 

πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 707/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απξηιίνπ 2004, πνπ ηξνπνπνηεί 

ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2086/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2004, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηνπ Γ.Λ.Π. 39. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2236/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηα Γ.Π.Υ.Π. 1, 3, 4 θαη 5, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 1, 10, 12, 14, 

16 έσο 19, 22, 27, 28 θαη 31 έσο 41 θαη ηηο δηεξκελείεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ 9, 

22, 28 θαη 32. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2237/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2004, πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

φζνλ αθνξά ην Γ.Λ.Π. 32 θαη ηε δηεξκελεία Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π. 1. 

                                                
2
 Γξ. Μηραήι Γ. Παδάξζθεο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», ζεκεηψζεηο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ εξξψλ. 
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 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2238/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Γεθεκβξίνπ 2004, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην Γ.Π.Υ.Π. 1, ηα Γ.Λ.Π. 1 έσο 10, 12 έσο 17, 19 έσο 24, 27 έσο 38, 

40 θαη 41, θαζψο θαη ηηο δηεξκελείεο Μ.Δ.Γ. 1 έσο 7, 11 έσο 14, 18 έσο 27 θαη 30 έσο 33. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 211/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 2005, πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

φζνλ αθνξά ηα Γ.Π.Υ.Π. 1 θαη 2 θαη ηα Γ.Λ.Π. 12, 16, 19, 32, 33, 38 θαη 39. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1751/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2005, πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ δηεζλψλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην Γ.Π.Υ.Π. 1, ην Γ.Λ.Π. 39 θαη ηε Μ.Δ.Γ. 12. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1073/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Ηνπιίνπ 2005, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηε δηεξκελεία Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π. 2. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1864/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 2005, πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. ζχκθσλα 

κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

φζνλ αθνξά ην Γηεζλέο Πξφηππν Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 1 θαη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα 32 θαη 39. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1910/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2005, γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο 1θαη 6,ηα Γ.Λ.Π. 1,16,19,24,38 θαη 39 θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 4 θαη 5. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2106/2005 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 2005, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ πηνζέηεζε 
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νξηζκέλσλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ην Γ.Λ.Π. 39. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 108/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 11εο Ηαλνπαξίνπ 2006, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα Γ.Π.Υ.Π. 1, 4, 6 θαη 7, ηα Γ.Λ.Π. 1, 14, 17, 32, 33, θαη 39, θαη ηε 

δηεξκελεία 6 ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π.).  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 708/2006 ηεο 8εο Μαΐνπ 2006, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 21 θαη ηε δηεξκελεία 7 ηεο 

Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π. 

  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1329/200 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο επηεκβξίνπ 2006, γηα 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)αξηζ. 1725/2003 γηα ηελ πηνζέηεζε Γ.Λ.Π. ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ 

αθνξά ηηο δηεξκελείεο 8 θαη 9 ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π. 

  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 611/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2007, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 πεξί ηεο πηνζέηεζεο νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε Γηεξκελεία 11 ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Π.  

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 610/2007 ηεο επηηξνπήο ηεο 1εο Ηνπλίνπ 2007, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 πεξί ηεο πηνζέηεζεο νξηζκέλσλ Γ.Λ.Π. 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηε Γηεξκελεία 10 ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ Γ.Π.Υ.Π. 

 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1358/2007 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2007, γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1725/2003 πεξί ηεο πηνζέηεζεο νξηζκέλσλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ην Γ.Π.Υ.Π. 8.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3: ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Γενικά ζηοιτεία (Σημειώνεηε με Χ ζηο ανηίζηοιτο κοσηάκι) 

  

Φχιν 
Άληξαο Γπλαίθα 

  

 

 

Ζιηθία 
20-35 35-50 > 50 

   

 

 

Δπίπεδν 

εθπαίδεπζεο 

Γεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 
Μεηαπηπρηαθφ Γηδαθηνξηθφ 

    

 

 

Μνξθή Δηαηξίαο 
Α.Δ Ο.Δ Δ.Δ Δ.Π.Δ Αηνκηθή 

     

 

 

Αξηζκφο 

Δξγαδνκέλσλ 

< 10 10-100 > 100 

   

 

 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο γηα ηα Γ.Λ.Π. 

 

NAI OXI 
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Μέξνο Α' : ΓΗΑΦΟΡΔ Δ.Λ.Π. – Γ.Λ.Π. 

Καζφινπ ε κηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξηα ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

1. Οη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη 

θαηαλνεηέο ζε ζρέζε κε ηα ηα Δ.Λ.Π.; 
     

2.  Σα Γ.Λ.Π. παξέρνπλ πεξηζζφηεξε νκνηνκνξθία θαη 

ζπλάθεηα ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ; 

     

3. Τπάξρεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε απφ ηνπο ρξήζηεο 

σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρνληαη κε ηα Γ.Λ.Π.;  

     

4. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη εθείλεο πνπ 

παξέρνληαη κέζσ  ησλ Δ.Λ.Π.; 

     

5.  Ζ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π. 

δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο; 
     

      

Μέξνο Β' : ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π.  

Καζφινπ ε κηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξηα ε 

κεγάιν 

βαζκφ 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

1. Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο ηεο 

επηρείξεζεο ζαο; 

     

2. Οη θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη πεξίπινθνη θαη απαηηνχλ 

επαξθψο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα ζηειέρε; 
     

3.  Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. είλαη επαξθήο; 
     

4. Έγηλαλ έγθαηξα νη απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.; 
     

5.  Σν ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο έρεη 

ελαξκνληζηεί πιήξσο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.; 
     

6.  Σα Γ.Λ.Π. εθαξκφδνληαη νκνηφκνξθα γηα φιεο ηηο 

ππφρξεεο επηρεηξήζεηο; 
     

7.  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζαο 

θαιχπηνπλ πιήξσο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π.; 
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Μέξνο Γ' ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 

Καζφινπ ε κηθξφ 

βαζκφ 

Μέηξηα ε κεγάιν 

βαζκφ 

ε πνιχ 

κεγάιν 

βαζκφ 

1. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ 

κεγεζψλ; 

     

2. Ζ ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

θαηαιπηηθά θαη λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ην έξγν ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ;  

     

3.  Έρεη βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ 

ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ 

απφ εηαηξηθέο απάηεο; 

     

4.  Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. έρεη επηθέξεη αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ; 
     

5. Ζ ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. έρεη δηεπθνιχλεη ηελ 

θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ; 
     

6. Έρνπλ δηεπθνιπλζεί νη ζρέζεηο κε μέλνπο πειάηεο 

θαη αιινδαπνχο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.; 
     

7. Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. έρεη ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα; 

     

8.  Σα Γ.Λ.Π. έρνπλ ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ; 
     

9. Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. αχμεζε ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ; 
     

10. Πηζηεχεηε φηη ην θφζηνο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ 

Γ.Λ.Π. κπνξεί λα αλαθηεζεί καθξνπξφζεζκα κέζσ 

δηαθφξσλ σθειεηψλ; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Ζ ζχγρξνλε αγνξά θαη θνηλσλία, δηαθξίλεηαη απφ ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, απφ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ κεηαμχ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ 

δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Με δεδνκέλε ηελ απειεπζέξσζε ησλ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ 

θαη ησλ επελδχζεσλ πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα θάζε θξάηνπο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλάγθε γηα ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ζηε 

ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρεη θάζε επηρείξεζε κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο ζηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Ζ ινγηζηηθή, φπσο φινη γλσξίδνπκε, απνηειεί γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα, ηε γιψζζα επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

κηαο επηρείξεζεο. Σν ζεκαληηθφηεξν αληηθείκελν ηεο ινγηζηηθήο, απνηειεί ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο ιήπηεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίνη αληινχλ ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Δίλαη γεληθά 

παξαδεθηφ, φηη ε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηνπο ρξήζηεο απνθηά κεγαιχηεξε 

ζπνπδαηφηεηα, φηαλ ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα είλαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκε ζηα πιαίζηα ηφζν 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθφξσλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.  

3
Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαδηθαζία αθξηβνδίθαηεο θαη νκνηφκνξθεο ινγηζηηθήο ζρεδίαζεο, πξψηα ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ζε επίπεδν θιάδνπ, ρψξαο, αιιά θαη ζε δηεζλή θιίκαθα. θνπφο 

ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο ζπγθέληξσζεο νκνηνγελψλ θαη ζσζηψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ µκνλάδσλ ηεο ρψξαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ βαζκνχ ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ εξγαζηψλ.  

                                                
3 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Η. ΑΚΔΛΛΖ, «Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Αλάιπζε θαη Δξκελεία ηεο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο», Δθδφζεηο «ΒΡΤΚΟΤ», ηφκνο Α‟. 
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Ωζηφζν, ε έλλνηα ηεο ηππνπνίεζεο δελ απνξξέεη µφλν απφ ηηο γεληθά παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη ζπλεπψο ε ινγηζηηθή ηππνπνίεζε δελ ζεκαίλεη πάληα νκνηνκνξθνπνίεζε 

θαη ζπγθξηζηκφηεηα, θαζψο ηείλεη λα ζπγθεξάζεη ηελ αλάγθε εληαίαο παξνπζίαζεο ησλ 

ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα γεληθφηεξνπο ζθνπνχο, κε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζε ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη κέζα ζε επηκέξνπο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Πνιιέο θνξέο, παξαηεξείηαη απζαηξεζία πνπ ρσξίο λα αληηβαίλεη ηηο 

ινγηζηηθέο αξρέο, θαηαζηξέθεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Έηζη, κε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ επηδηψθεηαη ε ηππνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ µκεγεζψλ κε ηελ επξεία 

έλλνηα ηεο ιέμεσο θαη ε εμαζθάιηζε νκνηνκνξθίαο ζε εζληθφ, ηνπιάρηζηνλ, επίπεδν. 

4
ην ηέινο ηνπ 19

νπ
 αηψλα, παξαηεξείηαη λνκνζεηηθή θίλεζε ζε πνιιέο ρψξεο γηα ηε 

ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ. ηαδηαθά, ε κία κεηά ηελ άιιε, νη πξνεγκέλεο ρψξεο άξρηζαλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ζηηο εκπνξηθέο ηνπο λνκνζεζίεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο 

απνγξαθήο, ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθνχο θαλφλεο γηα ηελ ζχληαμε 

ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο». Με ηε ιήςε ησλ λνκνζεηηθψλ 

απηψλ κέηξσλ θάζε ρψξα απνζθνπνχζε λα επηηχρεη ηελ θαηάξηηζε εηιηθξηλψλ, ζαθψλ θαη 

νκνηφκνξθσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Δπί πνιιά ρξφληα, νη επηρεηξήζεηο εληάζζνληαλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο νληφηεηεο κέζα 

ζηα ζηελά πιαίζηα ηνπ εζληθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, άξρηζε 

λα γίλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαλεξφ φηη γηα ηελ θαηάξηηζε αιεζψλ θαη νκνηφκνξθσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ είλαη αξθεηνί νη θαλφλεο πεξί θαηαξηίζεσο ηνπο, αιιά απαηηείηαη 

ε ζέζπηζε θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηεξεηέσλ 

ινγαξηαζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο πεγάδεη ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο «απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο». Με άιια ιφγηα, απαηηείηαη ηππνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο ινγηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο.  

Δπηπιένλ, ε αλάγθε θαη ηαπηφρξνλα ε επθαηξία, ησλ επηρεηξήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

πέξαλ ησλ εζληθψλ ηνπο ζπλφξσλ γέλλεζε ηελ αλάγθε γηα κηα δηεζλή ηππνπνίεζε ηεο γιψζζαο 

κε ηελ νπνία ζπλελλννχληαλ φζνη εκπιέθνληαη κε ηε ινγηζηηθή. Με ηε δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο 

                                                
4 Θεφδσξνο Γ. Γξεγνξάθνο, «Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Αλάιπζε Δξκελεία», Έθδνζε ΩΜΑΣΟ 

ΟΡΚΩΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ, Αζήλα 1988. 
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δεκηνπξγήζεθε ζέκα σο πξνο ηνλ ηξφπν ζχληαμεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο, ε νπνία επηζπκνχζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί πέξα 

απφ ηα εζληθά ηεο ζχλνξα. Έηζη, άξρηζε λα γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα θαζηέξσζε ελφο 

εληαίνπ ζπλφινπ θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεζφδσλ απνηχπσζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ λα θαηαγξάθεη θαη λα παξαθνινπζεί ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθέληξσζε 

νκνηνγελψλ, αμηφπηζησλ θαη νξζψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηνπζηαθή 

δηάξζξσζε ηνπο, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηνπο. 

5
Δλψ ινηπφλ ε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ Δζληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δεκηνπξγεί 

πιήζνο δπζθνιηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

παξάιιεια ε ζπγθξηζηκφηεηα απηψλ φζνλ αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρψξεο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Αλ θαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ήδε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο κεγάιεο, είραλ δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηεο παξνπζίαζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή 

απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, εληνχηνηο κφιηο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππήξμαλ ζεακαηηθέο 

αιιαγέο, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α., αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηεχρζεθε 

ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηαγνξψλ, κεηά 

απφ κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ δεκηψλ πνπ ππέζηεζαλ νη ελ ιφγσ επελδπηέο, ζε κεγάιεο εηαηξείεο, 

φπσο ε Enron θαη ε World.com ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη ε Ahold ζηελ Δπξψπε. Οη 

ζπγθεθξηκέλνη επελδπηέο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ησλ επελδχζεψλ ηνπο, ιφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ, ε νπνία πξνήιζε εμαηηίαο 

ηεο αλακφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ, έγηλε θαηαλνεηφ παγθνζκίσο πσο ε ελαξκφληζε ησλ εγρψξησλ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θάζε ρψξαο κε απηά δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη απνδνρήο ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ελαξκφληζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθνξίαο κέζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είρε σο ζεκείν εθθίλεζεο ηελ Σέηαξηε Κνηλνηηθή 

Οδεγία (Ηνχιηνο 1978), θαη ηελ Έβδνκε Κνηλνηηθή Οδεγία (Ηνχληνο 1983). Ζ ελζσκάησζε 

                                                
5 Ηνξδάλεο  Ν. Φισξφπνπινο, «Ζ πξψηκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.:Ζ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ», 2006. 
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ινηπφλ ηεο 4
εο

 θαη 7
εο

 Οδεγίαο ζηα εζληθά δίθηπα φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθή 

Έλσζεο απνηέιεζε θχξηα θξνληίδα πνπ ηειηθά ζήκεξα έρεη νινθιεξσζεί.  

6
Σν έγγξαθν «Accounting Harmonisations: A new strategy vis-a-vis International 

Harmonisation» (1995), ην νπνίν αλαθέξεη ηελ αλάγθε εκθάληζεο κηαο Δπξσπατθήο ζηξαηεγηθήο 

γηα ηε ινγηζηηθή ελαξκφληζε, ππήξμε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν 

ζεκαληηθά έγγξαθα ζηε ινγηζηηθή ελαξκφληζε ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Σν θείκελν 

ππνγξακκίδεη ηηο αδπλακίεο ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπο λα εμαιείςνπλ 

πιήξσο ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηα εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, θαη ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε γηα ηελ εχξεζε λέσλ ιχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε κίαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζπάζεηαο γηα ινγηζηηθή ελαξκφληζε. 
7
Ζ άπνςε γηα ηελ εμαηξεηηθή 

ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ αξρηθά επηζεκάλζεθε ην 1997 απφ κεκνλσκέλεο θσλέο κέζα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα πηνζεηήζεθε απφ ην ζχλνιφ ηεο. Βιέπνληαο ηα πξάγκαηα εθ 

ησλ πζηέξσλ, δηαπηζηψλνπκε φηη ε άπνςε απηή εμαθνινπζεί λα είλαη ηζρπξή αθφκε θαη ζήκεξα, 

αθνχ ε καθξφρξνλε επίδξαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ νδήγεζε ζηε λνκνζεηηθή θαη‟ αξρήλ 

πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ λνκνζεηηθή πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνηειεί ην πξψην βήκα 

ηεο νινθιήξσζεο ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ην 2005 πεξίπνπ 7.000 εηζεγκέλεο ζε Υξεκαηηζηήξηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο εηαηξείεο έπξεπε λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γ.Λ.Π. 
8
Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πνπ εθδίδεη ην International Accounting Standards Board 

(ΗΑSΒ) είλαη ε πξναγσγή ελφο θνηλνχ, πςειήο πνηφηεηαο θαη αμηφπηζηνπ πιαηζίνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ρξήζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ πηνζέηεζε ησλ πξνηχπσλ 

απηψλ, ην 2005 απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη απφ πνιινχο ραξαθηεξηζηεί σο ην 

ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ζην ρψξν ηεο Λνγηζηηθήο θαη γεληθφηεξα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζε παγθφζκην επίπεδν.  

                                                
6 European Commission (1995) Accounting Harmonisation: A New Strategy Vis-à-vis International 

Harmonisation.com 95 (508), Brussels. 

7 Ηνξδάλεο  Ν. Φισξφπνπινο, «Ζ πξψηκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.: Ζ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ», 2006. 

8 Κ. Καξακάλεο θαη Β. Παπαδάθεο, «Ζ Δθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. (ΓΠΥΠ) ζηελ Διιάδα, Δπηπηψζεηο γηα Διεγθηέο, 

Λνγηζηέο, Δπηρεηξήζεηο θαη Δπνπηηθέο Αξρέο», Αζήλα, επηέκβξηνο 2008. 
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ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ (Δ.Γ.Λ..) θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ ινγηζηηθψλ νδεγηψλ ηεο Δ.Ο.Κ. ζηε δεθαεηία ηνπ 

1980, ε εηζαγσγή ησλ Γ.Λ.Π. απνηειεί ηελ ινγηζηηθή επαλάζηαζε ηνπ 21νπ αηψλα, κε δεδνκέλε 

ηε δηαθνξά θηινζνθίαο κεηαμχ Δ.Γ.Λ.. θαη Γ.Λ.Π.. Ζ επηηπρία ελφο ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη 

ζεκαζίαο εγρεηξήκαηνο απαηηεί θαιφ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ θαη ζπλεξγαζία φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ: θξάηνο θαη επνπηηθνί θνξείο, νξθσηνί ειεγθηέο θαη δηνηθήζεηο ησλ 

ππνθείκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Γεληθά, ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. έρεη επηθέξεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε νιφθιεξν ην 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη κε ηε 

ινγηζηηθή. Βάζεη ησλ πξνηχπσλ, ε θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα θαη πην αμηφπηζηα ηελ 

πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, κε θχξην γλψκνλα ηελ νξζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη φισλ ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Μέρξη ζήκεξα, ε IASC έρεη εθδψζεη ζπλνιηθά 41 πξφηππα. Ζ επηθέληξσζε ηεο 

Δπηηξνπήο παξακέλεη ζηα νπζηψδε ζηνηρεία πιεξνθφξεζεο, θαηά ηελ έθδνζε ελφο Γ.Λ.Π.. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, πξνζπαζεί λα θάλεη ηα πξφηππα φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηά θαη πιήξε, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε παγθφζκηα βάζε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ηα 

πξφηππα αλαζεσξνχληαη ζπλερψο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο 

ηνπ θνηλνχ, γη‟ απηφ θαη νξηζκέλα απφ απηά έρνπλ εθδνζεί ζην παξειζφλ θαη αληηθαηαζηαζεί κε 

αλαζεσξεκέλα ή θαηλνχξηα πξφηππα. Έηζη, αμηνζεκείσην είλαη φηη πνιιά πξφηππα (Γ.Λ.Π. 3, 4, 

5, 6, 9, 13, 25, 26, 30, 35) έρνπλ θαηαξγεζεί, ελζσκαησζεί ή ππεξθαιπθζεί απφ άιια πξφηππα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

 

 

2.1 Γπζθνιίεο Λνγηζηηθήο Δλαξκόληζεο  

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο άξρηζε λα γίλεηαη επξέσο αληηιεπηή ζην ηέινο ηνπ 

19νπ αηψλα θαη νη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πεηχρνπλ κία 

νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, μεθίλεζαλ λα εθαξκφδνπλ ε θαζεκία ην δηθφ 

ηεο Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. ην δπηηθφ θφζκν, είραλ αλαπηπρζεί δχν βαζηθά κνληέια 

ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. Σν πξψην είλαη ην ιεγφκελν γαιινγεξκαληθφ κνληέιν, ην νπνίν 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε Γαιιία ην 17° αηψλα κε θξαηηθή πξσηνβνπιία θαη ην δεχηεξν κνληέιν, 

είλαη ην αγγινζαμνληθφ, ην νπνίν μεθίλεζε ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ηνλ 19° αηψλα. 

Παξφιν πνπ πνιιά Γεληθά Λνγηζηηθά ρέδηα είραλ ηε βάζε ηνπο ζε άιια, σζηφζν, θάζε 

ρψξα είρε αλαπηχμεη θαη ηεξνχζε ηνπο δηθνχο ηεο ινγηζηηθνχο θαλφλεο. Ζ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε 

πνπ αθνινπζνχζε θάζε ρψξα ήηαλ αλάινγε κε ηηο αλάγθεο πνπ θαινχηαλ λα εμππεξεηήζεη θάζε 

Δζληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Δίλαη πξνθαλέο επνκέλσο, φηη νη ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, πξαθηηθέο θαη 

κέζνδνη παξνπζίαδαλ κία πνηθηιία απφ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ. 
9
Ζ πξνζπάζεηα θαη ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κείσζε θαη 

εμάιεηςε ζηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

ηππνπνίεζεο νξίδεηαη σο ινγηζηηθή ελαξκφληζε (accounting harmonization).  

Οη ελ ιφγσ δηαθνξέο νθείινληαη γεληθά ζε κία ζεηξά νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη άιισλ 

παξαγφλησλ.  Σα εζληθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα δέρνληαη επηξξνέο απφ δηάθνξεο 

νηθνλνκηθέο ή ινγηζηηθέο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε κία ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

Φηιαλδία είρε αλαπηπρζεί κία ινγηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ έδηλε έκθαζε ζηηο ηακεηαθέο ξνέο κηαο 

επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα πνιιά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα λα δίλνπλ ζεκαζία ζηελ θαιχηεξε 

δπλαηή παξνπζίαζε θαη απεηθφληζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ.  

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη επίζεο, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θάζε ρψξαο, ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο, θαζψο επίζεο θαη νη πεγέο 

                                                
9 John Blake and Oriol Amat, “European Accounting”, Great Britain 1993. 
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άληιεζεο ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζε θάζε ρψξα, νη νπνίεο κπνξεί λα απαηηνχλ παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
10

χκθσλα κε ηνπο Nobes θαη Parker, νη 

επηρεηξήζεηο θάζε ρψξαο αληαπνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηηο αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη θαη ε βαζηθφηεξε αηηία ησλ 

δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηα εζληθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο.  

11
Μαδί κε ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζηηο θχξηεο αηηίεο ινγηζηηθήο δπζαξκνλίαο 

κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο, ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ ζπλαληάκε απφ ρψξα ζε ρψξα, ελψ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

απνηειεί θαη ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη ε ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηε ινγηζηηθή θαη ηε 

θνξνινγία. ε νξηζκέλεο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη κέζα ζε 

ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπλ ην θνξνινγηθφ εηζφδεκα.   

12
Άιιεο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο, 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ εζληθηζηηθψλ απφςεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχλ ζε θάζε ρψξα ην 

ζπλαίζζεκα φηη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηεξεί είλαη επαξθέο. Σέινο, νη δπζθνιίεο θαη νη ιφγνη 

ινγηζηηθήο δπζαξκνλίαο κπνξεί λα νθείινληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο κεηάθξαζεο ελφο ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ απφ κία γιψζζα ζε άιιε.  

  

2.2 εκαζία Λνγηζηηθήο Δλαξκόληζεο 

 

Παξά ηηο παξαπάλσ δπζθνιίεο, ε έλλνηα ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο ζπλνδεχεηαη απφ έλα 

πιήζνο πιενλεθηεκάησλ. Ζ θαζηέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε θάζε ρψξα, πξνζέθεξε 

κελ κία πνηθηιία απφ νθέιε θαη βειηίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ νηθνλνκία πνιιψλ ρσξψλ, 

σζηφζν, ε εθαξκνγή ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ ζρεδίσλ πεξηνξίδεη ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη, 

                                                
10 C.W.Nobes and R.H.Parker, “Issues in Multinational Accounting, Oxford”, Philip Allan 1988. 

11 Irena Jindřichovská, “International Differences in Accounting: The Birth of an Accounting Harmonization 

Process”. 

12 C. Nobes, Robert B. Parker, Robert H. Parker, “Comparative international accounting”, 2008. 
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κέζσ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο αθξηβνδίθαηεο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζε 

εζληθφ κφλν επίπεδν. 

 
13

Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζίαδε θάζε ρψξα ζηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, επεξεαζκέλε ηφζν απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, φζν θαη απφ κία πνηθηιία θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ θαη ινηπψλ ζπλ-

ζεθψλ, φπσο αλαθέξζεθε, δεκηνπξγνχζαλ ζέκαηα θαη δπζθνιίεο. πρλά, παξαηεξνχληαλ 

θαηλφκελα φπνπ ηζνινγηζκνί επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ ζηνλ ίδην θιάδν παξνπζίαδαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο εμαηηίαο ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ 

ζπληεινχζε ζηελ αλππαξμία δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θαζψο επίζεο, 

θαζηζηνχζε αδχλαηε ηε δηαθιαδηθή ζχγθξηζε.  

14
Δπηπιένλ, ε κε χπαξμε δηεζλψλ θαλφλσλ ζχληαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ππνρξέσλε θάζε επηρείξεζε ε νπνία επηζπκνχζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί πέξα απφ ηα εζληθά ηεο 

ζχλνξα, ή λα αλαδεηήζεη θεθάιαηα ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, λα ζπληάμεη πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο αλαιφγσο ηε ρψξα ζηελ νπνία απηέο απεπζχλνληαλ θάζε θνξά. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηεινχζε επαρζή εξγαζία θαη απαηηνχζε απφ ηελ επηρείξεζε απμεκέλα έμνδα 

ζχληαμεο ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζηζηψληαο ζαθέο αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα. Καηά 

ζπλέπεηα, ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο αγνξάο, γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε γηα νκνηφκνξθε 

θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

15
Γηα θάζε αηνκηθή επηρείξεζε πνπ επηζπκνχζε λα επεθηείλεη ηε δξάζε ηεο ζην 

εμσηεξηθφ, ε ινγηζηηθή ελαξκφληζε ζα κείσλε ηηο εξγαζίεο θαη ην ρξφλν πνπ απαηηνχζαλ νη 

δηάθνξεο πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζπλάδνπλ κε ηα 

ινγηζηηθά πξφηππα άιιεο ρψξαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. Σαπηφρξνλα, θαη σο απνηέιεζκα ησλ κεησκέλσλ εξγαζηψλ, ε 

επηρείξεζε ζα απνθηνχζε ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ηνπ θφζηνπο πνπ 

απαηηεί ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

                                                
13 Ησάλλεο Λ. Φηινο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Οδεγφο Πξψηεο εθαξκνγήο», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ 2003. 

14 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Η. ΑΚΔΛΛΖ, «Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Αλάιπζε θαη Δξκελεία ηεο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο», Δθδφζεηο «ΒΡΤΚΟΤ», ηφκνο Α‟. 

15 John Blake and Oriol Amat, “European Accounting”, Great Britain 1993. 
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Δπίζεο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο θεθαιαηαγνξάο, πέξα απφ ηηο επθαηξίεο επελδχζεσλ πνπ 

δεκηνχξγεζε, ζπλνδεπφηαλ απφ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο. Πξνθεηκέλνπ ζπλεπψο, λα αζθείηαη 

απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά θαη λα βειηηψλεηαη θαη‟ 

επέθηαζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ, είλαη πξνθαλέο φηη απαηηείηαη έλα δηεζλέο πιαίζην 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ κε ην νπνίν ζα είλαη ζπκβαηνί νη  ξπζκηζηηθνί θαλφλεο θάζε ρψξαο. Σα 

ζπζηήκαηα ηφζν εζσηεξηθνχ, φζν θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ απνθηνχλ κεγαιχηεξε αθεξαηφηεηα 

θαη αμηνπηζηία, ελψ δηεπθνιχλεηαη ε ειεγθηηθή εξγαζία θαη θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή ε 

κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο αγνξάο. 

16
Ζ ελαξκφληζε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θάζε ρψξαο κε έλα εληαίν ινγηζηηθφ 

ζρέδην εμαζθαιίδεη ην ζηνηρείν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο, κέζσ ηεο νπνίαο βειηηψλεηαη ζε ζεκαληηθά 

κεγάιν βαζκφ ε ιήςε ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Ζ ειεχζεξε θπθινθνξία ζπγθξίζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

17
Παξάιιεια, ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο κίαο ρψξαο, φζν θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο θαη ηνπο ιήπηεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ λα εμεηάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα επηιέμνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θίλδπλν. Έηζη, ζα 

αξζνχλ ηα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ηελ αμηνπηζηία ησλ μέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, ζα σθειεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηεζλνχο επέλδπζεο, ζα εληζρπζεί ε ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ θαη ζα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο. 

Σέινο, ράξε ζηε ινγηζηηθή ελαξκφληζε, νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα απνιακβάλνπλ 

έλα πιήζνο απφ νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δηαθφξσλ 

πιεξνθνξηαθψλ δεδνκέλσλ ζηα δηάθνξα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

ινγηζηηθή ελαξκφληζε ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. 

                                                
16

 «Λνγηζηηθή Δλαξκφληζε: Μηα λέα ζηξαηεγηθή έλαληη ηεο δηεζλνχο ελαξµφληζεο», αλάθηεζε απφ: 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf 

17 Christian Leuz and Peter Wysocki, “Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation”, 

July 2008.  

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf
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2.3 Λογιςτική Εναρμόνιςη ςτην Ε.Ε. 

  

Δλψ θάζε ρψξα εθάξκνδε ην δηθφ ηεο ινγηζηηθφ ζρέδην θαη αθνινπζνχζε ην δηθφ ηεο πιαίζην 

θαλφλσλ σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε, ζηα πιαίζηα ηεο ξαγδαίαο παγθνζκηνπνίεζεο 

άξρηζαλ λα γίλνληαη αληηιεπηά ηα νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνζδψζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο ε ινγηζηηθή 

ελαξκφληζε κε έλα θνηλφ γηα ηα επξσπατθά θξάηε πξφηππν ινγηζηηθψλ θαλφλσλ.  

18
Μεηά απφ ζπδεηήζεηο πνπ έγηλαλ ζε ηξία ζπλέδξηα (ην 1951 ζην Παξίζη, ην 1952 ζηηο 

Βξπμέιιεο θαη ην 1955 πάιη ζην Παξίζη), ζηα νπνία είραλ ζπκκεηνρή νηθνλνκηθνί θαη ινγηζηηθνί 

εκπεηξνγλψκνλεο απφ δηάθνξεο ρψξεο, θπξίσο Γάιινη θαη Βέιγνη, ζπζηήζεθε ε επηηξνπή κε ηελ 

νλνκαζία «Commission du Plan International». Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή απνθάζηζε λα ιάβεη ζαλ 

βάζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ινγηζηηθφ ζρέδην πνπ εθπνλήζεθε απφ ην Γάιιν νηθνλνκνιφγν θαη 

ινγηζηή - πξαγκαηνγλψκνλα Μ. J. Antonioz, ην έηνο 1946, θαη ην νπνίν είρε ππνβιεζεί ζηελ 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνηήζεσο ηεο Γαιιίαο. Σειηθά, ε παξαπάλσ δηεζλήο Δπηηξνπή 

εθπφλεζε «Γηεζλέο Λνγηζηηθφ ρέδην», ην νπνίν δελ παξνπζηάδεη ζνβαξέο δηαθνξέο απφ ην 

Γαιιηθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Σν ελδηαθέξνλ γηα ην δηεζλέο απηφ ινγηζηηθφ ζρέδην κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αηφλεζε. 

Απφ ην 1951 θαη κεηά, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα αλαθίλεζε πνιιέο θνξέο 

ην ζέκα ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ κε ην νπνίν ζα ζπκβάδηδαλ φιεο νη ρψξεο - κέιε ηεο Δ.Ο.Κ. Ζ 

θίλεζε απηή απνζθνπνχζε ζηελ ειεχζεξε ξνή θεθαιαίσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Ο.Κ. κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο.  Σειηθά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

επεδίσμε ηελ ελαξκφληζε θαη ηε ζχγθιηζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ θξαηψλ µειψλ ηεο κε ηελ έθδνζε θαηεπζπληεξίσλ Οδεγηψλ 

(Directives) νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο λφκνπο ησλ θξαηψλ - 

µειψλ. 

Ζ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελαξκφληζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο 

αλάκεζα ζηα θξάηε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζεκαηνδνηήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1978, κε ηελ 

έθδνζε ηεο Σέηαξηεο Οδεγίαο.  Με ηελ Σέηαξηε Οδεγία (78/660/ΔΟΚ) ξπζκίζηεθαλ νξηζκέλα 

                                                
18 ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Η. ΑΚΔΛΛΖ, «Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, Αλάιπζε θαη Δξκελεία ηεο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο», Δθδφζεηο «ΒΡΤΚΟΤ», ηφκνο Α‟. 



11 

 

πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πνπ έπξεπε λα λνκνζεηεζνχλ απφ ηηο ρψξεο - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Οη δηαηάμεηο ηεο 4εο Οδεγίαο ηεο Δ.Ο.Κ. ππνρξεψλνπλ φιεο ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, 

θαζψο θαη ηηο Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο λα ηεξνχλ εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη 

απνβιέπνπλ ηφζν ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ ηξίησλ κε ηελ θα-

ηάιιειε θαηάξηηζε θαη δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ζηελ 

εθαξκνγή εληαίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ, ηηο 

απνζβέζεηο θ.α. 
19

Σν πεξηερφκελν ηεο 4
εο

 Οδεγίαο θαζηέξσζε κία θνηλή κνξθή γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζηελ Δ.Δ. θαη πεξηιάκβαλε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ηηο ζεκεηψζεηο (Notes) ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κηαο αηνκηθήο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ην ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» .  

Οη ελ ιφγσ ξπζκίζεηο ηεο 4εο Οδεγίαο ηεο Δ.Ο.Κ. δελ απνηεινχλ «Γεληθφ Λνγηζηηθφ 

ρέδην» κε ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζηνλ φξν απηφλ, ζεσξνχληαη φκσο νπζηψδεηο, 

επεηδή θαζηεξψλνπλ θαη επηβάιινπλ θαλφλεο ζρεηηθνχο κε ηελ νξνινγία ησλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ηε ζχληαμε ησλ δεκνζηεπνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ πιήξε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ, ησλ ηξίησλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ. 
20

Γεληθά, ε  Σέηαξηε Οδεγία 

δελ έρεη σο ζηφρν λα επηηεπρζεί πιήξεο ηππνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ αιιά επηδηψθεη 

θπξίσο ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηζνδπλακία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ.   

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1983, εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ε 

Έβδνκε Οδεγία (83/349/ΔΟΚ), ε νπνία έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ Σέηαξηε Οδεγία θαη αθνξά 

ηδηαίηεξα ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νκίισλ εηαηξεηψλ. Οη ξπζκίζεηο ηεο Έβδνκεο 

νδεγίαο εμαξηψληαη ηφζν απφ ηνλ έιεγρν, φζν θαη ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. ε 

γεληθέο γξακκέο, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Οδεγία ε κεηξηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα εκθαλίδεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα φιεο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ θαη επίζεο, λα 

δεκνζηεχεη κία ελνπνηεκέλε εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εηθφλα θαη θαηάζηαζε ηνπ νκίινπ σο εληαίαο νληφηεηαο. 

                                                
19 Kristina Artsberg, “International accounting standardisation vis-à-vis European accounting harmonization”. 

20«Λνγηζηηθή Δλαξκφληζε: Μηα λέα ζηξαηεγηθή έλαληη ηεο δηεζλνχο ελαξµφληζεο», αλάθηεζε απφ 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf
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Ο πίλαθαο 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

ελζσκαηψζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηα εζληθά δίθηπα ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Πίλαθαο 2: Ζκεξνκελία Δλζσκάησζεο 4
εο

 θαη 7
εο

 Οδεγίαο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. 

Υψξα 

Μέινο 

4
ε
 

Οδεγία 

7
ε
 

Οδεγία 

Υψξα 

Μέινο 

4
ε
 

Οδεγία 

7
ε
 

Οδεγία 

Απζηξία 1996 1996 Ηηαιία 1991 1991 

Βέιγην 1984 1990 Λνπμεκβνχξγν 1984 1988 

Γαλία 1981 1990 Οιιαλδία 1983 1989 

Φηλιαλδία 1992 1992 Πνξηνγαιία 1989 1991 

Γαιιία 1983 1985 Ηζπαλία 1989 1991 

Γεξκαλία 1985 1985 νπεδία 1995 1995 

Διιάδα 1986 1986 Αγγιία 1981 1989 

Ηξιαλδία 1986 1992    

 

ΠΖΓΖ: Haller,A. and Kepler J.(2002) «Financial accounting developments in the E.U.: past events and future 

prospects», European Accounting Review, 11 (1): 153-190.   

 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ινγηζηηθή ελαξκφληζε ππέθξππηε κία 

δέζκεπζε ηνπιάρηζηνλ ζηα βαζηθά ζέκαηα γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο 

ηνπο. 
21

Σφζν ε Σέηαξηε, φζν θαη ε Έβδνκε Οδεγία, παξφιν πνπ επέηξεπαλ ηε δηαηήξεζε 

δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ παξαδφζεσλ πνπ ππήξραλ ζηα θξάηε µέιε πξηλ απφ ηε ζέζπηζή ηνπο, 

είραλ κεγάιν αληίθηππν, θαζψο θαηάθεξαλ λα πεηχρνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη Οδεγίεο απηέο επέηξεςαλ ηε γεληθή βειηίσζε ηνπ 

                                                
21 «Λνγηζηηθή Δλαξκφληζε: Μηα λέα ζηξαηεγηθή έλαληη ηεο δηεζλνχο ελαξκφληζεο», αλάθηεζε απφ: 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/com-95-508/com-95-508_el.pdf
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επηπέδνπ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, µέζσ ηεο θαιχηεξεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ινγαξηαζκψλ, 

θαζψο θαη µέζσ ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ζην πιαίζην ηεο εηζαγσγήο 

ηίηισλ ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ζπλέπεηα, βειηηψζεθαλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα δηαζπλνξηαθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Ωζηφζν, παξά ην αληίθηππν θαη ηε ζεκαζία πνπ είραλ γηα ηελ Δπξσπατθή νηθνλνκία, νη 

Δπξσπατθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο δελ θαηάθεξαλ λα ιχζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα επηρεηξήζεηο κε δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε πξφνδνο πνπ επηηεχρζεθε κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο θαη λα είλαη 

ζε ζέζε ε Δπξσπατθή Έλσζε λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη  

έπξεπε λα δνζνχλ δξαζηηθφηεξεο ιχζεηο θαη λα ιεθζνχλ κέηξα ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

2.4 Γηεζλήο Σάζε γηα Λνγηζηηθή Δλαξκόληζε  

 

22
ηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο άξρηζε λα 

εκθαλίδεηαη ε αλάγθε ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη ηηο επηρεηξήζεηο γηα πξαγκαηηθή ελεκέξσζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο 

επέλδπαλ ηα θεθάιαηά ηνπο. Με ην άλνηγκα ησλ εζληθψλ αγνξψλ, νη επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα 

ζηξέθνληαη πξνο ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη ρξεκαηαγνξέο πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ 

ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Ζ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο μέλσλ ρσξψλ δηεζλψο, ε 

ζπλερψο δηεπξπλφκελε ζηελή νηθνλνκηθή επαθή ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ κεηαμχ ηνπο θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο ,  δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ελφο εληαίνπ θαη 

δηεζλνχο πιαηζίνπ θαλφλσλ. Έηζη, γελλήζεθε λσξίο ε ηδέα ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνηήζεσο ζε 

δηεζλέο επίπεδν, δειαδή ηεο εθπνλήζεσο ελφο παγθφζκηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα 

εθαξκνδφηαλ, κε ειαθξέο κφλν δηαθνξνπνηήζεηο, απφ φιεο ηηο ρψξεο. 

23
Οη Γεληθά Απνδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο (Generally Accepted Accounting Principles – 

GAAP) είλαη απφξξνηα ηεο πεξηπινθφηεηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν 

                                                
22 «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», αλάθηεζε απφ: http://www.scribd.com/doc/40245726/ΓΛΠ-ΓΔΝΗΚΑ 

23 Patrick R Delaney, Barry J. Epstein, James R. Adler, Michael F. Foran “GAAP: interpretation and application”, 

1985. 

http://www.scribd.com/doc/40245726/ΔΛΠ-ΓΕΝΙΚΑ
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δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. Αθνξνχλ ηελ κέηξεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ εκθάληζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπκππθλσκέλεο κέζα ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ηερληθφ φξν 

ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ ‟30 θαη 

πεξηθιείεη ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο αξρέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

λα νξηνζεηεζεί ε απνδεθηή ινγηζηηθή πξαθηηθή ζε θάζε πεξίπησζε.   

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο γηλφηαλ φιν θαη πην έληνλε ε αλάγθε γηα ινγηζηηθή ελαξκφληζε κε θάπνην παγθφζκην 

πιαίζην ινγηζηηθψλ θαλφλσλ. 
24

Ηδηαίηεξα κεηά απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε ηνπ 1929, άξρηζε 

λα ξηδψλεη ε πεπνίζεζε πσο ε θαζηέξσζε εληαίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ απνηεινχζε 

κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, κέζα απφ πηέζεηο μεθίλεζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο 

γηα ηππνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο πιεξνθνξίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ηε δεθαεηία 

ηνπ 1930, πνπ  νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Λνγηζηψλ (American 

Institute of Accountants - AIA). Tν 1933, κεηαηξάπεθε ζην Ακεξηθαληθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζησλ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) θαη 

ζπλεξγάζηεθε κε ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο,  κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαλφλσλ πνπ ζα 

δηέπνπλ ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηνπ AICPA απνηέιεζε ηελ πξψηε 

επίζεκε πξνζπάζεηα γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ Γεληθά Απνδεθηψλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ (GAAP). 

Σν 1934, δεκηνπξγήζεθε ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

κεηεμειίρηεθε ζην παλίζρπξν φξγαλν SEC (Securities and Exchange Commission). Ζ SEC 

απνηεινχζε θξαηηθφ νξγαληζκφ πνπ ζηφρν είρε ηελ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε, φκσο δελ είρε ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ δηάζεζε κεγάισλ θνλδπιίσλ γηα έξεπλα θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζρεηηθψλ νξγάλσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 1938 ε SEC δίλεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη θεθάιαηα θαη επηπιένλ λα δηαζέζεη ηελ 

απαηηνχκελε ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο αλεμαξηεζία απνθάζεσλ θαη επηινγψλ. Ζ SEC είλαη 

ππεχζπλε κέρξη θαη ζήκεξα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ Γεληθά Απνδεθηψλ 

                                                
24 Jade Balle, “How Was GAAP Developed?”, αλάθηεζε απφ: http://www.ehow.com/about_4707464_how-was-

gaap-developed.html 

http://www.ehow.com/about_4707464_how-was-gaap-developed.html
http://www.ehow.com/about_4707464_how-was-gaap-developed.html


15 

 

Λνγηζηηθψλ Αξρψλ, φπσο είλαη ε αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο, ε αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, ε 

αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ θ.α.   

  ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα ζρήκαηα ππεχζπλα γηα ηελ ινγηζηηθή 

ηππνπνίεζε, πνπ αλήθαλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,  σζηφζν δηάθνξεο αδπλακίεο, ζρεηηθέο κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρεκάησλ απηψλ, νδήγεζαλ ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ην 1972, ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο Καζνξηζκνχ Λνγηζηηθψλ θαη Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πξνηχπσλ 

(Financial Accounting Standards Board - FASB). Ζ ζπγθεθξηκέλε Δπηηξνπή απνηέιεζε 

πξσηνπνξία ησλ Ζ.Π.Α., θαζφηη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή δελ ππήξρε παγθνζκίσο θάπνην 

παξφκνην ζψκα. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αλεμάξηεην ηδησηηθφ θνξέα πνπ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα ην θχξην φξγαλν 

ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ ελ ιφγσ Δπηηξνπή, κεηέρνπλ εθηά κφληκα κέιε, απφ 

ηα νπνία ηα ηέζζεξα επηιέγνληαη απφ φζνπο αζθνχλ δεκφζηα ην επάγγεικα ηνπ ινγηζηή θαη νη 

ηξεηο είλαη γλψζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεκάησλ.  

25
ηα ππφινηπα θξάηε επηθξαηνχζαλ θπξίσο ηα ηνπηθά πξφηππα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχζαλ 

ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θάζε ρψξαο, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαη ην 

πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα. Σν 1973, μεθίλεζε ε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπσλ πνπ ζα 

ίζρπαλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη έηζη ηδξχζεθε ζην Λνλδίλν ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Committee - IASC) απφ αληηπξνζψπνπο 

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ Απζηξαιία, Καλαδά, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηαπσλία, Μεμηθφ, 

Οιιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Μέρξη ην 2001, ε IASC εμέδσζε 

ζαξάληα έλα πξφηππα πνπ είλαη γλσζηά κε ηελ νλνκαζία Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα - Γ.Λ.Π.  

(International Accounting Standards – IAS).  

ηε ζπλέρεηα, ε IASC, αθνινπζψληαο ην πξφηππν ηνπ ακεξηθάληθνπ FASB, άιιαμε ηελ 

νξγαλσηηθή ηεο δνκή θαη κεηνλνκάζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2001, ζε πκβνχιην Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards Board - IASB). Σνλ Ηνχιην ηνπ 

2001, κε αληηπξνζψπνπο απφ πεξηζζφηεξεο απφ 91 ρψξεο, ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ, αλέιαβε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ πξφηππα πςειήο πνηφηεηαο πνπ ζα 

εθαξκφδνληαη κε ζπλέπεηα θαη ζα πξνσζνχλ ηε ζχγθιηζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  

                                                
25 Γ. Κφληνο, «Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ Leasing & Factoring», β‟ έθδνζε, Αζήλα 2010. 
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26
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζε ηεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ∆ηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001, ζπγθξνηεί ην ηερληθφ φξγαλν European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) θαη ηελ Καλνληζηηθή Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ 

Θεκάησλ (Accounting Regulatory Committee (ARC). Σν EFRAG είλαη ην φξγαλν θαηάξηηζεο 

∆ηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηεο E.E. ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη µε ην IASB γηα κειινληηθέο 

αιιαγέο ζηα ππάξρνληα ∆.Λ.Π. θαη ζηελ θαηάξηηζε λέσλ Πξνηχπσλ θαη πξνηείλεη ζηελ ARC ηελ 

απνδνρή ηνπο. Απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο φξγαλα, ην ηερληθφ (Technical Expert Group) θαη ην 

επνπηηθφ (Supervisory Board) θαη ηα µέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηηθά ζσκαηεία ηεο 

Δ.Δ. (ινγηζηψλ, ειεγθηψλ) θαη επηηξνπέο Κεθαιαηαγνξψλ θαη ρξεκαηαγνξψλ απηήο. 

Σν επηέκβξην ηνπ 2002, δεκνζηεχηεθε ν Καλνληζµφο (Δ.Κ.) 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ∆.Λ.Π, ζηελ Δπίζεµε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2003, ε Ρπζκηζηηθή Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο (ARC) επηθχξσζε φια ηα ∆.Λ.Π. πνπ ίζρπαλ ζηηο 14 επηεκβξίνπ 2002, εθηφο απφ 

ην ∆.Λ.Π. 32 θαη ∆.Λ.Π. 39 θαη ηηο ζρεηηθέο πξνο απηά δηεξκελείεο.   

Μεηά ην 2003, ηα πξφηππα ηα νπνία δεκηνπξγνχληαλ θέξνπλ ην φλνκα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Reporting Standards - IFRS). Απφ 

ηε 1.1.2005 ε εθαξκνγή ησλ Λνγηζηηθψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ θαζηεξψζεθε σο ππνρξεσηηθή γηα 

ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην εηαηξείεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. χκθσλα µε 

ηνλ Καλνληζµφ 1606/2002, απφ 1.1.2005 φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηέπνληαη απφ ην δίθαην ελφο 

θξάηνπο - µέινπο, θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, θαη είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην νθείινπλ λα 

θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

                                                
26 «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», αλάθηεζε απφ:  http://www.scribd.com/doc/40245726/ΓΛΠ-ΓΔΝΗΚΑ. 

http://www.scribd.com/doc/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

 

3.1 Έλλνηα θαη θνπόο 

 

27,28
Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.), πνπ πιένλ είλαη γλσζηά σο Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), εθπνλνχληαη απφ ηελ IASC κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ελφο παγθφζκηνπ, εληαίνπ θαη πςειήο πνηφηεηαο πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο γηα ρξήζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα Γ.Λ.Π. νξίδνληαη σο ε θσδηθνπνίεζε γεληθά 

απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, θαλφλσλ, κεζφδσλ, θαλνληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, ε 

θαζηέξσζε ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε νκνηφκνξθε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ 

απνηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ κε εληαίν ηξφπν θαη θαηά ζπλέπεηα, ζηελ παξνρή αθξηβψλ, 

αμηφπηζησλ θαη νκνηφκνξθσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν.  

29
Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απνηεινχλ ινγηζηηθέο πξαθηηθέο ππφ ηε κνξθή λφκσλ, 

κε ηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα ελαξκνληζηνχλ ππνρξεσηηθά νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κεηά απφ 

θνηλνηηθή νδεγία. Μεηά απφ κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ επηηαθηηθφηαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, 

θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθά απφ ην 2006 θαη έπεηηα, αξρηθά γηα ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη 

γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο.    

30
Γηα ηελ έγθξηζε ελφο Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη ζηελ 

Κνηλφηεηα, ην πξφηππν είλαη αλάγθε, θαηαξρήλ, λα αληαπνθξίλεηαη ζηε βαζηθή απαίηεζε πνπ 

δηέπεη ηηο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ, δειαδή ε εθαξκνγή ηνπ λα νδεγεί ζε κηα πξαγκαηηθή θαη 

ακεξφιεπηε απεηθφληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε, 

                                                
27 http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm 

28 Υξήζηνο Μπατξαθηάξεο, «Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ΓΠΥΠ) IFRS», 

παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο, 15 Ματνπ 2008. Αλάθηεζε απφ: 

http://www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Bairaktaris.pdf 

29 http://el.wikipedia.org/wiki/Γηεζλή_Λνγηζηηθά_Πξφηππα 

30 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ.1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002 γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7.%CE%91.
http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm
http://www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Bairaktaris.pdf
http://el.wikipedia.org/
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ζχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17
εο

 Ηνπιίνπ 2002, ην πξφηππν απηφ πξέπεη 

λα πξνάγεη ην επξσπατθφ δεκφζην ζπκθέξνλ θαη, ηέινο, λα αληαπνθξίλεηαη ζε ζεκειηψδε 

θξηηήξηα φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα είλαη εχρξεζηεο. 

ήκεξα, ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δελ απνηειεί κία απιή 

ππνρξέσζε γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο, αιιά είλαη κία πξφθιεζε γηα θάζε επηρείξεζε 

ψζηε λα κεηξήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη έλα απαξαίηεην κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Παξάιιεια, ηα Γ.Λ.Π. απνηεινχλ έλα πνιχηηκν 

εξγαιείν γηα ηηο δηνηθήζεηο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, ε νξζή ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα ηελ θαζηεξψζεη ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. 

31,32
ε γεληθέο γξακκέο ν ιφγνο πνπ ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. θαζίζηαηαη απαξαίηεηε, 

έγθεηηαη ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νηθνλνκηθή θαη 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ ζπλφινπ 

θαηαλνεηψλ, επηβιεηέσλ θαη πςειήο πνηφηεηαο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, απνζθνπεί 

ζηελ πηζηή θαη δίθαηε απεηθφληζε φισλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχεηαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη λα δηεπθνιχλεηαη 

ν αληαγσληζκφο ησλ εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ε ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ.  

33
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαιείηαη, 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, λα δεκνζηεχεη ηα ινγηζηηθά πξφηππα κε βάζε ηα νπνία ζα 

γίλεηαη ε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα πξνσζεί ηελ 

παγθφζκηα απνδνρή θαη ηελ θαηά γξάκκα ηήξεζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ θαη λα επηδηψθεη ηε 

ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ επίηεπμε ιχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο.  

34
Ζ IASC νθείιεη γεληθφηεξα λα εξγάδεηαη γηα ηε βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ησλ 

θαλφλσλ, ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνπζίαζε 

                                                
31 http://www.euro2day.gr/specials/topics/135/articles/60649/Article.aspx 

32 http://www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Bairaktaris.pdf 

33 http://www.taxheaven.gr/pages/ias/Γεληθά 

34 http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm  

http://www.euro2day.gr/specials/topics/135/articles/60649/Article.aspx
http://www.mbasociety.gr/uploads/BW2008/Bairaktaris.pdf
http://www.taxheaven.gr/pages/ias
http://research.altec.gr/iris/html/dlp.htm
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ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη δηαθνξέο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε κία πνηθηιία θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, λα δηαθπιάζζεηαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη λα 

δηεπθνιχλεηαη ε θπθινθνξία θηλεηψλ αμηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Σα κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλα Γ.Λ.Π. είλαη 34 θαη νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηα δηάθνξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, νη ππνρξεψζεηο ηεο ηα ίδηα 

θεθάιαηα, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκβάιεη γεληθά ζηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη 

ηε δηαηήξεζε ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο απνζθνπψληαο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Σαπηφρξνλα, βειηηψλνληαη νη φξνη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δηεπθνιχλνληαη νη επελδπηέο ζηελ αμηφπηζηε 

εθηίκεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

3.2  Γεληθέο Αξρέο 35, 36, 37 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα βαζίδνληαη ζε νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, νη νπνίεο έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηηο βαζηθέο ινγηζηηθέο 

αξρέο πνπ επηβάιιεη ην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη ε ινγηζηηθή ζεσξία, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη 

ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηνπο. Πην αλαιπηηθά, νη βαζηθέο αξρέο θαη 

«παξαδνρέο» πνπ δηέπνπλ ηα Γ.Λ.Π. παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

                                                                                                                                                       
 

35 http://www.scribd.com/doc/40245726/ΓΛΠ-ΓΔΝΗΚΑ 

36 Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο (G.A.A.P), αλάθηεζε απφ: 

http://www.econ.uoi.gr/prosopikes_selides/koumanakos/logistiki1/genika_paradektes_logistikes_praktikes.pdf 

37 Γ. Κφληνο, «Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ Leasing & Factoring», β‟ έθδνζε, Αζήλα 2010 

http://www.scribd.com/doc/40245726/%CE%94%CE%9B%CE%A0-%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91
http://www.econ.uoi.gr/prosopikes_selides/koumanakos/logistiki1/genika_paradektes_logistikes_praktikes.pdf
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 Αξρή ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Οληόηεηαο 

χκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο μερσξηζηήο ινγηζηηθήο νληφηεηαο (Αccounting Δntity), νη θαλφλεο 

ηεο ινγηζηηθήο ζεσξίαο εθαξκφδνληαη ζε θάζε επηρείξεζε ρσξηζηά θαη επηπιένλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πξέπεη λα ζεσξείηαη ηειείσο αλεμάξηεηε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. 

Δπηρείξεζε θαη επηρεηξεκαηίαο ιακβάλνληαη σο δχν μερσξηζηέο έλλνηεο. 

 

 Αξρή ηεο Πεξηνδηθόηεηαο    

Ζ αξρή ηεο πεξηνδηθφηεηαο ή αξρή ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο (Σime period principle) αθνξά ηελ 

αλάγθε γηα ππνινγηζκφ απνηειεζκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ζθνπφ λα 

απνθεχγνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ ζπληάμεσλ. Με βάζε 

ηελ αξρή ηεο πεξηνδηθφηεηαο, ε δσή ηεο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(ινγηζηηθή ρξήζε), κε ζθνπφ ηνλ εηήζην ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ινγηζηηθήο 

κνλάδαο θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. 

 

 Αξρή ηεο πλέρεηαο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηόηεηαο 

Ζ αξρή ηεο πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηαο (Going Concern principle) ηνλίδεη φηη αλ ε δηνίθεζε 

κίαο ηελ νηθνλνκηθήο κνλάδαο δελ αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε ή λα παχζεη ηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζην άκεζν κέιινλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ζπλερηδφκελε 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα θαίλεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, γηα  αθαζφξηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 Αξρή ησλ Γεδνπιεπκέλσλ Δζόδσλ – Δμόδσλ 

χκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ Γεδνπιεπκέλσλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ, νη ππεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ζηε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ αθνξνχλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμεο ή πιεξσκήο ηνπο. 

Έζνδα ή έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζπλεπψο, θάζε 

ρξήζε ζεσξείηαη αλεμάξηεηε απφ ηελ άιιε. 
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 Αξρή ηεο Ννκηζκαηηθήο Μνλάδαο 

Με βάζε ηελ αξρή ηεο Ννκηζκαηηθήο Μνλάδαο (Monetary Unit principle), απαηηείηαη ε ρξήζε 

λνκηζκαηηθήο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηαγξαθή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία επηρείξεζε κε νκνηφκνξθν ηξφπν. 

 

 Αξρή ηεο Απηνηέιεηαο  

Ζ Αξρή ηεο Απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ (Accrual Accounting), ζεκαίλεη ηνλ αθξηβνδίθαην 

δηαρσξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ, ζπλαιιαγψλ, απνηειεζκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, ψζηε λα είλαη αθξηβή ηα απνηειέζκαηα ησλ 

επηκέξνπο ρξήζεσλ.  

 

 Αξρή ηεο πληεξεηηθόηεηαο 

χκθσλα κε ηε βαζηθή ινγηζηηθή αξρή ηεο πληεξεηηθφηεηαο (Conservatism principle), ζε θάζε 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα έζνδα πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη φρη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα. Ωζηφζν, πξαγκαηνπνηνχληαη πξνβιέςεηο γηα ηα πηζαλά έμνδα 

πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε πνπ θιείλεη. Δπηπιένλ, ζε θάζε ρξήζε πξέπεη λα ινγίδνληαη νη 

απνζβέζεηο θαη νη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε, αλεμάξηεηα απφ  ην αλ πξνθχπηεη θέξδνο 

ή δεκία. ε θάζε πεξίπησζε, κε άιια ιφγηα, ε αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ππνρξεψλεη ζηελ 

επηινγή εθείλεο ηεο κεζφδνπ πνπ ζα καο δψζεη ηα ζπληεξεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. 

 

 Αξρή ηεο Αληηθεηκεληθόηεηαο 

Ζ αξρή ηεο Αληηθεηκεληθφηεηαο (Objective principle) ηνλίδεη φηη κία πιεξνθνξία δελ πξέπεη λα 

πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο κεξνιεςίαο πξνθεηκέλνπ λα είλαη αμηφπηζηε θαη ππνρξεψλεη ζηελ 

αληηθεηκεληθή απφδεημε ηνπ χςνπο ηεο αμίαο ησλ κέζσλ δξάζεο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ κίαο 

ινγηζηηθήο κνλάδαο.  

 

 Αξρή ηεο πλέπεηαο ησλ Λνγηζηηθώλ Μεζόδσλ  

Ζ αξρή ηεο πλέπεηαο ησλ Λνγηζηηθψλ Μεζφδσλ (Consistency principle) ππνρξεψλεη ηηο 

εθάζηνηε επηρεηξήζεηο, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα 

εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ 

http://www.euretirio.com/2010/06/synepeia-logistikon-methodon.html
http://www.euretirio.com/search/label/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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πξνεγνχκελε ινγηζηηθή ρξήζε, ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη ε δηαρξνληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

εηθφλα ηεο ινγηζηηθήο κνλάδαο.  

 

 Αξρή ηεο Αμηόπηζηεο Παξνπζίαζεο 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο Αμηνπηζηίαο (Reliability principle), oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζα πξέπεη λα 

ζπκκνξθψλνληαη απαξαηηήησο κε φιεο ηηο αξρέο ησλ πξνηχπσλ θαη λα παξνπζηάδνπλ κε ηξφπν 

αθξηβνδίθαην θαη αμηφπηζην ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ εθαξκνγή 

ησλ ελ ιφγσ αξρψλ θαη θαλφλσλ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή νχηνο ψζηε λα κελ 

παξαπνηνχληαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ εηαηξεηψλ πξνο παξαπιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ.  

 

 Ζ αξρή ηεο πγθξηζηκόηεηαο 

Οη δηαρξνληθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα 

εθηηκνχλ ηηο ηάζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Ζ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο 

αξρήο ηεο πγθξηζηκφηεηαο (Comparability principle) ππνρξεψλεη ζηελ δεκνζίεπζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ζην ηέινο θάζε ινγηζηηθήο ρξήζεο, ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζπλερφκελσλ εηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο επηρείξεζεο δηαρξνληθά. 

 

 Ζ αξρή ηεο Οπζηαζηηθόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο Οπζηαζηηθφηεηαο (Materiality principle), νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη ζπλνπηηθέο. Οθείινπλ λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο πην θξίζηκεο θαη νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κφλν ηα ζεκαληηθά 

ινγηζηηθά δεδνκέλα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε γεληθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο.  

 

http://www.euretirio.com/2010/06/logistiki-xrisi-periodos.html
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3.3    Όξγαλα Καηάξηηζεο ησλ Γ.Λ.Π. 
38, 39, 40

 

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα θχξηα φξγαλα πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζέζπηζε ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη ν βαζηθφο ξφινο ή νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε ελφο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηχπσλ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ παξαθάησ: 

 

3.3.1   Δπηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (IASC)      

                                                                                                                   

Ζ IASC είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ηελ πνιηηεία ηνπ Delaware ησλ 

Ζ.Π.Α. Ζ επηηξνπή απαξηίδεηαη ζήκεξα απφ είθνζη δχν κέιε πνπ νλνκάδνληαη Δπίηξνπνη 

(trustees). Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κία επξεία δηεζλήο βάζε, ηα είθνζη δχν κέιε 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, θαζψο επίζεο θαη δηαθνξεηηθέο 

επαγγεικαηηθέο ηάμεηο. Ζ IASC απνηειείηαη απφ ζεκαηνθχιαθεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηελ 

επηηξνπή δηεξκελεηψλ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή. 

 

3.3.2  Γηεζλέο πκβνύιην Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (ΗASB)  

 

Σν IASB αθνινπζψληαο ηελ νξγάλσζε ηνπ αληίζηνηρνπ ακεξηθάληθνπ FASB, ππάγεηαη ζε 

ίδξπκα ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASC) θαη εδξεχεη ζην Λνλδίλν. 

Απνηειεί κηα αλεμάξηεηε αξρή θαη έρεη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο θαη έθδνζεο ησλ Λνγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ. Απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξα κέιε, εθ ησλ νπνίσλ ηα δψδεθα είλαη πιήξνπο 

απαζρφιεζεο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηα δχν είλαη κέιε κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ επηιέγνληαη απφ ηελ ΗΑSC κε θξηηήξην επηινγήο ηε δεκηνπξγία κίαο νκάδαο πνπ ζα 

ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία ζε ζέκαηα δηεζλψλ αγνξψλ θαη επηρεηξήζεσλ 

                                                
38 http://el.wikipedia.org/wiki/Γηεζλή_Λνγηζηηθά_Πξφηππα.  

39  http://www.taxheaven.gr/pages/ias/ρεηηθά κε IASB θαη IFRIC. 

40 Γ. Κφληνο, «Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη εηαηξεηψλ Leasing & Factoring», β‟ έθδνζε, Αζήλα 2010. 

http://el.wikipedia.org/
http://www.taxheaven.gr/pages/ias/Σχετικά
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θαη ηελ επξχηεξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αγνξέο. ηφρνο ηνπ ζπκβνπιίνπ 

είλαη ε ζπλεηζθνξά ηελ αλάπηπμε παγθφζκησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην IASB έρεη σο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη έθδνζε ησλ Γ.Π.Υ.Π, θαζψο θαη ησλ Πξνζρεδίσλ ηνπ Πξνηχπσλ (Exposure Draft). Πξηλ 

απφ ηελ έθδνζε θάζε πξνηχπνπ, ην Γηεζλέο ζπκβνχιην πξέπεη λα δεκνζηεχεη έλα πξνζρέδην ηνπ 

Πξνηχπνπ, ην νπνίν θαη ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζρνιηαζκφ.  

 

3.3.3  πκβνπιεπηηθό Όξγαλν Πξνηύπσλ (Standards Advisory Council - SAC) 

 

Σν SAC απνηειεί ην επίζεκν ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ IASB θαη απαξηίδεηαη απφ 

πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα µέιε  πνπ απνηεινχλ έλα επξχ θάζκα εθπξνζψπσλ απφ δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. Μέιε ηεο επηηξνπήο 

είλαη εθπξφζσπνη θνξέσλ, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, αθαδεκατθνί, ειεγθηέο, κέιε επαγγεικαηηθψλ 

ινγηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαη  επελδπηηθψλ νκίισλ πνπ επεξεάδνληαη απφ θαη ελδηαθέξνληαη γηα 

ηηο εξγαζίεο ηνπ IASB. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηνξίδνληαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο θαη ε ζεηεία ηνπο δηαξθεί ηξία ρξφληα. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο SAC είλαη ε 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ην Γηεζλέο πκβνχιην ζρεηηθά µε ηα ηξέρνληα έξγα 

θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ ζηνπο 

ρξήζηεο απηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ SAC πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο ζπλεδξηάζεηο 

µε ην ζπκβνχιην δηεζλψλ πξνηχπσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπλδέεη 

ην IASB κε ηηο επηηξνπέο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζε θάζε ρψξα. 

 

3.3.4 Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (IFRIC) 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ απνηειείηαη απφ δψδεθα κέιε, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνπο 

επηηξφπνπο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο αλέξρεηαη ζε ηξία έηε θαη ζθνπφο ηνπο είλαη ε 

δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, εθδίδνληαο 

νδεγίεο, ιχζεηο θαη παξαδείγκαηα εθαξκνγήο. Ζ επηηξνπή ζπλεδξηάδεη φηαλ απηφ απαηηείηαη θαη 
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ε βαζηθή αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε εξκελεία ησλ Πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ 

ζρεηηθά κε αζάθεηεο, απνθιίζεηο θαη ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο ζηα εθδνζέληα 

Πξφηππα (Γ.Λ.Π./Γ.Π.Υ.Π.). 

 

 

 

Γιάγραμμα 1: Όργανα Καηάρηιζης Γιεθνών Λογιζηικών Προηύπων 

 

 

3.4 Διαδικαςία Έκδοςησ Προτύπων 41, 42
 

 

Ζ εθπφλεζε ησλ Γ.Λ.Π. γίλεηαη κέζσ κίαο δηεζλνχο δηαδηθαζίαο ζηελ νπνία εκπιέθνληαη 

ινγηζηέο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί αλαιπηέο θαη άιινη ρξήζηεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο έθδνζεο μεθηλάεη κε ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ  πξνο εμέηαζε 

θαη κειέηε θαη ηελ έθδνζε ζρεδίσλ θαηά ζέκα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ ησλ Αγνξψλ Κηλεηψλ Αμηψλ. Σα ελ ιφγσ ζρέδηα ππνβάιινληαη 

ζην Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ πξνο έγθξηζε. Σν πξνζσπηθφ ηνπ πκβνπιίνπ 

                                                
41

 http://www.taxheaven.gr/pages/ias 

42 Βιάρνο Υ., Λνπθά Λ., 2007 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 2007, Δθδφζεηο Global Training, Αζήλα. 

 

IASC                         

Δπηηξνπή Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(22 Δπίηξνπνη) 

SAC                 

πκβνπιεπηηθφ ξγαλν 

Πξνηχπσλ                    

(30 Μέιε) 

IASB                           

ψκα Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

(14 Μέιε) 

IFRIC                  

Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ  

(12 Μέιε) 

http://www.taxheaven.gr/pages/ias
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πξνζδηνξίδεη θαη εμεηάδεη φια ηα επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ινγηζηηθφ ζέκα, 

ελψ  πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο, ζπδεηήζεηο κε ην πκβνπιεπηηθφ ξγαλν Πξνηχπσλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα απηφ. ηαλ εγθξίλεηαη έλα ζρέδην, ηνπιάρηζηνλ απφ νθηψ κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, εθδίδεηαη έλα Πξνζρέδην Πξφηππν πνπ δηαβηβάδεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

δειαδή ζε ινγηζηηθέο νξγαλψζεηο, θπβεξλήζεηο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα 

µειεηεζνχλ, λα ππάξρεη αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζρφιηα, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε απφ ην 

πκβνχιην θαη έηζη γίλνληαη νη απαηηνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηα αξρηθά ζρέδηα. Γηα λα πάξεη ηε 

µνξθή ελφο ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπκβνπιίνπ.  

43
Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ Γ.Π.Υ.Π. θαη δηεξκελεηψλ, ηελ αληηθαηάζηαζε ή 

ηξνπνπνίεζε ήδε πηνζεηεζέλησλ Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Π. θαη δηεξκελεηψλ έρεη σο εμήο: 

 To IASB απνθαζίδεη ηελ πηνζέηεζε θαη δεκνζίεπζε κηαο ηξνπνπνίεζεο ή 

αληηθαηάζηαζεο ελφο πξνηχπνπ ή κηαο δηεξκελείαο. 

 Ζ EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ζπκβνπιεπηηθά ηφζν πξνο ην IASB, φζν θαη πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Π.Υ.Π., δεκνζηεχεη ηελ πξφηαζε ηεο γηα ηελ πηνζέηεζε ή φρη ελφο 

πξνηχπνπ, γηα δεκφζηα δηαβνχιεπζε. Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε δηαξθεί έλα κήλα. 

 Μέζα ζε δχν κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ελφο πξνηχπνπ απφ ην IASB, ε EFRAG ζα 

πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηε γλψκε ηεο γηα ηελ πηνζέηεζή ηνπ ή 

φρη. 

 Αλ ε EFRAG εθδψζεη ζεηηθή γλψκε γηα ηελ πηνζέηεζε ελφο πξνηχπνπ, ηφηε ζρέδην ηνπ 

ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ ππνβάιιεηαη ζηελ επηηξνπή ARC ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 

εθπξφζσπνη απφ ηηο ρψξεο κέιε, πξνθεηκέλνπ απηή λα ςεθίζεη ηελ πηνζέηεζή ηνπ ή φρη. 

 Μεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο ARC, εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη δεκνζηεχεηαη ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο. 

                                                
43 Γξ. Μηραήι Γ. Παδάξζθεο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», ζεκεηψζεηο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ εξξψλ. 
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3.5  Πλαίςιο Κατάρτιςησ 
44

 

 

Σν 1989 δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ IASC ην Πιαίζην Καηάξηηζεο (Framework) γηα ηε ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ 

ζέηεη ηηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε θαηάξηηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ. πλεπψο, δελ 

απνηειεί πξφηππν, αιιά ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Γ.Λ.Π.. Μέζσ ηνπ Πιαηζίνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα αληιήζνπλ αμηφπηζηεο 

πιεξνθνξίεο θαη ζηνπο ειεγθηέο, λα ζρεκαηίδνπλ επθνιφηεξα γλψκε σο πξνο ην εάλ νη 

θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γ.Λ.Π. θνπφο ηνπ πιαηζίνπ είλαη λα παξέρεη βνήζεηα:  

 ηελ ΗΑSC, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνηχπσλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπο µε ηηο 

ππάξρνπζεο πξαθηηθέο, θαζψο θαη γηα αλαζεψξεζε ησλ πθηζηάκελσλ Γ.Λ.Π..  

 ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα θαηαλνήζνπλ αλ νη πιεξνθνξίεο 

πνπ  θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ εθαξκνζηεί νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα 

Γ.Λ.Π.. 

 ηνπο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξάλνπλ θαηά πφζν νη θαηαζηάζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

 

                                                
44 Πξσηνςάιηεο Νηθφιανο, «Ζ αιήζεηα γηα ηα ∆ηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», Μάξηηνο 2002. 



 

28 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ Γ.Λ.Π. 

 

 

4.1 Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 

 

Γεληθφηεξα, ζα ιέγακε φηη πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., ην θαζεζηψο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο 

ζηελ Διιάδα, ην δηέθξηλε ε έιιεηςε νξγαληθήο ζπλνρήο, θαη ν έληνλνο θνξνινγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Ζ απνθάιπςε ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ιηγφηεξε έκθαζε ζηελ 

αμηφπηζηε θαη αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

45
Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ν ππνρξεσηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ιάκβαλε 

ρψξα θπξίσο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηνρψλ, ήηαλ απνθιεηζηηθά πξνλφκην 

ελφο ζψκαηνο νξθσηψλ ειεγθηψλ, πνπ ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή ήηαλ θαηλνκεληθά πνιηηηθή 

ππεξεζία. Σν 1991, ζεζκνζεηήζεθε ζηελ Διιάδα ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

(.Ο.Δ.Λ.), ην νπνίν ζπλερίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα κεηάθξαζεο, έθδνζεο θαη δηαλνκήο ησλ 

Γ.Λ.Π. ζηηο eειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είρε μεθηλήζεη απφ ην ψκα Οξθσηψλ Λνγηζηψλ 

(.Ο.Λ.), θαηάθεξε ψζηε λα έρνπλ εθδνζεί κέρξη ζήκεξα, φια ηα ζε ηζρχ Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. 

Παξφιν πνπ νη eειιεληθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ αξλεηηθέο ζηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. γηα 

αξθεηά ρξφληα, θαζψο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο λα δερηνχλ κία ηέηνηα δξαζηηθή αιιαγή ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, ε αλάγθε γηα αμηφπηζηε παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο 

επελδπηέο θαη νη απαηηήζεηο γηα ζπγθξηζηκφηεηα πνπ είραλ γελλεζεί ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, άξρηζε λα σξηκάδεη ηελ ηδέα ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ παξέρνληαο αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

νληφηεηαο, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο, κε καθξνπξφζεζκν ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο ζηνπο επελδπηέο. 

                                                
45 Ηνξδάλεο  Ν. Φισξφπνπινο, «Ζ πξψηκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.:Ζ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ». 
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46

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο απφ 1.1.2003, ζχκθσλα κε 

ηνλ λφκν 2992/2002, ππνρξεσηηθά απφ ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη  πξναηξεηηθά απφ ηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ηελ κνξθή Α.Δ. θαη επηιέγνπλ ηνπο ηαθηηθνχο απφ ην λφκν ειεγθηέο ηνπο απφ .Ο.Δ.Λ. 

Με ηε ξχζκηζε απηή έγηλε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο λα ελαξκνληζζεί πιήξσο κε ηα 

Γ.Λ.Π., ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε νκνηνκνξθία θαη ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Απφ 1.1.2005 ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία αλαγλψξηζε ην 

ζεκαληηθφ ξφιν ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαλνληζκψλ, πξαθηηθψλ 

θαη αξρψλ, πξφηεηλε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ φιεο 

ηηο εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

4.2 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

47
Πξηλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα επηθξαηνχζε ν φξνο Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (Δ.Λ.Π.). Ο φξνο απηφο δελ είλαη επίζεκνο, σζηφζν ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

λα αλαθεξζνχκε ζην ζχλνιν ηεο ινγηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο επίζεο, θαη 

ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληαμε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο.  

ηελ θνξπθή ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζπλαληάκε ην Διιεληθφ Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην, ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ έγηλε ππνρξεσηηθή απφ ην 1992 κε ην Π.Γ. 186/1992 

(άξζξν 7) γηα ηηο φιεο επηρεηξήζεηο πνπ ηεξνχλ βηβιία Γ‟ θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ (Κ.Β..). Παξάιιεια, εθπνλήζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή θαη άιια 

Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα: ην Σξαπεδηθφ, ησλ Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ησλ Φνξέσλ 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,  ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

Σα ινγηζηηθά απηά ζρέδηα θαιχπηνπλ ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ φξσλ θαη ζεσξηψλ, ζέκα ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη βαξχηεηα απφ ηα 

                                                
46 Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Σεχρνο πξψην, 20 Μαξηίνπ 2002. 

47 Καξαγηψξγνο Θ., Πεηξίδεο Α., «Δθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.) ζε πλδπαζκφ κε ην 

Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην - Θεσξία θαη Πξάμε», Δθδφζεηο Γεξκαλφο, Θεζζαινλίθε, 2006. 
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ινγηζηηθά πξφηππα. Δπηπιένλ, νη ινγηζηηθέο αξρέο ζηελ Διιάδα βαζίδνληαη ζηνλ Νφκν 

2190/1920 γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, θαη ηηο πξνζζήθεο ηνπ, ν νπνίνο 

πεξηείρε θαη ηηο θχξηεο δηαηάμεηο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ έρνπκε ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη 

ηνηρείσλ (ΚΒ - ΠΓ.186/1992), φπνπ ζπλαληάκε δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηεθκεξίσζεο 

ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη δηαηάμεηο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο. Σέινο, ζπλαληάκε ηνλ θψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν.2238/1994), θαζψο θαη κία ζεηξά κηθξφηεξεο ζεκαζίαο 

λνκνζεηήκαηα φπσο ην ΠΓ.299/2003 γηα ηηο απνζβέζεηο ησλ  Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. 

 

4.3  Διιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό ρέδην  

 

Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνηέιεζε ην βαζηθφ άμνλα ηεο ινγηζηηθήο εμέιημεο ηεο 

ρψξαο καο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο, πνπ δηαδέρζεθε νκαιά θαη ζηαδηαθά 

έλα παιαηφ θαη απαξραησκέλν ινγηζηηθφ ζχζηεκα, θαη απνηέιεζε ηελ θνηλή γιψζζα ησλ 

ινγηζηψλ, νηθνλνκνιφγσλ θαη θνξνηερληθψλ.  

48
Ο ζεζκφο ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαζηεξψζεθε ζηε ρψξα καο κε ηνλ Νφκν 1041/1980. 

χκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ Νφκνπ: «Σν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην απνηειεί ζχζηεκα θαλφλσλ 

ηαμηλνκήζεσο ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, πνπ απνζθνπεί ζηελ ηππνπνίεζε ησλ ππφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο ηεξνπκέλσλ ινγαξηαζκψλ, ζηελ θαηά εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγία 

θαη ζπιιεηηνπξγία απηψλ, ζηε βάζε παξαδεδεγκέλσλ αξρψλ θαη κεζφδσλ απνηίκεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ, 

ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνλ ελ γέλεη 

ζρεδηαζκφ ηεο ινγηζηηθήο ζε εζληθή θιίκαθα».  

Με άιια ιφγηα ην Δ.Λ.Γ.. νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ επηηξέπνπλ 

ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα ρεηξίδνληαη θαηά νκνηφκνξθν ηξφπν παξφκνηα ινγηζηηθά 

γεγνλφηα θαη λα ζπληάζζνπλ ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο νκνηφκνξθεο σο πξνο ηελ εκθάληζε θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θνλδπιίσλ ηνπο. Πξνβιέπεη δειαδή, ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: i) ηνλ ηζνινγηζκφ, ii) ηνλ Λνγαξηαζκφ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο, iii) ηνλ Πίλαθα δηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ θαη iv) ηo Πξνζάξηεκα.  

                                                
48 Α. Παπαλαζηαζάηνπ, «Σν Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην», εθδφζεηο Α. ηακνχιεο, Πεηξαηάο 1992. 
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Με ην άξζξν 7 ηνπ Νφκνπ 1882/1990 θαζηεξψζεθε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ.. 

απφ φιεο ηηο εηαηξείεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ην ψκα Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ κε εμαίξεζε αξρηθά ηηο βηνκεραληθέο θαη μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, απφ ην 

1993 ε εθαξκνγή ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ πιεξνχλ έλα θαηψηαην φξην αθαζφξηζησλ θεξδψλ. 

 

4.3.1  θνπόο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 49
 

 

Οη ζθνπνί πνπ ππεξεηεί ην Δ.Γ.Λ.. ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 1041/1981 είλαη νη εμήο: 

 Ζ ηππνπνίεζε ησλ ππφ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο ηεξνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, 

θαζψο επίζεο θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ κε εληαίν ηξφπν. 

 Ζ ρξήζε εληαίσλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεζφδσλ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

 Ζ νκνηφκνξθε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ηππνπνηεκέλσλ ηζνινγηζκψλ, ινγαξηαζκψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξνθείκελνπ λα είλαη αιεζήο θαη 

νκνηφκνξθε ε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

                                                
49

 Υέβαο Γ., Παπαδάθε Α., «Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην», Δθδφζεηο Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

Αζήλα, 2004. 
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4.3.2  Βαζηθέο Αξρέο ηνπ Δ.Γ.Λ.. 50
 

 

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην νη αθφινπζεο: 

 Ζ αξρή ηεο απηνλνκίαο, πνπ επηζεκαίλεη φηη ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ θαηαλέκεηαη ζε ηξία 

κέξε, θαζέλα απφ ηα νπνία ιεηηνπξγεί σο ηδηαίηεξν θαη αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα. 

 Ζ αξρή ηεο θαη‟ είδνο ζπγθεληξψζεσο ησλ απνζεκάησλ, εμφδσλ θαη εζφδσλ ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία, νη ινγαξηαζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε απνζέκαηα, έμνδα θαη ηα έζνδα δηαξζξψλνληαη 

κε βάζε ην είδνο ησλ θνλδπιίσλ. 

 Ζ αξρή ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ «Λνγαξηαζκνχ Γεληθήο Δθκεηαιιεχζεσο» κε ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο, κε βάζε ηελ νπνία ηα νξγαληθά έζνδα κε ηα αληίζηνηρα νξγαληθά έμνδα κεηαθέξνληαη 

ζηνλ ινγαξηαζκφ «80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε». 

 

4.4 Βαζηθέο Γηαθνξέο Δ.Λ.Π. θαη Γ.Λ.Π.  

 

51
ε ζρέζε κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην έρεη 

δηαθνξεηηθφ γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαθνξεηηθή θηινζνθία. ε γεληθέο γξακκέο, ηα Γ.Λ.Π. 

είλαη πην ειαζηηθά, επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ θαη απνζθνπνχλ ζηελ θαζηέξσζε εληαίσλ αξρψλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο πξαθηηθήο, ελψ ην Δ.Γ.Λ.. πξνβιέπεη κηα ζεηξά απφ 

θαλφλεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζηελ πξάμε θαη έρεη πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο θαη 

απζηεξέο απαηηήζεηο.  

52
Οη ζπλεζέζηεξεο θαη νη πην βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα Γ.Λ.Π. θαη ηα Δ.Λ.Π., 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δπν θχξηεο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά ηηο ζπληαζζφκελεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν πνπ παξέρεηαη απφ απηέο. Ζ 

δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ, πεξηπηψζεσλ θαη γεγνλφησλ.  

                                                
50 http://www.taxheaven.gr/pages/log-sxedio 

51 http://www.econ.uoi.gr/prosopikes_selides/koumanakos/.../logistiki_tipopioisi.ppt 

52 Ησάλλεο Λ. Φηινο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Οδεγφο Πξψηεο εθαξκνγήο», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ 2003. 

http://www.taxheaven.gr/pages/log-sxedio
http://www.econ.uoi.gr/prosopikes_selides/koumanakos/.../logistiki_tipopioisi.ppt
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 Ζ ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαηά 

ηα Γηεζλή Πξφηππα, ζήκεξα απνηειεί αληηθείκελν πνπ έρεη θαιπθζεί θαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ λφκν, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο δελ απαηηείηαη ε θαηάξηηζε ηνπ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ζε αληίζεζε κε 

ηα Γ.Λ.Π., φπνπ επηβάιιεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη ζεκαληηθή πηζαλφηεηα 

λα πεξηιακβάλνληαη ζθάικαηα ζηηο θαηά ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

πνπ δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π., ηα νπνία ζθάικαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επηζεκαίλνληαη πάληνηε απφ ηνπο ειεγθηέο, αιιά αθφκα θαη φηαλ επηζεκαίλνληαη δελ ππάξρεη ην 

ζαθέο πιαίζην ψζηε λα γίλεηαη πάληνηε ε αλαγθαία ινγηζηηθή εγγξαθή. 

 Δπηπιένλ, ελψ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα απαηηνχλ ηελ θαηάξηηζε ηε Καηάζηαζεο 

Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε ειιεληθή λνκνζεζία δελ επηβάιεη ηε ζχληαμε ηέηνηαο 

θαηάζηαζεο ή πίλαθα. Σν θελφ απηφ, φζν αθνξά ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ, θαιχπηεηαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ εκθάληζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο κεηαβνιέο 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ν νπνίνο φκσο, φπσο αλαθέξζεθε δελ 

ηεξείηαη ζε πεξηπηψζεηο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ επίζεο, κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., ε θαηάξηηζε 

ηεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία επηβάιιεηαη κφλν γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξείεο. Μία πξνθαλήο 

αηηία γηα ηε κε απαίηεζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα θαηάξηηζε Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ 

Ρνψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ε θαηάζηαζε απηή δελ βνεζά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο 

χιεο. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη θαηά ηα Γ.Λ.Π. ππάξρνπλ δχν κέζνδνη παξνπζίαζεο ησλ 

Καηαζηάζεσλ Σακεηαθψλ Ρνψλ, ε άκεζε κέζνδνο θαη ε έκκεζε κέζνδνο. Παξφια απηά, ε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο λα ππνρξεψζεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο λα θαηαξηίδνπλ 

θαη λα δεκνζηεχνπλ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (έζησ κε κία απφ ηηο δχν κεζφδνπο) 

απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ βήκα ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηα Γ.Λ.Π. 

Γηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Λ.Π θαη εθείλεο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα φζα επηβάινπλ ηα Δ.Λ.Π, κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε θαη ζην Πξνζάξηεκα. πγθεθξηκέλα, ηα Γηεζλή Πξφηππα απαηηνχλ λα 

πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζάξηεκα πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ φζεο απαηηεί ε ειιεληθή 

λνκνζεζία. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π. απαηηείηαη, κεηαμχ άιισλ, ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο (Γ.Λ.Π. 24), ε παξνρή 
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δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηελ αμία ησλ απνζεκάησλ, φηαλ ρξεζηκνπνη-

είηαη ε κέζνδνο LIFO, ζε ζρέζε κε άιιε κέζνδν απνηίκεζεο (Γ.Λ.Π. 2), θαζψο θαη ε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην κηζζσκέλν κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) εμνπιηζκφ θαη ην 

ρξνληθφ δηαρσξηζκφ ησλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ (Γ.Λ.Π. 17). 

Αθφκα, ζπλαληάκε δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Ηζνινγηζκνχ 

θαη ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, νη θπξηφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη αθφινπζεο:  

 Σν πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη αθνξά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, θαηά 

ηα Γ.Λ.Π. παξνπζηάδεηαη σο ηειεπηαίν αθαηξεηηθφ θνλδχιη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο θαη φρη ζε Πίλαθα Γηάζεζεο. Έηζη, ε θαηά Γ.Λ.Π. Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο 

δείρλεη ηφζν ηα Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, φζν θαη ηα Απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο.  

 ηνλ ηζνινγηζκφ πνπ ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., δελ δίλεηαη αλάιπζε ηεο 

αμίαο ησλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ παγίσλ ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο. ηνλ ηζνινγηζκφ 

αλαθέξνληαη κφλν ηα ζπλνιηθά κεγέζε, ελψ ε αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο θαη ε παξνρή 

πιεξνθφξεζεο γηα ην χςνο ησλ απνζβέζεσλ, δίλεηαη ζην πξνζάξηεκα.    

 Σφζν ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο επί ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φζν θαη νη επηρνξεγήζεηο 

θαηά ηα Γ.Λ.Π. πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε ηδηαίηεξν θνλδχιη, έμσ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα, ζε 

αληίζεζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Δ.Λ.Π., φπνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη λα παξνπζηάδνληαη 

σο ζηνηρείν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε θαηεγνξία δηαθνξψλ αλάκεζα ζηα Γηεζλή θαη ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, παξαζέηνπκε παξαθάησ έλαλ αλαιπηηθφ πίλαθα, φπνπ δηαθαίλνληαη νη 

βαζηθέο δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηε  ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ,   

φπσο είλαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη πξνβιέςεηο, νη ζπκκεηνρέο, ηα έμνδα πνιπηεινχο 

απφζβεζεο, ηα ρξεφγξαθα, νη ηφθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ, θαζψο θαη νη 

αλαβαιιφκελνη θφξνη. 
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Πίλαθαο 3: Γηαθνξέο Γ.Λ.Π. – Δ.Λ.Π. 

 

 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (Γ.Λ.Π.) Διιεληθό Λνγηζηηθό Πιαίζην (Δ.Λ.Π.) 

1 Πάγηα         

 Οη ζπληειεζηέο απνζβέζεσο ησλ παγίσλ 

θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή 

ηνπο. 

 Οη ζπληειεζηέο απνζβέζεσο ησλ παγίσλ 

θαη νη πξφζζεηεο απνζβέζεηο θαζνξίδνληαη 

απφ ηε λνκνζεζία. 

 Οη αλαπξνζαξκνγέο ησλ παγίσλ γίλνληαη 

ζχκθσλα κε εθζέζεηο εηδηθψλ εθηηκεηψλ. 

Οη αλαπξνζαξκνγέο ησλ παγίσλ γίλνληαη 

ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 Σα κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

πάγηα, εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή αλ πξφθεηηαη γηα 

πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθνχ ηχπνπ (financial 

lease). 

Σα κηζζσκέλα κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

πάγηα δελ εκθαλίδνληαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ κηζζσηή. 

2 Πξνβιέςεηο  

 Οη πξνβιέςεηο γίλνληαη βάζεη 

ηεθκεξησκέλσλ ζηνηρείσλ θαη εθηηκήζεσλ 

ηεο εηαηξείαο θαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ: 

• επηζθαιείο απαηηήζεηο 

• απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

• ππνηηκήζεηο απνζεκάησλ 

• ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο  

ην ινγηζηηθφ πιαίζην ππάξρνπλ, ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, αληίζηνηρεο 

δηαηάμεηο, φκσο ζηελ πξάμε αδπλαηίδνπλ 

ιφγσ χπαξμεο: 

• θνξνινγηθήο αλαγλψξηζεο κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα, πνπ ηίζεληαη απφ 

ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη 

• αληηθξνπφκελσλ δηαηάμεσλ 

3 πκκεηνρέο  

 ηνλ ηζνινγηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη 

ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

εκθαλίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ελνπνίεζεο 

θαη νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξείεο κε 

ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

ηνλ αηνκηθφ ηζνινγηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη ζπκκεηνρέο, αζρέησο 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, απνηηκψληαη ζηε 

ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεσο θαη 

ηξέρνπζαο. 
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4 Έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο  

 Σα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 

θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απφζβεζεο, κφλν αλ πιεξνχληαη 

πέληε πξνυπνζέζεηο θαη παξακέλνπλ εθεί 

κφλν αλ ζπλερίδνπλ λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο.  

Ζ απφζβεζε ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο (θαη ησλ εμφδσλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο) γίλεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν 

ζηα έηε πνπ αλακέλεηαη φθεινο. 

ια ηα έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο 

θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απφζβεζεο, ρσξίο 

πξνυπνζέζεηο. 

Ζ απφζβεζε ησλ εμφδσλ πνιπεηνχο 

απφζβεζεο γίλεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά 

θαη ηζφπνζα ζε πεξίνδν πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

5 Υξεόγξαθα                  

 Αθνχ πξψηα ραξαθηεξηζηνχλ ηα ρξεφγξαθα 

(χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ) ε 

απνηίκεζε γίλεηαη θαηά θαηεγνξία θαη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα: (α) θαηαρψξεζε 

ζηε κηθξφηεξε ηηκή κεηαμχ θηήζεσο θαη 

ηξέρνπζαο ή (β) ζηελ ηξέρνπζα αμία (άζρεηα 

αλ απηή είλαη κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ 

ηελ αμία θηήζεσο). 

Απνηηκψληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ζηελ θαη' είδνο (θαη γηα ηηο 

ηξάπεδεο ζηε ζπλνιηθά) ρακειφηεξε ηηκή 

κεηαμχ θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ Κ.Β.. είλαη δηαθνξεηηθέο. 

6 Σόθνη δαλείσλ θαηαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ                               

 Ωο βαζηθή κέζνδνο πξνηείλεηαη ε άκεζε 

επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ, ελψ 

επηηξέπεηαη ελαιιαθηηθά λα πξνζαπμεζεί ην 

θφζηνο ησλ παγίσλ (ζπλεπψο κε πεξαηηέξσ 

αχμεζε ησλ απνζβέζεσλ). 

Καηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκφ εμφδσλ 

πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη απνζβέλνληαη 

ζε δηάζηεκα σο θαη πέληε έηε. 

7 Αλαβαιιόκελνη Φόξνη  

(deferred taxes) 

 

 Αλαβαιιφκελνη θφξνη ππάξρνπλ φηαλ 

ππάξρεη εηεξνρξνληζκφο σο πξνο ηελ 

αλαγλψξηζε νξηζκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ, 

κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ππνινγηζκψλ. 

Γελ γίλεηαη θακία εγγξαθή ζρεηηθά κε ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο. 
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53
Πην αλαιπηηθά, ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο αθνξνχλ ηα παξαθάησ επηκέξνπο ζέκαηα:  

 Γηφξζσζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  

Απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία δελ πξνβιέπεηαη ε δηφξζσζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Αληίζεηα, ζην Γ.Λ.Π. 8 πξνβιέπεηαη φηη 

ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ ιαζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

«Απνηειέζκαηα εηο λένλ» (Γ.Λ.Π. 8). 

 Καηαρψξεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Δ.Λ.Γ.., νη ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πιεξσκή ή ηελ απνηίκεζε ζε επξψ ησλ πάζεο θχζεσο 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη είηε ζηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο 

(π.ρ. ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο απνηηκήζεσο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα γηα ηελ απφθηεζε 

ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ), είηε ζην παζεηηθφ (π.ρ. πηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

απνηηκήζεσο απαηηήζεσλ ζε μέλν λφκηζκα), είηε ζηα απνηειέζκαηα (π.ρ. ρξεσζηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηηκήζεσο ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα). Αληίζεηα, ζηα 

Γ.Π.Υ.Π. πξνβιέπεηαη φηη, νη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη απ' 

επζείαο ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο (Γ.Λ.Π. 21). 

 Λνγηζηηθέο εθηηκήζεηο Γηνηθήζεσο 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.., ε απνηίκεζε ηνπ ζπλφινπ, 

ζρεδφλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη θαζνξηζκέλεο 

ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., ε απνηίκεζε ζρεδφλ φισλ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο ηεο Γηνηθήζεσο (π.ρ. 

εθηίκεζε εχινγεο αμίαο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη θαζνξηζκφο σθέιηκεο δσήο ηνπο γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, εθηίκεζε ηεο εηζπξαμηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

απνηίκεζε ηνπο, θηι.). 
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 Γξ. Μηραήι Γ. Παδάξζθεο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», ζεκεηψζεηο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ εξξψλ. 
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 Αμία θηήζεσο άπισλ θαη πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ε αμία ηνπο 

δηαθαλνλίδεηαη ζην κέιινλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ην Δ.Γ.Λ.., αμία θηήζεσο ησλ άπισλ 

θαη πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη, γεληθά, ην ηίκεκα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο. Αληίζεηα, 

ζηα Γ.Π.Υ.Π. πξνβιέπεηαη φηη ε αμία θηήζεσο ησλ άπισλ θαη πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ ν δηαθαλνληζκφο ηεο αμίαο ηνπο γίλεηαη ζην κέιινλ, είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αληίζηνηρσλ 

νθεηινκέλσλ δφζεσλ, δειαδή δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη ησλ δφζεσλ (Γ.Λ.Π. 16). 

  Καηαρψξεζε δαπαλψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

χκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920 θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.., νη 

δαπάλεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζνχλ, εθφζνλ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία 

άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Αληίζεηα, ζηα Γ.Π.Υ.Π. πξνβιέπεηαη φηη νη δαπάλεο έξεπλαο 

θαηαρσξνχληαη πάληνηε, ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ νη δαπάλεο αλάπηπμεο 

θεθαιαηνπνηνχληαη ππφ νξηζκέλεο απζηεξέο πξνυπνζέζεηο (Γ.Λ.Π. 38). 

  Απνηίκεζε βηνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ  

ην Δ.Γ.Λ.. δελ ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο, ζρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ βηνινγηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη ζπλεπψο, εκθαλίδνληαη ζηελ αμία θηήζεσο (δελ δηελεξγνχληαη 

απνζβέζεηο). Αληίζεηα, ζηα Γ.Π.Υ.Π. πξνβιέπεηαη φηη ηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα 

αγξνηηθά πξντφληα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο. Οη κεηαβνιέο απφ ηελ απνηίκεζε 

ζηηο εχινγεο αμίεο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα (Γ.Λ.Π. 41). 

 Λνγηζηηθή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξνβιέπεηαη φηη, ηα αθίλεηα ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο κηζζψζεσο θαηαρσξνχληαη ζε ινγαξηαζκνχο νπζίαο ηνπ εθκηζζσηή θαη ζε 

ινγαξηαζκνχο ηάμεσο ηνπ κηζζσηή, ελψ ζηα Γ.Π.Υ.Π. πξνβιέπεηαη αθξηβψο ην αληίζεην. Ωο 

αμία θηήζεσο θαηαρσξείηαη ε παξνχζα αμία ησλ κειινληηθψλ κηζζσκάησλ. Λνγίδνληαη 

απνζβέζεηο ζηα βηβιία ηνπ κηζζσηή, θαζψο θαη ηφθνη κηζζσκάησλ. ηα βηβιία ηνπ εθκηζζσηή 

θαηαρσξείηαη αληίζηνηρε ρξεκαηννηθνλνκηθή απαίηεζε (Γ.Λ.Π. 17). 
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 Καηαρψξεζε ηδίσλ κεηνρψλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.., νη ίδηεο κεηνρέο 

θαηαρσξνχληαη σο ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ κε ηελ αμία θηήζεσο ηνπο θαη παξάιιεια ζρεκαηίδεηαη 

ηζφπνζν απνζεκαηηθφ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζή 

ηνπο θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Αληίζεηα, ζηα Γ.Λ.Π. πξνβιέπεηαη φηη νη ίδηεο 

κεηνρέο εκθαλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Σα θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ πψιεζή 

ηνπο θαηαρσξνχληαη απ' επζείαο ζηε θαζαξή ζέζε (Γ.Λ.Π. 32). 

 Δκθάληζε κεξηζκάησλ πξνο ηνπο κεηφρνπο 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 2190/1920 θαη ην Δ.Γ.Λ.., ηα πξνηεηλφκελα απφ ην Γ.. κεξίζκαηα 

εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε πξηλ αθφκε εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. 

Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., ηα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε κφλνλ φηαλ 

εγθξηζνχλ πξνο δηαλνκή απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο.  

 Δκθάληζε επηρνξεγήζεσλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920, νη επηρνξεγήζεηο εκθαλίδνληαη ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα θαη απνζβέλνληαη (κεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα) αλάινγα ηνπ ρξφλνπ απνζβέζεσο 

ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ. Αληίζεηα, ζηα Γ.Λ.Π πξνβιέπεηαη φηη, νη επηρνξεγήζεηο πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη εθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη απνζβέλνληαη, νκνίσο, αλάινγα 

ηνπ ρξφλνπ απνζβέζεσο ησλ επηρνξεγεζέλησλ παγίσλ (Γ.Λ.Π. 20). 

 Καηαρψξεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζπκβάζεσλ θαηαζθεπήο έξγσλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ θσδ. Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ.. δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά γηα ηηο 

ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ. κσο, απφ ηα άξζξα 42 θαη 43 ηνπ Ν. 2190/1920, εκκέζσο πιελ 

ζαθψο πξνθχπηεη φηη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο, αθνχ ζε 

θάζε ρξήζε, ινγίδνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ ηελ αθνξνχλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

είζπξαμεο ή πιεξσκήο ηνπο. Αληίζεηα, ζηα Γ.Λ.Π. πξνβιέπεηαη φηη, ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα, 

ζχκθσλα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, 

δειαδή πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο πνζνζηηαίαο νινθιήξσζεο (Γ.Λ.Π. 11). 

 



 

40 

 

 Έθηαθηα απνηειέζκαηα 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη Δ.Γ.Λ.., έθηαθηα απνηειέζκαηα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε ζπλήζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. ζπλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο, πψιεζε πάγησλ θ.ιπ.). Αληίζεηα, ζηα Γ.Λ.Π. πξνβιέπεηαη φηη, έθηαθηα απνηειέζκαηα 

πξνθχπηνπλ κφλνλ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. απαιινηξηψζεηο παγίσλ, θαηαζηξνθέο θ.ιπ.). 

 Δκθάληζε θεξδψλ θαηά κεηνρή 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/1920 θαη ηνπ Δ.Γ.Λ.. δελ πξνβιέπεηαη ε εκθάληζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θεξδψλ θαηά κεηνρή. Αληίζεηα, απφ ην Γ.Λ.Π. 33 πξνβιέπεηαη ε 

εκθάληζε ησλ θεξδψλ θαηά κεηνρή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 Απνπιεζσξηζκφο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο δελ πξνβιέπεηαη απνπιεζσξηζκφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηηο ππεξ-πιεζσξηζηηθέο νηθνλνκίεο. 

Αληίζεηα απφ ην Γ.Λ.Π. 29 πξνβιέπεηαη, αλαιπηηθά, ε κέζνδνο απνπιεζσξηζκνχ ησλ αλσηέξσ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Παξά ηηο πθηζηάκελεο δηαθνξέο θαη ηηο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο πνπ πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα, 

ζήκεξα ηα Γ.Λ.Π. θαη ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ πηνζέηεζε ε Δπξσπατθή Έλσζε έρνπλ ελζσκαησζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηφζν κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, φζν θαη κε ηνλ λφκν 2190/20, θαη 

ε λνκνζεηηθή θαζηέξσζε ησλ Γ.Λ.Π. γηα ηηο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ 

εηαηξείεο απφ ην 2003 θαη κεηά, ελίζρπζε ηηο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο ζηελ Διιάδα.  

54
H Διιεληθή Πνιηηεία ελαξκνλίζζεθε ζηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αξρηθά 

κε ηνλ λφκν 2992/2002 θαη ζηε ζπλέρεηα, κε έλα πιήζνο άιισλ λφκσλ πνπ πξνζαξκφδνπλ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία ζηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π. Πην αλαιπηηθά ν θαλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 1606/2002/ΔΚ/19.7.2002 πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Λ.Π. νξίδεη φηη:  

 Ζ απφθαζε σο πξνο ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηελ Κνηλφηεηα Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ, ιακβάλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηα πηνζεηνχκελα Γ.Λ.Π. δεκνζηεχνληαη εμ‟ 

νινθιήξνπ ζε θαζεκία απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξν 3). 

 Απφ 01.01.2005 νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ 

νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά νπνηνπδήπνηε θξάηνπο 

κέινπο, θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηα πηνζεηνχκελα Γ.Λ.Π. Σα θξάηε κέιε δχλαληαη 

λα επεθηείλνπλ ηελ ππνρξέσζε θαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο ή/θαη ζηηο εηήζηεο ησλ κε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (άξζξν 5). 

 Ο παξψλ Καλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε 

θάζε θξάηνο κέινο (άξζξν 11). 

55ήκεξα, ε ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηε ρψξα καο θαιχπηεη ηηο 

παξαθάησ εηαηξίεο: 

                                                
54

 Γξεγνξάθνο Γ. Θεφδσξνο, «Αλάιπζε – Δξκελεία ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ (Γεληθή θαη 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή)», Δθδφζεηο άθθνπιαο, Αζήλα 2001. 

 
55 Γξ. Μηραήι Γ. Παδάξζθεο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», ζεκεηψζεηο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ εξξψλ. 
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 εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 νη ζπλδεδεκέλεο κε απηέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά 

 νη κε εηζεγκέλεο θαη νη κε ζπλδεκέλεο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. εθφζνλ εγθξηζεί κε 

απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο  

 δεκφζηεο επηρεηξήζεηο (Α.Δ.) 

 πηζησηηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα πνχ έρνπλ ηελ κνξθή ηεο Α.Δ. 

56
Ήδε, αξθεηά ρξφληα πξηλ απφ 2002, αξθεηέο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα είραλ μεθηλήζεη λα 

ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο ησλ Γ.Λ.Π. Κάπνηεο απφ 

απηέο ηηο εηαηξείεο ήηαλ ζπγαηξηθέο αιινδαπψλ νκίισλ, νη νπνίεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο βάζεη ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο λα ζπληάζζνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ην 

Διιεληθφ Λνγηζηηθφ Πιαίζην. Παξάιιεια φκσο, γηα ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο ηνπο, ζπλέηαζζαλ θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, ηηο νπνίεο απέζηειιαλ ζηηο κεηξηθέο εηαηξείεο, ζπλνδεπφκελεο απφ ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ησλ ειεγθηψλ ηνπο.  

Άιιεο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ ζπλέηαζζαλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηεξηδφκελεο ζηα 

Γ.Λ.Π., αθφκε θαη είθνζη πεξίπνπ ρξφληα πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή θαζηέξσζε ηνπο ζηε ρψξα καο, 

αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ αληιήζεη, ή πνπ επηζπκνχζαλ λα αληιήζνπλ, 

θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ, ηδηαίηεξα εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε 

λαπηηιία, νη νπνίεο είραλ πεξηνξηζκέλεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηε ζχληαμε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαηά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, αιιά πνπ νη ζπλαιιαγέο ηνπο, θπξίσο ζην 

εμσηεξηθφ, είραλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ απφ πνιχ λσξίο ηα Γ.Λ.Π. 

Κάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ θξαηνχζαλ ηαπηφρξνλα θαη 

παξάιιεια, δχν ζεη ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Σν έλα ήηαλ ζχκθσλν κε ηα Δ.Λ.Π., ελψ ην δεχηεξν 

αθνινπζνχζε ηα Γ.Λ.Π.. Άιιεο εηαηξείεο σζηφζν, θπξίσο εθείλεο πνπ αλαδεηνχζαλ πεγέο 

άληιεζεο θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ, θαηάξηηδαλ νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο βάζεη ηα Γ.Λ.Π. 

ζπλνδεπφκελεο κε εμσ-ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ζην ηέινο θάζε ρξήζεο, κε βάζε ηηο έηνηκεο 

θαηά ηα Δ.Λ.Π. αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

                                                
56 Ησάλλεο Λ. Φηινο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Οδεγφο Πξψηεο εθαξκνγήο», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ 2003. 
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Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, φιν θαη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο άξρηδαλ λα 

ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, 

ζπλνδεπφκελεο βέβαηα θαη κε ηηο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαλ 

ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π. Ηδηαίηεξα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ ηνπ εχξνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ αλαπηχζζνπλ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. Απφ ηελ άιιε σζηφζν, νη κηθξφηεξεο απφ ηηο εηζεγκέλεο 

επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ κε ιηγφηεξα κέζα θαη κε κηθξφηεξε ή κεδεληθή εκπεηξία λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην έξγν απηφ. 

Δπίζεκα ζηνηρεία ηα νπνία αλαθνηλψζεθαλ ζε εκεξίδα πνπ νξγαλψζεθε γηα ηα Γ.Λ.Π. 

απφ ην Υ.Α.Α. ζηηο 8.3.2002, αλαθέξνπλ φηη: «.. 27 εηαηξείεο (πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 53% ηεο 

ζπλνιηθήο θεθαιαηνπνίεζεο) ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. είηε 

ιφγσ εηζαγσγήο ηνπο ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα είηε απφ αλάγθε παξνπζίαζεο απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε αλαιπηέο θαη επελδπηέο...». 

Δπίζεο, ζε εκεξίδα πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη ηνλ 

χλδεζκν Δηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην Υ.Α.Α. ζηηο 10.9.2002 ζπκκεηείραλ νη νηθνλνκηθνί 

δηεπζπληέο έμη κεγάισλ εηαηξεηψλ (θαη νκίισλ) θαη παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ζεκεία απφ ηηο 

εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαηά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ζηηο εηαηξείεο απηέο. Οη εηαηξείεο πνπ εθπξνζσπήζεθαλ ήηαλ ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ε ALPHA Σξάπεδα Πίζηεσο, ε Coca Cola, ε ΓΔΖ, ε TITAN θαη ε ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ. 

ε αξθεηά δεκνζηεχκαηα έρνπλ αλαθεξζεί επσλπκίεο αξθεηψλ αθφκε ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ζπληάμεη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π., φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Δκπνξηθή Σξάπεδα, ε Cosmote θ.α., ελψ θάπνηεο εηαηξείεο έρνπλ πεξηιάβεη ζε 

απνινγηζκνχο ηνπο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. (Eurobank, ΟΠΑΠ, 

Διιεληθά Πεηξέιαηα θ.ιπ.). 

57
Μεηά απφ ην 2002, φπνπ άξρηζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηε ρψξα καο, 

ζεκαηνδνηήζεθε κία ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απφ 

πιεπξάο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 3229/2004, νη 

εηζεγκέλεο ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά Αλψλπκεο Δηαηξείεο ζπληάζζνπλ ηφζν ηηο εηήζηεο 

                                                
57 Κψζηαο Παπαζαλαζίνπ, «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα», αλάθηεζε απφ: 

http://www.hcmc.gr/photos/Statistics/files/Papathanasiou_Presentation.pdf 

http://www.hcmc.gr/photos/Statistics/files/Papathanasiou_Presentation.pdf
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νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φζν θαη ελδηάκεζεο, ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ησλ Γ.Λ.Π.. Οη πξψηεο ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχζεθαλ ρσξίο 

λα πξνεγεζεί έιεγρνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, ελψ απφ ηηο πξψηεο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη κεηά, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη πιένλ ειεγκέλεο. 

 Μέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απνκαθξχλζεθαλ νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ έγηλαλ πιένλ εχθνια θαηαλνεηέο θαη αμηνπνηήζηκεο ζε επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην επίπεδν. 
58

ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π., 

ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ ξφιν έπαημε ε Μεηάθξαζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Αξρηθά ε 

κεγάιν ηκήκα ηεο έγηλε απφ ην .Ο.Λ., ε νπνία ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψζεθε απφ ην .Ο.Δ.Λ., 

κε ηε ζπκκεηνρή θπξίσο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ - ινγηζηψλ Πξσηνςάιηε Ν., Αηζηφπνπινπ Κ. 

θαη Λνπκηψηε Β.. Απφ ην 2003, μεθίλεζε κηα λέα εξγαζία κεηάθξαζεο ησλ Γ.Λ.Π., απφ νκάδα 

εξγαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ αθαδεκατθνί θαη εθπξφζσπνη ησλ κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε θαη ην επίζεκν θείκελν ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ηέινο, φηη ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ησλ εξγαζηψλ κεηαηξνπήο απφ ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηα αληίζηνηρα Γηεζλή Πξφηππα, ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά εχθνιε, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κία επηρείξεζε αλαπηχζζεη λέα 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε θαη ζπλεπψο δελ έρεη ήδε ζηα βηβιία ηεο θαηαρσξήζεηο κε βάζε ηνπο 

θαλφλεο ησλ Δ.Λ.Π., νχηε θάπνηεο παξειζνχζεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο λα πξνβιεπφηαλ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ζηηο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Ησάλλεο Λ. Φηινο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, Οδεγφο Πξψηεο εθαξκνγήο», Δθδφζεηο ΠΑΜΗΟ 2003. 
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5.1 Γπζθνιίεο Αλαπξνζαξκνγήο 

 

Παξά ηηο αμηφινγεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πιήξεο 

πηνζέηεζεο ησλ Γ.Λ.Π. ζηνλ ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε 

ρψξα καο πξνθάιεζαλ κία ζεηξά απφ δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

είλαη δηαθνξεηηθέο απφ φηη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξφηη ε πηνζέηεζε ησλ 

Γ.Λ.Π. απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη πξνθαλέο φηη έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη βνεζάεη θαηά βάζε ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο, πηζησηέο, πειάηεο θαη κεηφρνπο, ε Διιάδα είλαη κία ρψξα ζηελ νπνία 

δεζπφδνπλ νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ην γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ακθηβνιίεο γηα ην αλ θαη 

θαηά πφζν ηα νθέιε πνπ  ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

ζα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ επηθέξεη ε θαζηέξσζε 

ηνπο ζηηο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

59
ε γεληθέο γξακκέο ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηαδηθαζία 

εηζαγσγήο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ηα νπνία πξνθάιεζαλ απμεκέλα θφζηε, 

εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δπζθνιία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε 

ρξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο θαη 

επαξθνχο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π. θαη Γ.Π.Υ.Α., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε ζηειερψλ 

πνπ λα δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ. Δπηπιένλ, αμηνζεκείσην είλαη φηη 

γεληθά ε δπζθνιία ηεο πξφθιεζεο δελ είρε εθηηκεζεί φπσο έπξεπε απφ  ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. 

60
Πην αλαιπηηθά, έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηε ρψξα καο αθνξά ζηελ έιιεηςε εηδηθψλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη 

απφ θνξνηερληθνχο ινγηζηέο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ απαηηνχλ ηα Γ.Λ.Π. Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ε επηβάιινκελε απφ ηα Γ.Λ.Π. λνκνζεζία, 

είλαη απαξαίηεηε ε εθκάζεζε ησλ ινγηζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

                                                
59 Κψζηαο Παπαζαλαζίνπ, «Πξψηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα», 

http://www.hcmc.gr/photos/Statistics/files/Papathanasiou_Presentation.pdf. 

60 www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=1067797 

http://www.hcmc.gr/photos/Statistics/files/Papathanasiou_Presentation.pdf
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παξνπζίαζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε φηη αθνξά ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζχκθσλα 

κε ηα Γ.Λ.Π. κεζφδνπο, πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Γεληθφηεξα πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο 

ελεκέξσζε γηα φιεο ηηο ζρεηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ.  

Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, απμάλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ην ζπλνιηθφ ην θφζηνο 

απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ, θαζψο πνιιέο εηαηξείεο αλαγθάδνληαη λα αλαβαζκίζνπλ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο. Δπηπξνζζέησο, πέξα απφ ην θφζηνο γηα 

ηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην θφζηνο ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ, ππάξρεη θαη ην θφζηνο ηεο πξνζέιθπζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο 

λένπ πξνζσπηθνχ, εμεηδηθεπκέλνπ ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

Ζ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ κηα εηαηξείαο κε βάζε ηηο επηηαγέο ησλ Γ.Λ.Π. 

έρεη άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ε δηνίθεζε έρεη ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Σν «θιείζηκν ηνπ ηζνινγηζκνχ» δελ είλαη πηα ππφζεζε κφλν ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ κίαο επηρείξεζεο, αιιά είλαη ππφζεζε φιεο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Καη‟ 

επέθηαζε, θαηά ηε κεηάβαζή ηνπο ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, νη επηρεηξήζεηο 

επηβαξχλνληαη κε ζεκαληηθά δηνηθεηηθά έμνδα, γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δληνχηνηο, αμηνζεκείσην είλαη φηη αλ δελ ζπκκεηέρεη ελεξγά φιε ε 

δηνίθεζε θαη φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο, ε 

ζχληαμε δειαδή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ ζα είλαη επηηπρέο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ε κεγαιχηεξε δπζθνιία ηφζν ησλ ινγηζηψλ, φζν θαη ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ειεγθηψλ, δελ απνδίδεηαη ζηελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ θαλφλσλ θαη κεζφδσλ, αιιά έγθεηηαη ζηελ 

απνδέζκεπζε απφ ηνπο «παξαδνζηαθνχο» ινγηζηηθνχο θαλφλεο. Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ 

ηελ ειιεληθή ινγηζηηθή πξαθηηθή ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη αλακθηζβήηεηα αξθεηά 

δχζθνιε. Σν πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν κίαο επηηπρεκέλεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο κε ην 

επελδπηηθφ θνηλφ, είλαη ε ζπκθσλία ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπληάρζεθαλ 

βάζεη ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηα πξψηα ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Απφ ηελ άιιε φκσο, ε 

ηαπηφρξνλε εθαξκνγή ηφζν ησλ Δ.Λ.Π. φζν θαη ησλ Γ.Λ.Π. ελδέρεηαη λα πξνθαιεί ζχγρπζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο.  
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5.2 Οθέιε από Υξήζε ησλ Γ.Λ.Π.  

 

Παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ζηε ρψξα καο, κπνξνχκε εχθνια λα δηαθξίλνπκε ηε δεδνκέλε πξνζθνξά απφ ηε 

ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π., φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο 

θαη νη κέρξη ηψξα ελδείμεηο θαλεξψλνπλ ελζαξξπληηθά ζηνηρεία γηα ην κέιινλ.  

Γεληθά, κε ηελ θαζηέξσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

νληφηεηεο ηνπνζεηείηαη κηα θνηλή βάζε ζχγθξηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ δηάθνξσλ εηαηξεηψλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο επελδπηέο ζηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ ηνπο ζηελ 

θαηά ηε γλψκε ηνπο πην απνδνηηθή επηρείξεζε. Με ηελ ρξήζε ησλ πξνηχπσλ εμαζθαιίδεηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ε νκνηνκνξθία, ε αμηνπηζηία, ε ζπλάθεηα, ε  νπζηαζηηθφηεηα θαη ε ζπλέπεηα 

ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν, γεγνλφο πνπ είλαη αλακελφκελν λα εληζρχεη 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ θαη φισλ φζσλ εκπιέθνληαη κε ηε ινγηζηηθή, φρη κφλν πξνο 

φθεινο ησλ ηδίσλ, αιιά θαη ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

Μέζα απφ ηελ αληηθεηκεληθή, ζπγθξίζηκε θαη πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, κέζσ ηεο νπνίαο 

δηαζθαιίδεηαη ν ζεζκηθφο, αιιά θαη ν ηδηψηεο επελδπηήο, εμππεξεηείηαη θαη‟ επέθηαζε ε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα κία νινθιεξσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αγνξά θεθαιαίσλ θαη 

ρξήκαηνο. Παξάιιεια, εμαζθαιίδεηαη  ε δεκηνπξγία εληαίσλ πεγψλ αληιήζεσο ζπγθξίζηκνπ θαη 

νκνηφκνξθνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, πνιχηηκνπ ηφζν γηα ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, φζν 

θαη γηα ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν απηή αλήθεη, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο ρψξαο. 

Δπηπιένλ, ζεσξείηαη φηη ε αθξηβνδίθαηε, αμηφπηζηε θαη πςειήο πνηφηεηαο πιεξνθφξεζε 

πνπ παξέρεηαη κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ησλ Γ.Λ.Π., έρεη πξνζδψζεη θχξνο ζηελ ειιεληθή 

επηρείξεζε θαη έρεη βειηηψζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη δηεπθνιπλζεί κε ηελ θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή 

μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε αιινδαπνχο 

πειάηεο ή ηεο ζχλαςεο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε μέλεο επηρεηξήζεηο. Γεληθά, θαίλεηαη φηη ε 

ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. βειηηψλεη ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε μέλνπο ζπλεξγάηεο θαη εληζρχεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ θαη θηλεηψλ αμηψλ.  
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61
ζνλ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηέρνπλ δεζπφδνπζα 

ζέζε ζηε ρψξα καο, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

είλαη ακθηιεγφκελα, θαζψο πνιινί ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. ελδερνκέλσο λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα νπζηαζηηθά νθέιε πνπ ζα 

επηθέξεη. Ωζηφζν, ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε, ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. 

κπνξεί λα θξηζεί ζσηήξηα, θαζψο κε απηφλ ηξφπν απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη 

γίλνληαη πην ειθπζηηθέο πξνο ηνπ επελδπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, πξνζειθχνληαο μέλα θεθάιαηα. 

Γεληθά, αλακέλεηαη λα αλνίμνπλ δξφκνη ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ηνπο πιάλσλ.    

πκπεξαζκαηηθά, ε επηβνιή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηελ Διιάδα θαη ε 

θαζηέξσζε ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ αξρψλ, κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηα Γ.Λ.Π.,  

έρεη θέξεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φρη κφλν ζηε, αιιά θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ πξνζθνξά ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, ηφζν φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, φζν θαη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ηνπο, αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο πνιχηηκε. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο Ernst&Young θ. Υ. Γθιαβάλεο, επηζεκαίλεη ηα θπξηφηεξα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. θαη αλαθέξεη φηη: 
62

«Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

Γ.Λ.Π. γηα ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο είλαη κεηαμχ άιισλ: α) ε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηελ 

παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ ηειηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ  είηε 

κεηνρηθνχ είηε δαλεηαθνχ, β) ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ζε κηα εληαία αγνξά θεθαιαίνπ ζηελ Δ.Δ., γ) ε χπαξμε επθαηξηψλ γηα 

επαλαμηνιφγεζε εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ, αιιά θαη ζηξαηεγηθήο». 

                                                
61«Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα», αλάθηεζε απφ: 

http://www.expertfinance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63:article3&catid=34:latest-

news&Itemid=65 

62 Π. Αιεμάθεο  «Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά πξφηππα ζα θέξνπλ μέλνπο επελδπηέο», 17/02/2002, αλάθηεζε απφ: 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=140457 

 

http://www.expertfinance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63:article3&catid=34:latest-news&Itemid=65
http://www.expertfinance.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=63:article3&catid=34:latest-news&Itemid=65
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=140457
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 

ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΔΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

6.1 θνπόο Δκπεηξηθήο Μειέηεο 

 

Ζ έξεπλα πνπ δηεμάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά επηρεηξήζεηο 

ζηελ Διιάδα, νη νπνίεο απφ ην 2005 εθαξκφδνπλ ζηηο ινγηζηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. Γεληθά, ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ κε ηηο αξρέο θαη ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ νξίδνπλ ηα Γ.Λ.Π.. Ο απψηεξνο ζθνπφο θαη ην θχξην κέιεκα ηεο κειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π..  

 

6.2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, ε 

εθπφλεζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ζηάιζεθε ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Σν ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 24 

ζπλνιηθά εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Οη εξσηήζεηο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξία βαζηθά κέξε. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Οη εξσηήζεηο 

αλαθέξνληαη ηφζν ζε επηκέξνπο δηαθνξέο, φζν θαη ζηε δπζθνιία ή ηε ζχγρπζε πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθαιείηαη απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο απηέο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ινγηζηηθήο ελαξκφληζεο κε ηα Γ.Λ.Π. θαη εμεηάδεη θαηά πφζν νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ήηαλ έηνηκεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, θαηά πφζν δπζθνιεχηεθαλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θαλφλεο πνπ επηβάινπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη θαηά πφζν ρξεηάζηεθαλ 

ζεκαληηθέο αλαπξνζαξκνγέο ζηε δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ζην ηξίην κέξνο ηνπ 
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εξσηεκαηνινγίνπ εμεηάδνληαη  νξηζκέλεο βαζηθέο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ επηθέξεη ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. έλαληη ησλ κεηνλεθηεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ  κε απψηεξν 

ζθνπφ κία γεληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηχπσλ. 

 Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θπκαίλνληαη, αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχεη θάζε 

έλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ηε ζέζε πνπ εθθξάδεη ε εξψηεζε, κε βάζε ηελ παξαθάησ θιίκαθα:  

Καζφινπ ε κηθξφ βαζκφ Μέηξηα ε κεγάιν βαζκφ ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ 

0 1 2 3 4 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ κε δηαγξακκαηηθή 

κνξθή, φπνπ απεηθνλίδνληαη κε ηε ρξήζε πνζνζηψλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ excel. Σν ίδην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη κία ζε βάζνο αλάιπζε πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξία δηαθνξεηηθά εκπεηξηθά ηεζη.  

Αξρηθά έιαβε ρψξα ην ιεγφκελν ηεζη αλεμαξηεζίαο (test of independence), πνπ είλαη 

επίζεο γλσζηφ σο X
2 

ηεζη (chi
2
 test). Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο αλάκεζα ζε 

δχν κεηαβιεηέο, γηα έλα δείγκα, ηα δεδνκέλα ηνπ νπνίνπ έρνπλ ηελ κνξθή ζπρλνηήησλ, θαη 

ειέγρεη ηελ αλεμαξηεζία αλάκεζα ζε κία κεηαβιεηή θαηεγνξίαο (nominal variable) θαη ζε κία 

κεηαβιεηή δηάηαμεο (ordinal variable). Με άιια ιφγηα, ν έιεγρνο απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη ή φρη ζπλάθεηα ή ζρέζε εμάξηεζεο αλάκεζα ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηηκή 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα (statistical significance) είλαη κηθξφηεξε απφ 

0.05, ζεκαίλεη φηη πηζαλνινγείηαη ε χπαξμε κίαο ζρέζεο εμάξηεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, εθπνλήζεθε ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson. Ο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson (r) είλαη έλα αξηζκεηηθφ µέηξν ή δείθηεο ηνπ µεγέζνπο ηεο 

ζπζρέηηζεο µεηαμχ δχν ζπλφισλ ηηµψλ. Κπµαίλεηαη ζε µέγεζνο απφ +1.00 µέρξη -1.00 

πεξλψληαο θαη απφ ην 0.00. Αλ ε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα είλαη κηθξφηεξε απφ 0.05 ζεκαίλεη 

φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Ζ χπαξμε ζεηηθνχ 
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πξνζήµνπ ζηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ζεµαίλεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κεηαβιεηέο. Γειαδή, νη ηηµέο µηαο µεηαβιεηήο απμάλνληαη φηαλ απμάλνληαη 

θαη νη ηηκέο ηεο άιιεο κεηαβιεηήο. Αληηζέησο, έλα αξλεηηθφ πξφζεµν ζπλεπάγεηαη αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ηηµέο ηεο µηαο µεηαβιεηήο κεηαβάιινληαη αληηζηξφθσο αλάινγα 

κε ηηο ηηκέο ηεο άιιεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνχηαη κε 1.00, 

ζεµαίλεη µηα ηέιεηα ζπζρέηηζε µεηαμχ ησλ δχν µεηαβιεηψλ. Με άιια ιφγηα, έλα γξάθεµα 

δηαζπνξάο ησλ δχν µεηαβιεηψλ ζα δείμεη φηη φια ηα ζεµεία πξνζαξµφδνληαη απφιπηα ζε µηα 

επζεία γξαµµή. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε εμέηαζε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ δχν κεηαμχ 

ηνπο εξσηήζεηο απφ ην εξσηεκαηνιφγην παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζρέζε θαη αλ νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζε δχν δηαθνξεηηθά εξσηήκαηα είλαη αλάινγεο ή ελδερνκέλσο αληηζηξφθσο αλάινγεο. 

Σέινο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

ζηαηηζηηθή κέζνδνο ηεο αλάιπζεο ηεο δηαθχκαλζεο (One Way ANalysis Of VAriance – One 

Way ANOVA), κε ηελ νπνία ε κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ 

δηαζπάηαη ζηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηεο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεγψλ πξνέιεπζήο ηεο. ηελ πεξίπησζε καο, γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα δειαδή, ηνπ δείγκαηνο 

δηαθξίζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο: επηρεηξήζεηο κηθξνχ 

κεγέζνπο (κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κηθξφηεξν απφ 10), επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο (κε 

αξηζκφ εξγαδνκέλσλ απφ 10 έσο 100) θαη επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο (κε αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ κεγαιχηεξν απφ 100). Ζ δηάθξηζε απηή έγηλε πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη 

ζχγθιηζε ή απφθιηζε απφςεσλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο 

θάζε εηαηξείαο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο. Ζ κεδεληθή ππφζεζε (H0) δειψλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο δηαθξίζεθαλ νη 

επηρεηξήζεηο. Ζ ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ1) αληίζεηα, αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ πνπ ζεκαίλεη φηη νη απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο πνπ εθπξνζσπεί ν θαζέλαο. Αλ ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα παίξλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ 0.05, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη απφθιηζε 

ζπκπεξηθνξψλ.  
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6.3 Δπηζθόπεζε Βηβιηνγξαθίαο 

 

Ζ ηδέα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνήιζε απφ παξφκνηεο ζρεηηθέο έξεπλεο 

νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ γηα ηελ εθπιήξσζε δηαθφξσλ ζθνπψλ. Ζ 

ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο ελ ιφγσ κειέηεο θαη δίλνληαη ζπλνπηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ δηεμαρζεί απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 
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Σν 2003, μεθίλεζε ε εκπεηξηθή κειέηε ηεο εηαηξείαο Grant Thornton, ε νπνία είρε 

ζθνπφ λα  απνηππψζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο επηδξάζεηο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ησλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υ.Α.Α. ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. ηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηεο εηαηξείαο, θαζηεξψζεθε ε 

δηελέξγεηα έξεπλαο ζε εηήζηα βάζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη εμέηαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π ζε βάζνο ρξφλνπ. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο θαηαζηάζεηο. Ζ 

άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη ζεκεηψζεηο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α. εηαηξεηψλ, γηα θάζε ρξήζε. Μεηαμχ 

άιισλ, ε έξεπλα αλαδεηθλχεη ηα πξφηππα πνπ είραλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο θαη 

απεηθνλίδεη ηηο επηδξάζεηο αλά θιάδν θαη θεθαιαηνπνίεζε. Παξάιιεια, εμεηάδεη ηνλ βαζκφ 

επάξθεηαο θαη πιεξφηεηαο ηεο παξερφκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηα Γ.Π.Υ.Π. Αμηνζεκείσηε είλαη ε 

αλεζπρεηηθή δηαπίζησζε, φηη έλαο νξηζκέλνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηείλεη λα παξνπζηάδεη 

ειιείςεηο ή ειιηπείο παξαζέζεηο ησλ απαηηνχκελσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π. γλσζηνπνηήζεσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, σζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάδνληαη ζεηηθά. Σν βαζηθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο ηεο Grant Thornton είλαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ νξζά ηα Γ.Π.Υ.Π. θαη πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο ζηηο απμαλφκελεο 

απαηηήζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη φηη νη 

ππάξρνπζεο αδπλακίεο δελ αθπξψλνπλ ηα νθέιε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ δεκνζηεπκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, πνπ 

παξνπζηάδεη ε πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

                                                
63 Grant Thornton (ζπιινγηθή ζπγγξαθή), «Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλθνξάο I.F.R.S. – αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε, Γ‟ έθδνζε αλαζεσξεκέλε. 
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Σν επηέκβξην ηνπ 2008, πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ (ΑΟΔΔ) κία εκπεηξηθή έξεπλα κε ζέκα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ Διιάδα θαη ηηο 

επηπηψζεηο απηήο γηα ειεγθηέο, ινγηζηέο, επηρεηξήζεηο θαη επνπηηθέο αξρέο. Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε 

απφ ηνλ αλαπιεξσηή θαζεγεηή Λνγηζηηθήο Κ. Καξακάλε θαη ηνλ θαζεγεηή ηξαηεγηθήο Β. 

Παπαδάθε ηνπ Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ 

κειέηε εμεηάδεη κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ ηηο επξχηεξεο επηπηψζεηο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηαζηήθαλ απφ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π.. Βαζηθνί ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο 

είλαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο θαη Γηεπζπληέο/Λνγηζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

αλαδεηθλχνπλ κία ζεηξά απφ πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα βαζηθφηεξα απφ απηά ηα πξνβιήκαηα ζπλνςίδνληαη ζηελ κε 

νινθιεξσκέλε ελαξκφληζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ έιιεηςε επαξθνχο γλψζεο 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεηηθά κε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα Γ.Λ.Π., ηε 

δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα Γ.Λ.Π. θαη ηα Δ.Λ.Π. 

Ωζηφζν, ε έξεπλα έδεημε φηη παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ηα Γ.Λ.Π. αμηνινγνχληαη ζεηηθά 

σο πξνο νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ππεξέρνπλ ζαθψο ησλ ειιεληθψλ ινγηζηηθψλ 

πξνηχπσλ ζε κηα ζεηξά απφ δηάθνξα θξηηήξηα.  
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Μία αθφκα αμηνζεκείσηε εκπεηξηθή έξεπλα απνηειεί ε εξγαζία ηνπ Ηνξδάλε 

Φισξφπνπινπ κε ηίηιν: «Ζ πξψηκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.: ε πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη 

κεζαίνπ κεγέζνπο ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ», ε νπνία έιαβε ρψξα ην 2009. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

έξεπλαο απηήο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ εηνηκφηεηαο θαη γλψζεο ή εμνηθείσζεο ησλ 

ινγηζηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ζηηο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ εξεπλά πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ απνζηνιή ελφο εξσηεκαηνινγίνπ απνηεινχκελνπ απφ 14 

εξσηήζεηο ζε 70 επηρεηξήζεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ην ηεζη αλεμαξηεζίαο Υ² ε αλάιπζε έδεημε φηη: 

                                                
64 Κ. Καξακάλεο θαη Β. Παπαδάθεο, «Ζ Δθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. (ΓΠΥΠ) ζηελ Διιάδα, Δπηπηψζεηο γηα Διεγθηέο, 

Λνγηζηέο, Δπηρεηξήζεηο θαη Δπνπηηθέο Αξρέο», Αζήλα, επηέκβξηνο 2008. 

65 Ηνξδάλεο  Ν. Φισξφπνπινο, «Ζ πξψηκε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.: Ζ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ», 2006. 
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(α) ην επίπεδν εηνηκφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δελ ήηαλ αλεμάξηεην απφ ηελ 

θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ζε εηζεγκέλε ή κε εηαηξία,  

(β) ην επίπεδν εηνηκφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηνπο ινγηζηέο δελ ήηαλ 

αλεμάξηεην απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο,  

(γ) ην επίπεδν εηνηκφηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δελ ήηαλ αλεμάξηεην απφ ηνλ θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο,  

(δ) ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ ινγηζηψλ δελ ήηαλ αλεμάξηεην απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο,  

ε) ηα ρξφληα επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο δελ ήηαλ αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα, δελ παξαηεξήζεθε θακία ζπλάθεηα ζηελ θαηάηαμε ηεο επηρείξεζεο ζε 

εηζεγκέλε ή κε θαη ζην επίπεδν γλψζεο ή εμνηθείσζεο ησλ ινγηζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Λ.Π.. 
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Σέινο, κία παξφκνηα εκπεηξηθή κειέηε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. εθπνλήζεθε ην 2009, ζηα πιαίζηα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ζθνπνχο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θ. Υ. 

Νεγθάθε. Γηα ην ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην κε 16 εξσηήζεηο ην νπνίν απνζηάιζεθε ζε 20 επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο ζπζρέηηζεο Pearson γηα πεξηζζφηεξε αλάιπζε. ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη  ε εθαξκνγή ησλ Γ.Π.Υ.Π. ζπλάληεζε αξθεηά πξνβιήκαηα, κε ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, 

ηελ έιιεηςε επαξθνχο γλψζεο ησλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απηά πξεζβεχνπλ. Ζ 

πνιππινθφηεηα ησλ Γ.Λ.Π. θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο φπνπ 

παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε βάζε ηα φζα ίζρπαλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ θαηαλνεηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ επηβάινπλ 

ηα Γ.Π.Υ.Π., ν βαζκφο ησλ νπνίσλ ζρεηίδεηαη θαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε 

εξσηψκελνπ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο θαλεξψλνπλ επίζεο ηε 

ζπκβνιή ησλ Γ.Λ.Π. ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ε αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ε ελίζρπζε ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ. 

                                                
66Απνζηνιίδνπ Μαξία, «Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Π.:Δκπεηξηθή Έξεπλα», 2009. 
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6.4 Σαπηόηεηα Γείγκαηνο 

 

ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, ζπκκεηείραλ ηειηθά 34 εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

επηρεηξήζεηο. Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ε κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε 

απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζε φιεο ηηο εηαηξείεο θάζε 

θιάδνπ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Υ.Α.Α. (www.ase.gr) είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην. Αξρηθά ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο θαη πξνέβεθα 

ζε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε νξηζκέλεο απφ ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζσ 

πξνζσπηθά γηα ηελ έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη λα παξαθαιέζσ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε θαη απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. εκαληηθφ ξφιν σζηφζν, ζηε ζπγθέληξσζε 

απαληήζεσλ έπαημαλ νη πξνζσπηθέο επαθέο κε εηαηξείεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηελ έξεπλα, θπξίσο ηνπ παηέξα κνπ αιιά θαη θίισλ. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν πεξίπνπ εβδνκάδσλ (απφ 12 

Οθησβξίνπ κέρξη 29 Οθησβξίνπ).  

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο, παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ φια ηα 

ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο 

απηήο. Ζ παξάζεζε ησλ γξαθεκάησλ ζα βνεζήζεη ζηελ ζε βάζνο αλάιπζε πνπ ζα γίλεη ζηε 

ζπλέρεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ελδερνκέλσο ζε θάπνηα πεξαηηέξσ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Οη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα γεληθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ βξίζθνληαη 

ζηελ αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ παξαζέηνληαη κε ηελ εκθάληζε 

ηεο θαηαλνκήο ζπρλνηήησλ ζε πνζνζηά (πξαγκαηνπνηήζεθε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ πνζνζηψλ). 

 ζνλ αθνξά ινηπφλ πξψηα απφ φια, ην θχιιν θαη ηελ ειηθία ησλ πξνζψπσλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαη πνπ απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο, 

παξαηεξνχκε ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ (70%) 

απνηειεί αληξηθφ πιεζπζκφ, ελψ νη ειηθίεο θπκαίλνληαη θπξίσο κέρξη ηα πελήληα με ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (50%) λα θαιχπηεη ειηθίεο απφ 20 έσο 35 ρξφληα θαη κε πνζνζηφ 35% απφ 

30 έσο 50 ρξφληα. 

http://www.ase.gr/
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Γιάγραμμα 2: Φύλλο Δρωηηθένηων                            Γιάγραμμα 3: Ηλικία Δρωηηθένηων 

 

 

 Σν επφκελν δηάγξακκα αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Δίλαη πξνθαλέο, φηη φινη απφ ηνπο εξσηεζέληεο έρνπλ 

παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, ελψ έλα κεγάιν κέξνο απφ απηνχο έρεη νινθιεξψζεη θαη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

Γιάγραμμα 4: Δπίπεδο Δκπαίδεσζης Δργαζομένων 



 

57 

 ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ κνξθή ηεο εηαηξείαο φινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη 

πξφθεηηαη γηα Αλψλπκε Δηαηξεία. πλεπψο ην 100% ησλ απαληήζεσλ ήηαλ «Α.Δ.»  

 

Γιάγραμμα 5: Μορθή Δηαιρείας  

 Δπηπιένλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα ήηαλ θαηά 40% κεζαίνπ κεγέζνπο θαη θαηά 60% κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ πάλσ απφ 

εθαηφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο. 

 

Γιάγραμμα 6: Αριθμός Δργαζομένων ηης Δηαιρείας 
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 Σέινο, ζην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ην θαηά πφζν νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα έρνπλ παξαθνινπζήζεη ή φρη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κία εμεηδίθεπζε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλννχλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ 

ηα Γ.Λ.Π. Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ έδεημαλ φηη κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (πεξίπνπ 95%), νη 

εξσηεζέληεο έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά πξνγξάκκαηα.   

 

 

Γιάγραμμα 7: Παρακολούθηζη Προγραμμάηων Δπιμόρθωζης Γ.Λ.Π. 

 

 

6.5   Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

 

ηελ ελφηεηα απηή, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέθπςαλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε θάζε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. Γίλνληαη φιεο νη 

εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπλνδεπφκελεο απφ ην δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηελ 

θαηαλνκή ζπρλφηεηαο γηα θάζε απάληεζε πνπ δφζεθε, κε ηε ρξήζε πνζνζηψλ.  
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Μέξνο Α': ΓΗΑΦΟΡΔ Δ.Λ.Π. – Γ.Λ.Π. 

 

Δξώηεζε 1: «Οη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη θαηαλνεηέο ζε ζρέζε κε ηα ηα 

Δ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 8: Ά Μέρος - Δρώηηζη 1 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην πξψην κέξνο απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

επηθεληξψλεηαη ζε ζχγθξηζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ην Διιεληθφ 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην. Ζ πξψηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν ηεο θαηαλνεηφηεηαο πνπ 

ζεσξείηαη φηη πξνζδίδνπλ ηα Γ.Λ.Π. ζηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο 

πνπ δφζεθαλ, είλαη θαλεξφ φηη ηα ινγηζηηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θαηαλνεηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα πνπ 

παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 53% ησλ 

εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ε θαηαλνεηφηαηα ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ έρεη βειηησζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 38% απάληεζε φηη ε βειηίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 6% ζεσξεί φηη ε βειηίσζε δελ 

ήηαλ ηφζν ζεκαληηθή.  
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Δξώηεζε 2: «Σα Γ.Λ.Π. παξέρνπλ πεξηζζόηεξε νκνηνκνξθία θαη ζπλάθεηα ώζηε λα 

δηεπθνιύλνπλ ηε ιήςε νηθνλνκηθώλ απνθάζεσλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 9: Ά Μέρος -  Δρώηηζη 2 

 

Γχν επηπιένλ βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη 

απηά ηεο ζπλάθεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηνπ νκνηφκνξθνπ ηξφπνπ, ηφζν ηεο 

ζχληαμεο, φζν θαη ηεο παξνπζίαζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα ζηνηρεία 

ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ηεο ζπλάθεηαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ απφ ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. χκθσλα κε 

ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ έξεπλα, ην 58% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

Γ.Λ.Π. πηζηεχνπλ φηη ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, νη ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ Γ.Λ.Π. 

ραξαθηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ πεξηζζφηεξε ζπλάθεηα θαη νκνηνκνξθία. Σν 18% 

κάιηζηα ζεσξεί φηη ε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα Δ.Λ.Π. είλαη ζεκαληηθή, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Ωζηφζν, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο, επίζεο, 18% ζεσξεί φηη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα Δ.Λ.Π. θαη ηα 

Γ.Λ.Π σο πξνο ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδεηαη ζε κέηξην βαζκφ θαη έλα 

ακειεηέν πνζνζηφ 6% φηη ε δηαθνξά είλαη κηθξή. 
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 Δξώηεζε 3: «Mε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. νδεγεζήθαηε ζηελ γλσζηνπνίεζε ησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κέζσ ρξεκαηνδνηηθώλ 

κηζζώζεσλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 10: Ά Μέρος -  Δρώηηζη 3 

 

Καηά ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα Γηεζλή θαη ηα 

Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, αλαθέξζεθε φηη ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. επηηάζζεη ηα κηζζσκέλα κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε πάγηα λα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή αλ 

πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθνχ ηχπνπ (financial lease), ελψ ζχκθσλα κε ηηο ειιεληθέο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ηα αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε δελ εκθαλίδνληαη 

ζε θακία πεξίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ κηζζσηή. Με πνζνζηφ 50%, νη 

εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. νη 

επηρεηξήζεηο πξνρψξεζαλ ζε γλσζηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ πνπ θαηέρνληαη κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη έλα πνζνζηφ 20%, επίζεο ζπκθψλεζε φηη ε αιιαγή απηή επήιζε 

ζε κεγάιν βαζκφ. Έλα φρη αζήκαλην πνζνζηφ 24% σζηφζν, δειψλεη φηη ε επηρείξεζε ηνπο δελ 

νδεγήζεθε θαζφινπ ζε ηέηνηνπ είδνπο γλσζηνπνηήζεηο θαη έλα 6% ππνζηεξίδεη φηη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γλσζηνπνηήζεηο κηζζσκέλσλ παγίσλ, αιιά φρη ζε κέηξην βαζκφ. 
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Δξώηεζε 4: «Ζ εηαηξεία ζαο έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ γλσζηνπνίεζε επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηώλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 11: Ά Μέρος - Δρώηηζη 4 

 

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα πνπ ελδερνκέλσο ζεσξνχληαη επαίζζεηα, πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα έρνπλ κία πιήξε 

θαη ζαθή εηθφλα γηα ηε δξάζε ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ην 24% ησλ 

εξσηεζέλησλ, απάληεζε φηη ε εηαηξεία ηνπο έξρεηαη αληηκέησπε κε γλσζηνπνίεζε ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε έλα κέηξην επίπεδν, ελψ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε πνζνζηά 32% θαη 

20% αληίζηνηρα, ζπκθψλεζαλ φηη ε εηαηξεία ηνπο έξρεηαη πιένλ αληηκέησπε κε ηελ θνηλνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ θαη επαίζζεησλ ελδερνκέλσο δεδνκέλσλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ. Έλα ακειεηέν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 6%, δήισζε φηη ζε ζρέζε κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ε επηρείξεζε ηνπο δελ πξνβαίλεη ζε γλσζηνπνηήζεηο ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ θαη επίζεο 

ην 18% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δήισζε φηη ηέηνηνπ είδνπο 

γλσζηνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξφ βαζκφ ζπγθξηηηθά πάληα κε ηα Δ.Λ.Π.   
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Δξώηεζε 5: «Ζ ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π. δεκηνπξγεί ζύγρπζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο;» 

 

 

Γιάγραμμα 12: Ά Μέρος - Δρώηηζη 5 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο πξψηεο νκάδαο εξσηήζεσλ αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία 

ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π. ζηε ρψξα καο θαη εμεηάδεη ην θαηά πφζν ε ηαπηφρξνλε απηή 

ιεηηνπξγία κπνξεί λα επηθέξεη ζχγρπζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Οη απαληήζεηο έδεημαλ φηη νη 

απφςεηο δηίζηαληαη κε 29% ησλ εξσηεζέλησλ λα απαληάεη «κέηξηα». Μία κεξίδα απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο δηαθσλεί γηα ηελ χπαξμε ή ην κέγεζνο ηεο ζχγρπζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά (κε 

πνζνζηά 18%), ελψ απφ ηελ άιιε, έλα κέξνο (26%) ζεσξεί φηη ππάξρεη ζχγρπζε ιφγσ ηεο 

ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π. θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθά κεγάιν βαζκφ.  
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Μέξνο Β': ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π 

 

Δξώηεζε 1: «Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δεκηνύξγεζε ηελ αλάγθε αλαζπγθξόηεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηεύζπλζεο ηεο επηρείξεζεο ζαο;» 

 

 

Γιάγραμμα 13: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 1 

 

Ζ δεχηεξε νκάδα εξσηήζεσλ, ε νπνία αθνξά ηηο αλαπξνζαξκνγέο πνπ ελδερνκέλσο πξνθάιεζε 

ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, μεθηλάεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε, 

ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζν δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δηεχζπλζεο ζε κία εηαηξεία. Δίλαη πξνθαλέο, φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ (44%) ζπκθσλεί πσο ε 

ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. πξνθάιεζε ζε κεγάιν βαζκφ αλαδηνξγάλσζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηκεκάησλ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Έλα πνζνζηφ 35% ζεσξεί φηη ε 

αλάγθε παξνπζηάζηεθε ζε κέηξην βαζκφ, ελψ έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ (21%) ππνζηεξίδεη φηη δελ 

ππήξμε κεγάιε αλάγθε γηα αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο ζηελ εηαηξεία ηνπο. 
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Δξώηεζε 2: «Οη θαλόλεο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη πεξίπινθνη θαη απαηηνύλ επαξθώο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλα ζηειέρε;» 

 

 

Γιάγραμμα 14: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 2 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ εξψηεζεο έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

ππνζηεξίδεη πσο ε αλάγθε γηα επαξθψο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα ζηειέρε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

Ζ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο θαη επαξθνχο γλψζεο ζρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π., νη θαλφλεο ησλ νπνίσλ 

είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθνη ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο πνπ επηβάινπλ ηα Δ.Λ.Π., θαζηζηνχλ 

απαξαίηεηε ηελ αλάγθε γηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. Σν 53% ζπκθσλεί φηη ε απαίηεζε γηα 

εθπαηδεπκέλα ζηειέρε είλαη κεγάιε, ην 23% απάληεζε φηη ε αλάγθε παξνπζηάδεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ θαη έλα πνζνζηφ 15%  απάληεζε «κέηξηα». Σέινο, κε πνζνζηφ 9% νη ππφινηπνη 

απάληεζαλ φηη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ απαηηείηαη ζε κηθξφ βαζκφ.  
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 Δξώηεζε 3: «Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

Γ.Λ.Π. είλαη επαξθήο;» 

 

 

Γιάγραμμα 15: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 3 

 

Σν παξαπάλσ δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο εξψηεζεο δείρλεη φηη ην 

44% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ Γ.Λ.Π. είλαη επαξθήο ζε κεγάιν βαζκφ, ελψ έλα κφιηο 12% ζεσξεί φηη ην πξνζσπηθφ ησλ 

εηαηξεηψλ δελ είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλν ή ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηα Γ.Λ.Π.. Σν 38% απάληεζε φηη ε εθπαίδεπζε είλαη κέηξηα 

επαξθήο, ελψ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 6% ζεσξεί φηη ην πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζε ηνπο είλαη 

εθπαηδεπκέλν ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 
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Δξώηεζε 4: «Έγηλαλ έγθαηξα νη απαηηνύκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 16: ΄Β μέρος - Δρώηηζη 4 

 

ρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή ελαξκφληζε ησλ ειιεληθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ κε ηηο ξπζκίζεηο 

πνπ νξίδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ κε πνζνζηφ 18% 

ζεσξεί φηη δελ έγηλαλ ζηε ρψξα καο έγθαηξα νη απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. Σν κεγαιχηεξν κέξνο (47%) απάληεζε φηη νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π έγηλαλ ζε κέηξην βαζκφ, ελψ κε πνζνζηά 

29% θαη 6% νη ππφινηπνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά («ζε κεγάιν βαζκφ» θαη «ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ» αληίζηνηρα). 
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Δξώηεζε 5: «Σν ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην ζηε ρώξα καο έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο 

γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 17: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 5 

 

πσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο καο έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηηο ξπζκίζεηο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα 

απνηειέζκαηα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ (35%) απάληεζε «κέηξηα», ελψ ην επφκελν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ (29%) αληηζηνηρεί ζην ηκήκα ησλ εξσηεζέλησλ πνπ δελ πηζηεχνπλ φηη νη θαλφλεο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο έρνπλ ελαξκνληζηεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο πνπ 

επηβάιεη ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. Σν 27% σζηφζν, έρεη ηελ αθξηβψο αληίζεηε γλψκε, ελψ έλα 

πνζνζηφ 9% απάληεζε φηη ε ελαξκφληζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 
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Δξώηεζε 6: «Σα Γ.Λ.Π. εθαξκόδνληαη νκνηόκνξθα γηα όιεο ηηο ππόρξεεο επηρεηξήζεηο;» 

 

 

Γιάγραμμα 18: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 6 

 

ηελ επφκελε εξψηεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ νκνηνκνξθία πνπ επηβάινπλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα ζηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο, 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε κε πνζνζηφ 56%, φηη σο πξνο ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ησλ Γ.Λ.Π. ηεξείηαη ζε κεγάιν βαζκφ νκνηνκνξθία γηα φιεο ηηο ππφρξεεο επηρεηξήζεηο. Σν 38% 

έδσζε ηελ απάληεζε «κέηξηα» θαη έλα ακειεηέν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 6% ζεσξεί φηη ε 

νκνηνκνξθία αλάκεζα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα Γ.Λ.Π. ηεξείηαη ζε 

κηθξφ βαζκφ. 
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Δξώηεζε 7: «Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ζαο θαιύπηνπλ πιήξσο θαη 

νξζά ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 19: ΄Β Μέρος - Δρώηηζη 7 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε κία εηαηξεία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π. Απφ 

ην δηάγξακκα είλαη πξνθαλέο φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηεξνχλ θαη εθαξκφδνπλ νξζά ζηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνπλ ηα Γ.Λ.Π. Έλα πνιχ 

κεγάιν πνζνζηφ (62%) ππνζηεξίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ αληαπνθξίλνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ νξζά ζηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π. θαη ην 

ππφινηπν 38% φηη νη απαηηήζεηο θαιχπηνληαη θαηά κεγάιν βαζκφ. 

 



 

71 

Μέξνο Γ': ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΩΝ Γ.Λ.Π. 

 

Δξώηεζε 1: «Ο ηξόπνο εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο 

επηζπκεηώλ ινγηζηηθώλ κεγεζώλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 20: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 1 

 

Οη εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο αθνξνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ ζε κία επηρείξεζε ζηε ρψξα καο απφ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. Ζ πξψηε εξψηεζε 

αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξνπζίαζε 

επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ. πλνιηθά, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε 

ζεηηθά, κε πνζνζηφ 47% λα απαληάεη φηη ε παξνπζίαζε επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ κπνξεί 

λα ζπκβεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη 18% φηη κπνξεί λα ζπκβεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο επίζεο 18%, αληηζηνηρεί ζηελ απάληεζε «κέηξηα». Έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ κφλν (6%) απάληεζε φηη ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο ησλ επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη επίζεο, κε πνζνζηφ 11% νη ππφινηπνη 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα ζε κηθξφ φκσο βαζκφ. 
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Δξώηεζε 2: «Τπάξρεη πεξηζζόηεξε εκπηζηνζύλε από ηνπο ρξήζηεο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία 

ησλ ινγηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη κε ηα Γ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 21: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 2 

 

ζνλ αθνξά ην ζηνηρείν ηεο αμηνπηζηίαο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, είλαη 

πξνθαλήο, απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ε ζπκβνιή ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ. Με πνζνζηά 53% θαη 23%, νη εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη κε ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. 

παξέρεηαη πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία ζηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε κεγάιν θαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ αληίζηνηρα.  Σν γεγνλφο απηφ πξνζδίδεη αδηακθηζβήηεηα θαη κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ θαη δηεπθνιχλεη ηε ιήςε νηθνλνκηθψλ 

απνθάζεσλ. 
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Δξώηεζε 3: «Τπάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ 

ηα Γ.Λ.Π. θαη εθείλεο πνπ παξέρνληαη κέζσ  ησλ Δ.Λ.Π.;» 

 

 

Γιάγραμμα 22: ΄Γ Μέρος – Δρώηηζη 3 

 

ην δηάγξακκα απηφ θαίλεηαη φηη νη κηζνί απφ ηνπο εξσηεζέληεο (50%) πηζηεχνπλ πσο ππάξρεη 

ζε κέηξην βαζκφ κία δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

Γ.Λ.Π. θαη εθείλεο πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ Δ.Λ.Π. Ζ δπλαηφηεηα κίαο ηέηνηαο ζχγθξηζεο είλαη 

πξνθαλέο φηη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηφζν ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηε ιήςε 

νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο, φηη κφιηο έλα πνζνζηφ 3% απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πηζηεχεη φηη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο είλαη ειάρηζηε. Αληίζεηα, κε 

πνζνζηά 35% θαη 12% νη ππφινηπνη απάληεζαλ φηη ε ελ ιφγσ ζχγθξηζε είλαη εθηθηή ζε 

ζεκαληηθά κεγάιν βαζκφ. 
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Δξώηεζε 4: «Ζ ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά θαη λα εληζρύζεη 

ζεκαληηθά ην έξγν ησλ επνπηηθώλ αξρώλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 23: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 4 

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε αθνξά ην έξγν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ ειεγθηηθή εξγαζία, πέξα απφ ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (38%) πηζηεχεη ε ζπκβνιή ησλ Γ.Λ.Π. ζην έξγν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ δελ 

είλαη κεγάιε. Ωζηφζν, έλα φρη ακειεηέν πνζνζηφ (18%) απάληεζε φηη ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. 

κπνξεί λα έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν θαη λα εληζρχζεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ην ειεγθηηθφ έξγν. 

Δπηπιένλ, κε πνζνζηφ 26% θάπνηνη απάληεζαλ φηη ε ζπκβνιή ησλ Γ.Λ.Π. είλαη κεγάιε θαη ην 

18% φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ είλαη κέηξηνπ βαζκνχ. 
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Δξώηεζε 5: «Έρεη βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ειέγρνπ ώζηε λα εμαζθαιίδνληαη 

ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηόρσλ από εηαηξηθέο απάηεο;» 

 

 

Γιάγραμμα 24: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 5 

 

ζνλ αθνξά θαη πάιη ην ειεγθηηθφ έξγν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηα 

Γ.Λ.Π., ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ φηη ε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ απφ δηάθνξεο εηαηξηθέο απάηεο, 

κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. Σν γεγνλφο 

απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, θαζψο θαηλφκελα ινγηζηηθψλ ζθαικάησλ αιιά θαη απαηψλ, 

φπσο ζπλέβε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ Enron, World.com θαη άιισλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ήηαλ ηδηαίηεξα ζπρλά ζην παξειζφλ κε απνηέιεζκα λα θινλίδεηαη ε 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ. ε αληίζεζε, ην πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζε ηέηνην βαζκφ 

ψζηε λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ, αληηζηνηρεί κφιηο ζε έλα 6%. 
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Δξώηεζε 6: «Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. έρεη επηθέξεη αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ;» 

 

 

Γιάγραμμα 25: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 6 

 

Παξά ηα παξαπάλσ, ζηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. έρεη επηθέξεη 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε κία επηρείξεζε, ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 73% θαη κε 

ζεκαληηθά κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ, απάληεζε φηη ε κέρξη 

ηψξα εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ δελ έρεη επηθέξεη θακία αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ δφζεθε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ε αμηνζεκείσηε δηεπθξίληζε, φηη ελψ ην κεηνρηθφ θεθάιαην δελ 

επεξεάζηεθε θαζφινπ, ε Καζαξή Θέζε ηεο επηρείξεζεο επεξεάζηεθε ζε πνιχ κεγάιν κάιηζηα 

βαζκφ, θαζψο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.  απμήζεθαλ ηα Ηδία Κεθάιαηα, κέζσ απνζεκαηηθνχ 

αλαπξνζαξκνγήο.  
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Δξώηεζε 7: «Ζ ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. έρεη δηεπθνιύλεη ηελ θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή μέλσλ 

επελδπηώλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 26: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 7 

 

ρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή μέλσλ 

επελδπηψλ,  έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (ηεο ηάμεο 

24%) απάληεζε φηη ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. πξνζέιθπζε ζε κεγάιν βαζκφ μέλνπο επελδπηέο. 

Ωζηφζν, έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ ( 35%) απάληεζε φηη ε θεθαιαηαθή ζπκκεηνρή απφ μέλνπο 

επελδπηέο δελ απμήζεθε θαζφινπ, ελψ κε πνζνζηά 26% θαη 6% νξηζκέλνη απάληεζαλ φηη ε 

αχμεζε ήηαλ είηε ζε κέηξην ή ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ. 
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Δξώηεζε 8: «Έρνπλ δηεπθνιπλζεί νη ζρέζεηο κε μέλνπο πειάηεο θαη αιινδαπνύο από ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.;» 

 

                   

Γιάγραμμα 27: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 8 

 

Πέξα απφ ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδπηψλ, ε παξαπάλσ εξψηεζε αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ κε μέλνπο θνξείο, είηε είλαη πειάηεο, είηε είλαη πξνκεζεπηέο, είηε 

είλαη κέηνρνη, ή νηηδήπνηε άιιν. ηελ εξψηεζε απηή, έλα κεγάιν κέξνο απάληεζε ζεηηθά (κε 

πνζνζηά 23% θαη 15%), ελψ ην 38% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε δηεπθφιπλζε δελ είλαη 

νχηε κηθξή αιιά νχηε θαη κεγάιε («κέηξηα»). Ωζηφζν, ππάξρεη θαη έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ 

κε πνζνζηφ 18% πνπ ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο κε αιινδαπνχο πειάηεο δελ έρεη επεξεαζηεί 

θαζφινπ.  
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Δξώηεζε 9: «Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην ηξαπεδηθό ζύζηεκα;» 

 

              

Γιάγραμμα 28: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 9 

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε επίδξαζε ησλ Γ.Λ.Π. 

ζηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ απέλαληη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

έδεημαλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (33%) απάληεζε πσο ε ρξήζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, 

κεζφδσλ θαη αξρψλ πνπ επηβάινπλ ηα Γ.Λ.Π. έρεη απμήζεη ζε κέηξην βαζκφ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Αθνινπζεί κε πνζνζηφ 29% ε απάληεζε φηη ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα έρεη επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε 26%, φζνη 

πηζηεχνπλ φηη πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα έρεη απμεζεί ζε κηθξφ βαζκφ. Σέινο, κε πνζνζηφ 12% 

ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

δελ έρεη δερηεί θακία αχμεζε.  
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Δξώηεζε 10: «Σα Γ.Λ.Π. έρνπλ ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ δηνηθεηηθώλ ζπζηεκάησλ;» 

 

                   

Γιάγραμμα 29: ΄Γ Μέρος – Δρώηηζη 10 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζε κία εηαηξεία ζεσξείηαη φηη απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αιιά θαη ζχγρξνλα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα. ηελ εξψηεζε απηή, ην 32% 

απφ ηνπο εξσηεζέληεο ππνζηήξημε φηη ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ζηελ εηαηξεία ηνπο έρνπλ 

εθζπγρξνληζηεί ζε έλα κηθξφ βαζκφ, κε πνζνζηφ επίζεο 32%, θάπνηνη απάληεζαλ φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο ήηαλ ζε κέηξην επίπεδν, ελψ κε πνζνζηά 21% θαη  15% αληίζηνηρα, νη ππφινηπνη 

δήισζαλ φηη ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα ζηελ επηρείξεζε ηνπο έρνπλ εθζπγρξνληζηεί ζε αξθεηά 

κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ. 
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Δξώηεζε 11: «Ζ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. αύμεζε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ;» 

 

         

Γιάγραμμα 30: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 11 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, νη απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π. γηα εμεηδηθεπκέλν θαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ζχγρξνλα δηνηθεηηθά θαη ινγηζηηθά ζπζηήκαηα, 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζεκαληηθή αχμεζε ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

κίαο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ 

απφςε, θαζψο ην 38% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημε πσο ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. ζηελ εηαηξεία 

ηνπο νδήγεζε ζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Έλα ακειεηέν πνζνζηφ ηεο ηάμεο 9% απάληεζε φηη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δελ έρεη δερηεί 

κεγάιε απμήζε, ελψ κε πνζνζηφ 18%, νξηζκέλνη ζεσξνχλ φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ 

ινγηζηεξίνπ ηεο εηαηξείαο δελ έρεη δερηεί θακία επίδξαζε.  
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Δξώηεζε 12 : «Πηζηεύεηε όηη ην θόζηνο από ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα 

αλαθηεζεί καθξνπξόζεζκα κέζσ δηαθόξσλ σθειεηώλ;» 

 

 

Γιάγραμμα 31: ΄Γ Μέρος - Δρώηηζη 12 

 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν κπνξεί ε φρη λα αληηζηαζκηζηεί καθξνπξφζεζκα ην 

απμεκέλν θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. κε ηα δηάθνξα νθέιε πνπ πξνζθέξεη 

ε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο. Οη απφςεηο, είλαη πξνθαλέο απφ ην 

παξαπάλσ δηάγξακκα, φηη είλαη κνηξαζκέλεο, θαλεξψλνληαο ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ ακθηβνιία 

γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π.. Με ίδην πνζνζηφ (18%), νξηζκέλνη πηζηεχνπλ ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ πσο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απφ ηε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. κπνξεί λα αλαθηεζεί, ελψ 

θάπνηνη εμέθξαζαλ ηελ άπνςε φηη δελ κπνξεί ην θφζηνο λα αλαθηεζεί, ή φηη ε εμάιεηςε ηνπ 

απνηειεί κηθξή κφλν πηζαλφηεηα. Δπηπιένλ, ην 23% απάληεζε πσο πηζηεχεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ πεξίπησζε εμάιεηςεο ηνπ θφζηνπο απφ ηηο σθέιεηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα Γ.Λ.Π., ελψ ηέινο, 

νη ππφινηπνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ πηζηεχνπλ ηδηαίηεξα ζην ελδερφκελν απηφ, αιιά νχηε θαη 

ην απνθιείνπλ. 
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6.5.1 Έιεγρνο Αλεμαξηεζίαο X2 

 

Μεηά ηελ παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, 

πξνρσξάκε ζε κία βαζχηεξε αλάιπζε μεθηλψληαο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ 

αλεμαξηεζίαο (Υ ηεζη πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε αξρηθά αλ ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο 

αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ (πνπ απνηεινχλ κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο) θαη ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο ζρεηηθέο κε ηα Γ.Λ.Π εξσηήζεηο (κεηαβιεηέο δηάηαμεο). Οη 

πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ δείρλνπλ ηελ χπαξμε ηέηνηαο ζρέζεο αλάκεζα ζε νξηζκέλεο απφ ηηο 

κεηαβιεηέο.  

Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηνπο έμη πξψηνπο πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη, παξφιν πνπ θαίλεηαη 

παξάδνμν νη απαληήζεηο λα ζρεηίδνληαη κε ην θχιιν ηνπ εξσηψκελνπ, νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο Β5, Γ9 θαη Γ10 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κία 

εμάξηηζε απφ ηελ κεηαβιεηή ηνπ θχιινπ, θαζψο νη αληίζηνηρεο ηηκέο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηθξφηεξεο απφ 0.05.  Γηα παξάδεηγκα ζηελ εξψηεζε Γ11 πνπ αθνξά ην 

αλ απμήζεθε ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ, ε πιεηνςεθία ησλ αληξψλ (νη νπνίνη 

ζπκβνιίδνληαη κε ηελ ηηκή «0») έδσζε αξλεηηθή απάληεζε, ελψ θακία απφ ηηο γπλαίθεο (ηηκή 

«1» δελ πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ηνπ Γ.Λ.Π. δελ αχμεζε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζηεξίνπ ηεο 

επηρείξεζεο (πίλαθαο 7). Ωζηφζν, ππνγξακκίδνπκε φηη ε εκθάληζε απηήο ηεο ζρέζεο 

πηζαλνινγείηαη λα είλαη ηπραίν γεγνλφο. 

 

 

 

Πίλαθαο 3: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Β5 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

  QB5 

Total   1 2 3 4 

SEX 0 8 10 6 0 24 

1 2 2 3 3 10 

Total 10 12 9 3 34 
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Πίλαθαο 4: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Β5 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,632
a
 3 ,035 

    

 

 

Πίνακας 5: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Γ9 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

  QC9 

Total   0 1 2 3 4 

SEX 0 4 8 4 8 0 24 

1 0 1 6 2 1 10 

Total 4 9 10 10 1 34 

 

Πίλαθαο 6: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Γ9 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,452
a
 4 ,033 

    

 

 

Πίλαθαο 7: Καηαλνκή πρλφηεηαο Δξψηεζεο Γ10 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

  QC10 

Total   1 2 3 4 

SEX 0 11 8 3 2 24 

1 0 3 3 4 10 

Total 11 11 6 6 34 

 



 

85 

Πίλαθαο 8: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Γ10 αλαινγηθά κε ην θχιιν 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,844
a
 3 ,020 

    

 

 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη φιεο νη απαληήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ 

θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπκβνιή ησλ Γ.Λ.Π. ηφζν ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ, φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ, παξνπζηάδνπλ κία ηηκέο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο 0.022 θαη 0.049 αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη εθφζνλ ε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα είλαη έζησ θαη νξηαθά κηθξφηεξε ηνπ 0.05 ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ έπαημε 

ελδερνκέλσο θάπνην ξφιν ζηελ απάληεζε ηνπ θάζε έλα. ηνλ πίλαθα 9 ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε 

λα δνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ειηθία κεγαιχηεξε απφ 50 θαη 

ελδερνκέλσο δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, απάληεζαλ ζεηηθά («ζε 

κεγάιν βαζκφ») ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιήςεο νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ 

ιφγσ ηεο νκνηνκνξθίαο θαη ζπλάθεηαο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα Γ.Λ.Π., ρσξίο σζηφζν λα είλαη 

ηδηαίηεξα ελζνπζηψδεηο, φπσο κία κεξίδα ησλ λεφηεξσλ ειηθηψλ πνπ απάληεζαλ φηη ε ζπκβνιή 

ησλ Γ.Λ.Π. ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ζεκαληηθή ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Αληίζηνηρα, ζηελ 

εξψηεζε Γ5 ε πιεηνςεθία ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη ζεσξεί ηελ 

χπαξμε βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειέγρνπ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ (πίλαθαο 11). 

 

Πίλαθαο 9: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Α2 αλαινγηθά κε ηελ ειηθία 

 

  QA2 

Total   1 2 3 4 

AGE 0 1 0 5 5 11 

1 1 6 10 1 18 

2 0 0 5 0 5 

Total 2 6 20 6 34 
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Πίλαθαο 10: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Α2 αλαινγηθά κε ηελ ειηθία 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,825
a
 6 ,022 

    

 

 

Πίλαθαο 11: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Γ5 αλαινγηθά κε ηελ ειηθία 

 

  QC5 

Total   1 2 3 4 

AGE 0 0 2 7 2 11 

1 1 6 10 1 18 

2 1 1 0 3 5 

Total 2 9 17 6 34 

 

 

 

Πίλαθαο 12: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Γ5 αλαινγηθά κε ηελ ειηθία 

 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,625
a
 6 ,049 

    

 

 

ζνλ αθνξά ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξσηεζέλησλ, νη πίλαθεο 14 θαη 16 

θαλεξψλνπλ κία πηζαλή ζρέζε εμάξηηζεο αλάκεζα ζην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε έλα 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κε δχν απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία 

απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ νη νπνίνη έρνπλ νινθιεξψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ηηκή 

«2» ηνπ πίλαθα 13 θαη 15) απάληεζε φηη αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ζχγρπζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π.. Έηζη, κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε απάληεζε ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο κε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 0.012 (πίλαθαο 14). 
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Πίλαθαο 13: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Α5 αλαινγηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

  QA5 

Total   0 1 2 3 4 

EDUC 1 3 5 0 2 5 15 

2 3 1 10 1 4 19 

Total 6 6 10 3 9 34 

 

 

 

Πίλαθαο 14: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Α5 αλαινγηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,196
a
 3 ,042 

    

 

 

Πίλαθαο 15: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Β2 αλαινγηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

  QB2 

Total   1 2 3 4 

EDUC 1 0 4 10 1 15 

2 3 1 8 7 19 

Total 3 5 18 8 34 

 

Πίλαθαο 16: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Β2 αλαινγηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο 

 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,179
a
 3 ,027 
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Ζ εξψηεζε Β2 αθνξά ηνλ βαζκφ πεξηπινθφηεηαο ησλ θαλφλσλ ησλ Γ.Λ.Π. θαη ην θαηά 

πφζν απηφο απαηηεί επαξθψο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. Καη πάιη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ θαίλεηαη λα έρνπλ ζρέζε κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ θάζε εξσηψκελνπ κε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.027, θαζψο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ πίλαθα 15 φηη ην κεγαιχηεξν 

κε ζεκαληηθή δηαθνξά κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζπκθσλνχλ ζε κεγάιν θαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζρεηηθά κε ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο 

αλάγθεο γηα επαξθψο εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. 

  Παξαθάησ ηέινο, παξαζέηνληαη νη πηλάθεο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ελδερφκελεο 

ζρέζεο εμάξηεζεο νξηζκέλσλ εξσηήζεσλ αλαθνξηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ή φρη θάπνηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξφηππα. Παξφιν πνπ, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζρεδφλ φινη νη εξσηεζέληεο έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π. πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε πνζνζηφ 95%, 

αμίδεη σζηφζν, λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηέο εξσηήζεηο, φπσο ζηηο εξσηήζεηο Α3 θαη 

Α4 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο, ζηελ εξψηεζε Γ1 πνπ αθνξά ηελ παξνρή ή φρη ηεο 

δπλαηφηεηαο παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ θαη ζηελ εξψηεζε Γ5, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ, ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζρεηηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (κε ηηκή ζηνπο πίλαθεο «1»), έρνπλ δψζεη ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ νξηζκέλε απφθιηζε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ππφινηπσλ 

απαληήζεσλ. Δπνκέλσο, είλαη πηζαλφ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ λα 

δηαδξακάηηζε θάπνην ξφιν ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ είραλ 

παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα Γ.Λ.Π..  

 

Πίλαθαο 17: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Α3 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

  QA3 

Total   0 2 3 4 

PROGS 0 8 2 5 17 32 

1 0 0 2 0 2 

Total 8 2 7 17 34 
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Πίλαθαο 18:  Chi-Square Test γηα γηα Δξψηεζε Α3 αλαινγηθά κε 

ηελ παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 8,196
a
 3 ,042 

    

 

 

Πίλαθαο 19: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Α4 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

  QA4 

Total   0 1 2 3 4 

PROGS 0 2 6 8 12 4 32 

1 0 0 0 0 2 2 

Total 2 6 8 12 6 34 

 

 
 

Πίλαθαο 20: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Α4 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,917
a
 4 ,042 
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Πίλαθαο 21: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Γ1 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

  QC1 

Total   0 1 2 3 4 

PROGS 0 2 2 6 16 6 32 

1 0 2 0 0 0 2 

Total 2 4 6 16 6 34 

 

Πίλαθαο 22: Chi-Square Test γηα Δξψηεζε Γ1 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 15,938
a
 4 ,003 

    

 

Πίλαθαο 23: Καηαλνκή πρλφηεηαο γηα Δξψηεζε Γ5 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

  QC5 

Total   1 2 3 4 

PROGS 0 1 9 17 5 32 

1 1 0 0 1 2 

Total 2 9 17 6 34 

 

Πίλαθαο 24: Chi-Square Tests γηα Δξψηεζε Γ5 αλαινγηθά κε ηελ 

παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα Γ.Λ.Π. 

 

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,917
a
 3 ,019 
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6.5.2 Έιεγρνο πζρέηηζεο Pearson  

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζπζρέηηζεο Pearson, εηζάγνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ Γ.Λ.Π. (δειαδή κφλν κεηαβιεηέο 

δηάηαμεο) πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή φρη θάπνηαο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο 

ησλ εξσηήζεσλ απηψλ. Ο έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο γίλεηαη κε ην ίδην ηξφπν φπσο θαη ζηνλ 

έιεγρν αλεμαξηεζίαο (Υ
2
), δειαδή αλ ε ηηκή είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ 0.05 ηφηε ππάξρεη ζρέζε 

εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Ο πίλαθαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή ησλ εμήο ζπκπεξαζκάησλ: 

 

 Ζ πξψηε εξψηεζε ηνπ Ά κέξνπο θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη κηα ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ 

εξψηεζε Α2, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.042. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηελ εθηίκεζε φηη ε 

θαηαλνεηφηεηα ησλ θαλφλσλ ησλ Γ.Λ.Π. ζπλδέεηαη θαη κε ηελ νκνηνκνξθία πνπ απηά παξέρνπλ. 

Με άιια ιφγηα, πνιινί απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ ζηελ πξψηε εξψηεζε φηη νη 

ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ Γ.Λ.Π. είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο ζε ζρέζε κε ηα Δ.Λ.Π., 

ζεσξνχλ επίζεο, ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ, φηη ηα Γ.Λ.Π. παξέρνπλ πεξηζζφηεξε νκνηνκνξθία 

θαη ζπλάθεηα ζε ζρέζε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη δηεπθνιχλνπλ έηζη ηε 

ιήςε νηθνλνκηθψλ απνθάζεσλ. 

 Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε κία ζεηηθή ζρέζε εμάξηηζεο αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο Α3 θαη Α4 

πνπ αθνξνχλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο. Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.12 ζπκπεξαίλνπκε φηη 

ελδέρεηαη, ε πιεηνςεθία φζσλ πηζηεχνπλ φηη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. ε επηρείξεζε ηνπο 

νδεγήζεθε ζηε γλσζηνπνίεζε ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πνπ 

θαηέρνληαη κέζσ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, λα απάληεζαλ κε ηνλ ίδην ή κε παξφκνην ηξφπν 

θαη ζηελ εξψηεζε Α4 γηα ην αλ ε επηρείξεζε έξρεηαη αληηκέησπε κε ηε γλσζηνπνίεζε 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Οκνίσο, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ Ά κέξνπο πηζαλφηαηα  

ζρεηίδνληαη επίζεο, θαη κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ πέκπηε εξψηεζε πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία ή φρη ζχγρπζεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ιφγσ ηεο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Γ.Λ.Π. θαη ησλ Δ.Λ.Π. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα αληηζηνηρεί ζε 0.049. 
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 Κάπνηα ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ θαη ε εξψηεζε Α2 κε ηελ εξψηεζε Β1 

ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο ηεο 

επηρείξεζεο. Παξφηη ε ζρέζε απηή είλαη πηζαλφ λα παξνπζηάζηεθε ηπραία, αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη απαληήζεηο ζπγθιίλνπλ ζε θάπνην βαζκφ (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

0.042). 

 Οη εξσηήζεηο Β1 ζρεηηθά κε ην αλ ε εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε 

αλαζπγθξφηεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο κηαο επηρείξεζεο θαη Β2 πνπ αθνξά ηελ απαίηεζε 

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ, είλαη θαλεξφ φηη θξχβνπλ κία επίζεο ζεηηθή ζπζρέηηζε. Ζ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε ηηκή 0.022 δείρλεη φηη ζε κεγάιν βαζκφ νξηζκέλεο απφ ηηο 

απαληήζεηο ηεο πξψηεο εξψηεζεο ζπκθσλνχλ κε ηηο απαληήζεηο ζηε δεχηεξε εξψηεζε. Άξα, 

νδεγνχκαζηε εχθνια ζην ζπκπέξαζκα φηη κεγάιν κέξνο φζσλ πηζηεχνπλ φηη απαηηήζεθε 

αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο, απάληεζαλ θαη φηη ε ρξήζε ησλ Γ.Λ.Π. απαηηεί 

επαξθψο εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. 

 ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε Β3, ζρεηηθά ην βαζκφ επαξθνχο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο, παξαηεξνχκε φηη ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εξψηεζε Α2, ζρεηηθά κε ηελ 

νκνηνκνξθία θαη ηε ζπλάθεηα ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηηο δχν 

εξσηήζεηο είλαη ζεηηθή κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.5 γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη, ζχκθσλα 

κε ηηο απαληήζεηο, φζν πεξηζζφηεξν ζεσξνχλ θάπνηνη φηη ηα Γ.Λ.Π. παξέρνπλ ζπλάθεηα, ηφζν 

ζε γεληθέο γξακκέο, πηζηεχεηαη θαη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη επαξθήο. 

 εκαληηθή ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη επίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, αλάκεζα ζηηο 

εξσηήζεηο Β4 θαη Β5 κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.001. Απφ ην παξαπάλσ γεγνλφο εθηηκάκε 

φηη, κεγάιε κεξίδα φζσλ απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ εξψηεζε αλ έγηλαλ έγθαηξα νη απαηηνχκελεο 

λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π, πηζηεχνπλ αληίζηνηρα θαη ζηνλ ίδην 

πηζαλφηαηα βαζκφ, φηη ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο έρεη ελαξκνληζηεί 

πιήξσο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. 

 ηε ζπλέρεηα, ε εξψηεζε Β7 γηα ην αλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

θαιχπηνπλ πιήξσο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ησλ Γ.Λ.Π., παξνπζηάδεη ζρέζε εμάξηεζεο ηφζν κε 

ηελ εξψηεζε Α2, φζν θαη κε ηελ εξψηεζε Β6, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ νκνηνκνξθία πνπ 

παξέρνπλ ηα πξφηππα θαη ηελ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο γηα φιεο ηηο ππφρξεεο επηρεηξήζεηο. 

Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.047 θαη 0.021 αληίζηνηρα, νη απαληήζεηο ηεο εξψηεζε Β7 

θαίλεηαη φηη θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο άιιεο δχν εξσηήζεηο. 
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 Με ηελ εξψηεζε Α2 ζρεηίδεηαη ελδερνκέλσο θαη ε εξψηεζε 2 ηνπ Γ΄ κέξνπο πεξί 

αμηνπηζηίαο ησλ Γ.Λ.Π. (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.029). Έηζη, νδεγνχκαζηε ζηελ εθηίκεζε 

φηη ζηνλ βαζκφ πνπ ππνζηήξημαλ θάπνηνη φηη ηα Γ.Λ.Π. παξέρνπλ πεξηζζφηεξε νκνηνκνξθία απφ 

ηα Δ.Λ.Π., ζεσξνχλ αληίζηνηρα φηη ηα Γ.Λ.Π. πξνζθέξνπλ αμηνπηζηία πνπ νδεγεί ηνπο ρξήζηεο 

ζε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε. 

 ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο ηάμεσο 0.001 παξνπζηάδεη θαη ε εξψηεζε Γ3 κε ηελ 

εξψηεζε Γ1. ε κεγάιν βαζκφ, νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε γηα ηε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ, ζπλδένληαη κε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 

πεξί δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο αλάκεζα ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη ηα Δ.Λ.Π.. 

 Δπηπιένλ, κε ηνλ ίδην βαζκφ ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (0.001), ν πίλαθαο έδεημε φηη 

ζηελ εξψηεζε Γ4 δφζεθαλ παξφκνηεο απαληήζεηο κε ηελ εξψηεζε Γ2. πλεπψο, νη απφςεηο γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ησλ επνπηηθψλ αξρψλ εμαξηψληαη ζε έλα ζεκείν απφ ηηο απαληήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία πνπ παξέρνπλ ηα Γ.Λ.Π. θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ππάξρεη απφ ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Ο έιεγρνο Pearson έδεημε επίζεο, φηη ε εξψηεζε Γ5 γηα ηε βειηίσζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

έξγνπ παξνπζηάδεη εμάξηεζε (κε αληίζηνηρεο ηηκέο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζηηο 

παξελζέζεηο) απφ ηηο εξσηήζεηο Α2 (0.020), Β3 (0.010), Γ1 (0.008), Γ2 (0.043), Γ3 (0.020) θαη 

Γ4 (0.002). πκπεξαζκαηηθά, νη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ 

παξέρνπλ ηα Γ.Λ.Π., ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ Γ.Λ.Π. 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο επηζπκεηψλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, ηε δπλαηφηεηα 

ζχγθξηζεο κε ηα Δ.Λ.Π. θαη ηελ ελίζρπζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, είλαη πηζαλφ λα επεξέαζαλ ζε 

κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε Γ5. 

 Δπηπξνζζέησο, εθηηκάκε φηη ε εξψηεζε Γ7, αλαθνξηθά κε ηελ αχμεζε ή φρη ηεο 

θεθαιαηαθήο ζπκκεηνρήο μέλσλ επελδπηψλ, θξχβεη θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηηο εξσηήζεηο Α3 

(ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.049),  Β1 (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.010), Γ4 (ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα 0.018), αιιά θαη Γ8, ε νπνία αθνξά ηε δηεπθφιπλζε ή φρη ησλ ζρέζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο κε μέλνπο πειάηεο (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.001). 

 Ζ εξψηεζε Γ8 εκθαλίδεη επίζεο, ζρέζε εμάξηηζεο θαη κε ηελ εξψηεζε Γ2 πεξί 

αμηνπηζηίαο ησλ Γ.Λ.Π. θαη εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο ρξήζηεο (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0.038). 

 Με ηηο εξσηήζεηο Γ7 θαη Γ8, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ Α3, ζπλδέεηαη θαη ε εξψηεζε Γ9, 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν έρνπλ ζπκβάιεη ηα Γ.Λ.Π. ζε ελδερφκελε αχμεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 



 

94 

ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Με ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

0.000, 0.039 θαη 0.046 αληίζηνηρα, δηαθξίλνπκε αξρηθά φηη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα εμαξηάηαη 

ζε θάπνην βαζκφ απφ ηηο ζρέζεηο κε μέλνπο πειάηεο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κία επηρείξεζε μέλσλ 

επελδπηψλ. Δπηπιένλ, ελδέρεηαη λα ππάξρεη ζρέζε ζηηο απαληήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο 

κε ηελ άπνςε φηη ηα Γ.Λ.Π. νδεγνχλ ζε γλσζηνπνηήζεηο επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πνπ θαηέρνληαη 

κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο.  

 Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ε εξψηεζε Γ10 πνπ αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζπκβνιήο ησλ 

Γ.Λ.Π. ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ  δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξνπζηάδεη κία ζεηηθή ζρέζε 

εμάξηηζεο κε: ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξψηνπ κέξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλνεηφηεηα θαη ηελ 

νκνηνκνξθία ησλ Γ.Λ.Π. (Α1 θαη Α2), κε ηελ εξψηεζε Β3 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απαίηεζε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη κε ηε Β4 πνπ ξσηάεη θαηά πφζν έγηλαλ έγθαηξα νη 

απαηηνχκελεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. Δλψ επίζεο, ε ελ ιφγσ 

εξψηεζε εμαξηάηαη ζεηηθά θαη απφ φιεο ζρεδφλ ηηο εξσηήζεηο ηνπ ηξίηνπ κέξνπο (Γ2, Γ4, Γ5, 

Γ7, Γ8, Γ9) θαη κάιηζηα κε ζεκαληηθφ βαζκφ, θαζψο ε ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 0.004. 

 ζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε Γ11 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ αχμεζε ή 

φρη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζηεξίνπ, παξαηεξνχκε φηη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ 

είλαη παξφκνηεο θαη ελδερνκέλσο έρνπλ επεξεαζηεί, απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο: Α5, γηα 

ηελ χπαξμε ζχγρπζεο ζηελ αγνξά, Β2 (κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 0,002) ε νπνία αλαθέξεηαη 

ζηελ απαίηεζε επαξθψο εθπαηδεπκέλσλ ζηειερψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηηο εξσηήζεηο Γ7, Γ8. 

 Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία εξψηεζε γηα ην θαηά πφζν κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί ην 

θφζηνο ησλ Γ.Λ.Π. απφ ηα ζπλνδεπφκελα νθέιε, ν έιεγρνο ζπζρέηηζεο έδεημε θαηαξρήλ, φηη νη 

απαληήζεηο θπκάλζεθαλ αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε Β1 πεξί ελδερφκελεο 

αλάγθεο γηα αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο ζαο ιφγσ ρξήζεο ησλ 

Γ.Λ.Π.. Δπίζεο, κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα απφ 0 έσο 0.018, εθηηκάκε φηη ε ηειεπηαία 

εξψηεζε παξνπζηάδεη ζεηηθή ζρέζε εμάξηηζεο κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ξσηήζεηο ηνπ ΄Γ κέξνπο αλαθνξηθά κε απηέο θαζαπηέο ηηο επηπηψζεηο ησλ Γ.Λ.Π. 

(εξσηήζεηο 4, 7, 8, 9, 10, 11) 
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6.5.3 Αλάιπζε One Way ANOVA 

 

Ο ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο έιεγρνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, είλαη o ιεγφκελνο “One Way 

ANOVA”. Πξφθεηηαη γηα  κία κέζνδν, πνπ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, εμεηάδεη θαη αλαιχεη 

ζπκπεξηθνξέο. ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθήο κειέηεο, ην ηεζη ANOVA 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηάθξηζε ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ 

αλεμάξηεηε, επνκέλσο, κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, φπνπ 

εμεηάδνπκε θαη πάιη ηελ ηηκή ζεκαληηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπκε αλ ππάξρεη 

θάπνηα απφθιηζε ζπκπεξηθνξάο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, 

ζην δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έξεπλα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θάησ απφ 10, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα θαλεξψλεη φηη νη κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνπλ πιήξσο ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Ζ έξεπλα 

ινηπφλ, εζηηάδεηαη αλαγθαζηηθά ζε επηρεηξήζεηο κεζαίνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο. Σν ζπκπέξαζκα 

πνπ εμάγεηαη απφ ηελ εμέηαζε One Way ANOVA, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, είλαη φηη 

νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ θακία 

αμηνζεκείσηε απφθιηζε απφ ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ κεζαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

θαζψο φιεο νη ηηκέο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 0.05. πλεπψο, 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π. θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε 

ηνπο, θπκαίλνληαη ζην ίδην επίπεδν, θαη δειαδή, ζπγθιίλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηηο απφςεηο 

πνπ επηθξαηνχλ ζε επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο.  
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Πίλαθαο 25: Απνηειέζκαηα αλάιπζεο ANOVA 

 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

QA1 Between Groups ,353 1 ,353 ,572 ,455 

Within Groups 19,764 32 ,618   

Total 20,118 33    

QB1 Between Groups ,011 1 ,011 ,017 ,898 

Within Groups 20,107 32 ,628   

Total 20,118 33    

QB2 Between Groups ,185 1 ,185 ,242 ,626 

Within Groups 24,550 32 ,767   

Total 24,735 33    

QC1 Between Groups ,071 1 ,071 ,057 ,814 

Within Groups 40,164 32 1,255   

Total 40,235 33    

QC5 Between Groups ,430 1 ,430 ,652 ,425 

Within Groups 21,129 32 ,660   

Total 21,559 33    

QC6 Between Groups ,021 1 ,021 ,025 ,876 

Within Groups 26,450 32 ,827   

Total 26,471 33    

QC7 Between Groups 1,568 1 1,568 ,831 ,369 

Within Groups 58,492 31 1,887   

Total 60,061 32    

QC11 Between Groups ,575 1 ,575 ,468 ,499 

Within Groups 39,307 32 1,228   

Total 39,882 33    
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6.6 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

Ζ εθπφλεζε θαη νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ έξεπλαο νδήγεζε ζηε δηεμαγσγή νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαλεξψλνπλ, πξάγκαηη, ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλφεζε θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πνπ επηβάινπλ ηα πξφηππα, ηελ απαίηεζε 

επαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη ηελ απαίηεζε ζχγρξνλσλ δηνηθεηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζρεδφλ φινη νη εξσηψκελνη, αλεμαξηήησο ειηθίαο, έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη, αθελφο ηελ επηηαθηηθφηεηα ηεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε θαη επαξθή 

εθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα γίλνληαη θαηαλνεηά φζα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα Γ.Λ.Π., θαη 

αθεηέξνπ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ηα νθέιε πνπ πξνζδίδεη ε γλψζε γχξσ 

απφ ηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο ησλ Γ.Λ.Π..  

Παξά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, ην θχξην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα 

είλαη φηη ηα Γ.Λ.Π. απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν θαη ηφζν ε ρξεζηκφηεηα 

ηνπο, φζν θαη ε ππεξνρή ηνπο ζε ζρέζε κε ηα Δ.Λ.Π. γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη ινγηζηψλ. Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνληαη πνιιά απφ ηα νθέιε ηεο αμηφπηζηεο, νκνηφκνξθεο θαη πςειήο 

πνηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο,  

Σέινο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη παξά ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά κε ην Δ.Γ.Λ.., 

ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην ζηε ρψξα καο έρεη ελαξκνληζηεί ζε αξθεηφ βαζκφ γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. θαη νη κεζαίνπ ή κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ηεξψληαο θαη εθαξκφδνληαο ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΔΠΗΛΟΓΟ  

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη γλσζηά θαη σο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο, απνηεινχλ δηεζλνχο αλαγλψξηζεο θαη παξαδνρήο θαλφλεο, θαζψο επίζεο 

παξαδεγκέλεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο, πνπ πξνδηαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξαηίζεληαη ζηηο δεκνζηνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

εηαηξείαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν  θχξηνο ζθνπφο πνπ ππεξεηνχλ ηα Γ.Λ.Π. είλαη λα θαιχςνπλ 

ηελ αλάγθε γηα κία νκνηφκνξθε θαη γεληθά απνδεθηή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ησλ εηαηξεηψλ παγθνζκίσο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ησλ επελδπηψλ 

θαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ. 

Ζ ρψξα καο, σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) πξνζάξκνζε ηελ ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή ηνπ Δ.Γ.Λ.., ζχκθσλα κε ηηο ινγηζηηθέο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. εηζάγνληαο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο θαη ζην Ν.2190/20, θαζψο θαη ζην Κ.Β.. ε γεληθέο γξακκέο, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, παξνπζηάδνπλ αξθεηέο δηαθνξέο, ζε ζρέζε κε ηα φζα ίζρπαλ ζχκθσλα κε ηα Δ.Λ.Π., 

θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο, κεηά απφ ηελ 

επηβνιή ηεο ππνρξεσηηθήο ηήξεζεο ηνπο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2005, ζπλνδεχηεθε κε 

κία ζεηξά απφ δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο. 
67

Παξφια απηά, αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο φηη 

ζηελ ρψξα καο δεζπφδνπλ κηθξέο θπξίσο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ 

θαηέρνπλ επελδπηηθνχο ηίηινπο θαη αθίλεηα, πξνθχπηεη ζαθψο, φηη νη απνθιίζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ Γ.Λ.Π θαη ησλ Διιεληθψλ Πξνηχπσλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο.  

 πσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα θαη κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε ειιεληθή λνκνζεζία έρεη ελαξκνληζηεί ζε θάπνην βαζκφ κε ηηο 

επηβαιιφκελεο δηαηάμεηο ησλ Γ.Λ.Π.. Ωζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα ηελ χπαξμε 

πιήξεο ελαξκφληζεο κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδνληαη θαηά ην 

δπλαηφ κεγαιχηεξν βαζκφ νη σθέιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο.  

χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ έγθξηηνπ ζπγγξαθέα θαη ηέσο Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή, 

Θεφδσξνπ Γ. Γξεγνξάθνπ ζην βηβιίν ηνπ «Αλάιπζε - Δξκελεία ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ 

                                                
67

 Γξ. Μηραήι Γ. Παδάξζθεο, «Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα», ζεκεηψζεηο Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ΣΔΗ 

εξξψλ. 
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Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ», αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα Γ.Λ.Π., επηβάιιεηαη ε πξνζζήθε νξηζκέλσλ λέσλ ινγαξηαζκψλ ζην 

Δ.Γ.Λ.., θαζψο θαη ζηα Κιαδηθά Λνγηζηηθά ρέδηα ηνπ ηδησηηθνχ Σνκέα (Σξαπεδψλ θαη 

Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ). Οη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ζηηο αλάινγεο 

ζέζεηο ησλ Κιαδηθψλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ Σξαπεδψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Ζ 

πξνζζήθε ησλ λέσλ απηψλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηνλ Θεφδσξν Γ. Γξεγνξάθν, ζα πξέπεη λα 

αθνξνχλ ην Γ.Λ.Π. 8 «Λνγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη, κεηαβνιέο ζηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη 

ιάζε», ην Γ.Λ.Π. 12 «Φφξνη εηζνδήκαηνο», ην Γ.Λ.Π. 16 «Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο», ην 

Γ.Λ.Π. 17 «Μηζζψζεηο», ην Γ.Λ.Π 21 «Οη επηδξάζεηο ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο 

ζπλαιιάγκαηνο», θαζψο ηέινο θαη ην Γ.Λ.Π. 36 «Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ», 

θαζψο φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα ζηελ εξγαζία, ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα παξνπζηάδνπλ θαη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα φζα ίζρπαλ γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζχκθσλα κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία.  

πκπεξαζκάηηθα, ν δξφκνο γηα ηελ πιήξε πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. απφ φιεο ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ε πιήξεο ινγηζηηθή ελαξκφληζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε 

ρψξα καο, θαίλεηαη λα είλαη αθφκα καθξχο. 
68

Οη πξψηεο ελδείμεηο σζηφζν, είλαη φηη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πέηπραλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ Γ.Λ.Π. θαη ζηελ παξνρή αμηφπηζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Παξφηη δηαλχνπκε κία πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα 

πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο έρνπλ αξρίζεη λα μεπεξληνχληαη θαη νη ρξήζηεο ησλ ινγηζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ήδε ηα νθέιε πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

Γ.Λ.Π..  
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