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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η παρούσα µεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε τίτλο: 

«Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση για Στελέχη 

Επιχειρήσεων»  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Ευχαριστώ θερµά τον  Επίκουρο Καθηγητή Ταχυνάκη  Παναγιώτη  του  Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας, για την πολύτιµη επιστηµονική βοήθεια και υποστήριξη που µου προσέφερε για 

την πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας, καθώς επίσης και για την άριστη συνεργασία µας. 

 

Επίσης  , θα ήθελα να ευχαριστήσω τους  γονείς µου Ευαγγελία και Κωνσταντίνο αλλά και τα 

αδέλφια µου Ευτυχία και Χρήστο για τη αγάπη τους, την  ανεκτίµητη ηθική υποστήριξη και 

συµπαράσταση  σε όλα τα βήµατα  της  ζωής µου . 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Στις µέρες µας η παγκοσµιοποίηση και το πλήρες άνοιγµα των αγορών καθιστούν επιτακτική 

την ανάγκη για την τυποποίηση της λογιστικής πληροφόρησης που παραθέτεται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό τοµέα όσο και στο 

∆ηµόσιο, σε Κρατικό αλλά και Εθνικό επίπεδο. Η αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης των 

επιχειρήσεων ήταν πάντα φλέγον θέµα, άλλα η ανάγκη για χρηµατοδότηση τώρα πιο πολύ 

από πότε βασανίζει όλες τις επιχειρήσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει τις 

αγορές επιβάλλεται η τυποποίηση των οικονοµικών πληροφοριών µε αξιοπιστία και 

διαφάνεια για την ορθή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. 

 

Η Ελλάδα επηρεάζεται από τις οικονοµικές εξελίξεις, που διαδραµατίζονται σε παγκόσµιο 

επίπεδο, και είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει τις αλλαγές που επιβάλλονται από τις άλλες 

χώρες ώστε να διεκδικήσει κάποιο µερίδιο επενδύσεων. Έως τώρα η Ελλάδα εφαρµόζει το 

Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, όµως δεν αρκεί 

πλέον για να καλύψει την ανάγκη πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και οφείλει να 

εφαρµόσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για να υπάρχει συγκρισιµότητα, διαφάνεια, 

αµεροληψία των πληροφοριών που δηµοσιεύει στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Η παρούσα διπλωµατική εκπονήθηκε στα  πλαίσια της  ολοκλήρωσης  του  Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής µε τίτλο: 

«Στρατηγική ∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση για Στελέχη 

Επιχειρήσεων»  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Το θέµα της εργασίας  είναι  τα  ∆ιεθνή 

Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα και η επίδραση τους  στις επιχειρήσεις  και ειδικότερα το 

∆.Λ.Π. 20. 

Στόχος  της εργασίας  είναι η  παρουσίαση των ∆ιεθνών Λογιστικών και Ελεγκτικών  

Προτύπων και  η εφαρµογή τους  στην Ελλάδα, αλλά και  ιδιαίτερα η προσέγγιση του  ∆.Λ.Π. 

20  «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης» 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οικονοµική επιστήµη, ένα τοµέας που συνεχώς επιδέχεται αλλαγές, βελτιώσεις και 

τροποποιήσεις σύµφωνες µε τις επιταγές των οικονοµικών γεγονότων σε τοπικό αλλά και 

διεθνές επίπεδο. Το άνοιγµα των αγορών ώθησε στην δηµιουργία κοινού διεθνή κώδικα 

οικονοµικής επικοινωνίας, τα  ∆ιεθνή Λογιστικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. 

  Στη παρούσα εργασία γίνεται µια παρουσίαση των ∆ιεθνών Λογιστικών και 

Ελεγκτικών Προτύπων και οι  διαφορές τους  µε την ήδη υπάρχουσα  Ελληνική Νοµοθεσία. 

∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο  ∆.Λ.Π. 20 που αφορά τις Κρατικές Επιχορηγήσεις  και  το  

λογιστικό χειρισµό  τους. Επίσης γίνεται  ανάλυση  των σηµαντικότερων σηµείων του 

αναπτυξιακού Ν.3908/2011. Ο βασικός στόχος  της εργασίας είναι να αναδείξει τη 

σπουδαιότητα των ∆ιεθνών Προτύπων  στη λειτουργία της επιχείρησης  και  ειδικότερα κατά 

τη λήψη κρατικής επιχορήγησης . 

  Τα  ∆ιεθνή Πρότυπα  φαίνεται να είναι το µέλλον των επιχειρήσεων, δίνοντας  τους 

τη δυνατότητα να απευθύνονται στο  διεθνή επενδυτικό κοινό . ∆ιασφαλίζουν την αξιοπιστία, 

τη διαφάνεια, την συγκρισιµότητα, την αµεροληψία  στην αποτύπωση  των οικονοµικών 

γεγονότων προσδίδοντας  επιπλέον κύρος στις  επιχειρήσεις  . 

  Σαν αποτέλεσµα, της  µελέτης  για τα Πρότυπα  συµπεραίνουµε  ότι  η εφαρµογή τους 

είναι επιτακτική ανάγκη για τη  γεφύρωση της επικοινωνίας  των εταιρειών µε το ευρύ 

επενδυτικό κοινό για  την αναζήτηση νέων πηγών χρηµατοδότησης  που θα δώσουν νέα πνοή 

στις επιχειρήσεις . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………………………………………………σελ.3 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ……………………………………………………………………………….σελ.4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

1.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ………………………σελ.10 

1.2. Τι είναι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα……………………………………………...σελ.11 

1.3. Κύρια όργανα κατάρτισης  των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π…………………………………...σελ.12 

1.4. Τα µέρη που αποτελείται ένα I.F.R.S………………………..………………………σελ.13 

1.5. Ουσιώδεις Παραδοχές Οικονοµικών Καταστάσεων………………….……………..σελ.14 

1.6. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οικονοµικών Καταστάσεων…………………….……...σελ.15 

1.7. Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων…………………………….……..σελ.16 

1.8. Πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π……………………………………..σελ.17 

1.9. Μειονεκτήµατα από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π……………………………………..σελ.18 

1.10. ∆ιεθνή Λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα…………………………………….....σελ.18 

1.11. Γενικές Αρχές  ∆.Λ.Π……………………………………………………………σελ.19 

1.11.1 Συνεχιζόµενη ∆ραστηριότητα……………………………………………………σελ.19 

1.11.2 Η Αρχή ∆εδουλευµένων Εσόδων –Εξόδων……………………………………...σελ.19 

1.11.3 Η Αρχή της Αυτοτέλειας των Χρήσεων………………………………………….σελ.19 

1.11.4 Η Αρχή της Συνέπειας των Οικονοµικών Καταστάσεων……………………......σελ.20 

1.11.5 Η Αρχή της Ουσιώδους ……………………………………………………….....σελ.20 

1.11.6 Η Αρχή του Συµψηφισµού στοιχείων Ισολογισµού……………………………...σελ.20 

1.11.7 Η Αρχή της Συγκριτικής Πληροφόρησης ……………………………………….σελ.20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ∆.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

2.1. Η Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στην Ελλάδα……………………………………………...σελ.21 

2.2. Νόµος 219/1920 για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π……………………………………..σελ.22 

2.3.Υποχρεώσεις Τήρησης των ∆.Λ.Π…………………………………………………...σελ.23 

2.4. ∆ιαδικασία υιοθέτησης των ∆.Λ.Π…...…………………………………….……….σελ.23 

2.5. Συµπεράσµατα από την Εφαρµογή των προτύπων στην Ελλάδα...............................σελ.24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: 

3 Τα κυριότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα…………………………………….………σελ.25  

3.1. ∆.Λ.Π.1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ...………………………..σελ.25 

3.2. ∆.Λ.Π.2- Αποθέµατα……...…………………………………………………………σελ.25 



 

 6 

 

3.3. ∆.Λ.Π.7- Καταστάσεις Ταµειακών Ροών ...……………………………………….. σελ.25 

3.4.∆.Λ.Π.8-Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις, λάθη.…...……σελ.25 

3.5.∆.Λ.Π.10-Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού……………….…...…...σελ.25 

3.6. ∆.Λ.Π.11- Κατασκευαστικές Συµβάσεις……………………………………...…….σελ.26 

3.7.∆.Λ.Π.12-Φόροι Εισοδήµατος ………………………………….……………...……σελ.26 

3.8.∆.Λ.Π.14-Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα………...……….………………...σελ.26 

3.9.∆.Λ.Π.16-Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις ………………………….………………….σελ.26 

3.10.∆.Λ.Π.17-Μισθώσεις ………………………………………….…...………………σελ.26 

3.11.∆.Λ.Π.18 –Έσοδα……………………………………………………………...……σελ.26 

3.12.∆.Λ.Π.19-Παροχές σε εργαζόµενους……………………………………………. ...σελ.27 

3.13.∆.Λ.Π.20 –Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης ……………………………………………………………………………. σελ.27 

3.14 ∆.Λ.Π.21- Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος………… σελ.27  

3.15 ∆.Λ.Π.23-Κόστος ∆ανεισµού……………………………………………………... σελ.27 

3.16∆.Λ.Π.24-Γνωστοποίησεις συνδεδεµένων µερών…………………………….…….σελ.28 

3.17 ∆.Λ.Π.27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις ………………. σελ.28 

3.18 ∆.Λ.Π.28- Επενδύσεις σε συγγενείς Επιχειρήσεις  ……………………………….. σελ.28 

3.19 ∆.Λ.Π.29-Παρουσίαση των Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 

………………………………………………………………………………………….. σελ.28 

3.20.∆.Λ.Π.30-Γνωστοποίσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και οµοίων 

Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων……………………………………………………….σελ.28 

3.21. ∆.Λ.Π.31- Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες ………………………………………….σελ.29 

3.22. ∆.Λ.Π.32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, Γνωστοποίηση, Παρουσίαση…………….σελ.29 

3.23 ∆.Λ.Π.33- Κέρδη ανά Μετοχή……………………………………………………..σελ.29 

3.24 ∆.Λ.Π.34- Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις ………………………………..σελ.29 

3.25 ∆.Λ.Π.36 Μείωση της Αξίας των Στοιχείων του Ενεργητικού…………………….σελ.29 

3.26 ∆.Λ.Π.37-Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ………………..σελ.29 

3.27 ∆.Λ.Π.38-Αύλα Στοιχεία Ενεργητικού…………………………………………… σελ.29 

3.28 ∆.Λ.Π.39-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση, Αποτίµηση………………....σελ.29 

3.29. ∆.Λ.Π.40-Επενδύσεις σε ακίνητα …………………………………………………σελ.30 

3.30 ∆.Λ.Π.41-Γεωργία………………………………………………………………….σελ.29 

3.1 Τα ∆ιεθνή πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης …………………..…….σελ.30 

3.1.1 ∆.Π.Χ.Π.1………………………………………………………………………….σελ.30 

3.1.2 ∆.Π.Χ.Π.2…………………………………………………………………………σελ.30 



 

 7 

 

3.1.3 ∆.Π.Χ.Π.3…………………………………………………………………………..σελ.30 

3.1.4 ∆.Π.Χ.Π.4………………………………………………………………………..…σελ.31 

3.1.5 ∆.Π.Χ.Π.5…………………………………………………………………………. σελ.31 

3.1.6 ∆.Π.Χ.Π.6…………………………………………………………………………. σελ.31 

3.1.7∆.Π.Χ.Π.7………………………………………………………………………….. σελ.31 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

4.1 Εισαγωγή ……………………………………………………………………………..σελ32 

4.2 Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου………………………………………………..……….σελ.32 

4.2.1 ∆.Π.∆.Π. 1………………………..…………………………………………………σελ32 

4.2.2∆ΠΕ 200 –Γενικοί Στόχοι του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου σύµφωνα 

µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου……………………………………………………….....σελ.32 

4.2.3 ∆ΠΕ 210- Συµφωνία επί των όρων ανάθεση ελέγχου……………………………. σελ.32 

4.2.4 ∆ΠΕ 220-∆ικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων……..… σελ.32 

4.2.5 ∆ΠΕ 230-Τεκµηρίωση ελέγχου…………………………………………….………σελ.33 

4.2.6 ∆ΠΕ 240- Ευθύνες Ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν έλεγχο οικονοµικών 

καταστάσεων………………………………………………………………………..……σελ.34 

4.2.7 ∆ΠΕ 250- Εξέταση νόµων και κανονισµών στον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων 

……………………………………………………………………………………………σελ.34 

4.2.8 ∆ΠΕ 260-Επικοινωνία µε τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση………………. σελ..34 

4.1.9∆ΠΕ 265-Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπευθύνους για τη 

διακυβέρνηση και τη διοίκηση…………………………………………………………...σελ.34 

4.2.10∆ΠΕ 300- Σχεδιασµός ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων...……………… σελ.35 

4.2.11 ∆ΠΕ 315- Εντοπισµός και εκτίµηση κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος µέσω κατανόηση 

της οντότητας και του περιβάλλοντος της……………………………………………….σελ.35 

4.2.12 ∆ΠΕ 320 –Ουσιώδες µέγεθος στο σχεδιασµό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου... σελ.35 

4.2.13 ∆ΠΕ 330- Οι Αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους ….…… σελ.35 

4.2.14 ∆ΠΕ 402-Ελεγκτικά ζητήµατα σχετικά µε την οντότητα που χρησιµοποιεί οργανισµό 

υπηρεσιών…………………………………………………………………………….…. σελ36 

4.2.15 ∆ΠΕ 450- Αξιολόγηση σφαλµάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου………………………………………………………………………………….. σελ.36 

4.2.16 ∆ΠΕ 500- Ελεγκτικά Τεκµήρια…...…………………………………………….. σελ.36 

4.2.17 ∆ΠΕ 501-Ελεγκτικά Τεκµήρια- Ειδικά Ζητήµατα για επιλεγµένα κονδύλια..…...σελ.36 

4.2.18∆ΠΕ 505- Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις……………………………………………. σελ.36 

4.2.19 ∆ΠΕ 510- Αρχικές αναθέσεις ελέγχου- Υπόλοιπα έναρξης…………..………… σελ.37 



 

 8 

 

4.2.20 ∆ΠΕ 520- Αναλυτικές ∆ιαδικασίες…………………………………………..….. σελ.37 

4.2.21 ∆ΠΕ 530-Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία……………………………………………. σελ.37 

4.2.22∆ΠΕ 540-Έλεγχος Λογιστικών εκτιµήσεων, περιλαµβανοµένων των λογιστικών  

εκτιµήσεων εύλογης αξίας και σχετικών γνωστοποιήσεων……………………………...σελ.37 

4.2.23 ∆ΠΕ 550-Συνδεδεµένα Μέρη…………………………………………….………σελ.37 

4.2.24∆ΠΕ 560- Μεταγενέστερα Γεγονότα………………………………………..…… σελ.37 

4.2.25 ∆ΠΕ 570-Συνέχιση ∆ραστηριότητας………………………………………….….σελ.38 

4.2.26 ∆ΠΕ 580-Έγγραφες διαβεβαιώσεις……………………………………………… σελ.38 

4.2.27∆ΠΕ 600-Ειδικά ζητήµατα –Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων οµίλου………..σελ.38 

4.2.28∆ΠΕ 610-Χρησιµοποίηση της  εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών……………. σελ.38  

4.2.29∆ΠΕ 620- Χρησιµοποίηση της εργασίας  του Ειδήµονα Ελεγκτή………………. σελ.38 

4.2.30∆ΠΕ 700- ∆ιαµόρφωση Γνώµης και έκθεση επί οικονοµικών  καταστάσεων..… σελ. 38 

4.2.31 ∆ΠΕ 705-∆ιαφοροποιήση της γνώµης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή.... σελ.39 

4.2.32∆ΠΕ 706- Παράγραφοι εµφάνισης θέµατος και παράγραφοι άλλου θέµατος στην 

έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή………………………………………………….…… σελ.39 

4.2.33∆ΠΕ 710- Συγκριτικές πληροφορίες –Αντίστοιχοι αριθµοί και συγκριτικές οικονοµικές 

καταστάσεις ………………………………………………………………………..…… σελ.39 

4.2.34∆ΠΕ 720- Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που 

περιέχουν ελεγµένες οικονοµικές  καταστάσεις…………………………………………σελ.39 

4.2.35∆ΠΕ 800-Ειδικά Ζητήµατα –Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζονται 

σύµφωνα µε πλαίσια ειδικού σκοπού ……………………………………………….….. σελ.39 

4.2.36∆ΠΕ 805 –Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι επιµέρους οικονοµικών καταστάσεων και 

συγκεκριµένων στοιχείων, λογαριασµών ή κονδυλίων οικονοµικής κατάστασης …...…σελ.39 

4.2.37 ∆ΠΕ 810- Αναθέσεις  για έκθεση επί περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων. σελ.40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :Αναπτυξιακός Νόµος 3908/2011 

5.1 Σκοπός και Είδη Παρεχόµενών  ενισχύσεων………………………….…………… σελ.41 

5.2 Επιλέξιµες ∆απάνες…………………………………………...…………………… σελ.42 

5.3 Επιδοτούµενες ∆απάνες…………………….……………………………………… σελ.42  

5.4 Επιλέξιµές Επιχειρήσεις  ……………..……………………………………………. σελ.43 

5.5 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια………………………………...……………………σελ.43 

5.6 Ενισχυόµενες ∆απάνες …...…………………………………………………………σελ.43 

5.7Λογιστικός Χειρισµός …………...…………………………………………..……… σελ.43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ∆.Λ.Π. 20  

6.1 Ο Σκοπός και η χρήση του ∆.Λ.Π. 20……………….……………………………… σελ.47 



 

 9 

 

6.2 Εξαιρέσεις στη χρήση του Προτύπου………………………………………………. σελ.47 

6.3 Ορισµοί……………………………………………………………………………….σελ.48 

6.4 Μορφές Επιχορηγήσεων……………………………………………………...…….. σελ.49 

6.5 Κριτήρια Αναγνώρισης Κρατικών Επιχορηγήσεων ………………..……………… σελ.50 

6.6 Χρόνος αρχικής καταχώρησης ……………………………………………………... σελ.51 

6.7 Λογιστικός Χειρισµός …………………………………………………………..….. σελ.51 

6.8 Είδη επιχορηγήσεων που αναγνωρίζει το ∆.Λ.Π. 20………………………………...σελ.52 

6.8.1 Επιχορηγήσεις  για  Αντιστάθµιση Εξόδων …………………………….…………σελ.52 

6.8.2 Επιχορηγήσεις  ως  Μέρος  « Οικονοµικού Πακέτου» βοηθείας …………………σελ.53 

6.8.3 Επιχορηγήσεις  για Υφιστάµενες  Ζηµίες/Έξοδα …………………………………σελ.53 

6.8.4 Άµεση Γενική  Επιχορήγηση …………………………………………………..….σελ.53 

6.8.5 Μη  Χρηµατική  Επιχορήγηση ………………………………………………….…σελ.53 

6.8.6 Επιχορηγήσεις  για Απόκτηση Μη– Αποσβεστέου Στοιχείου Ενεργητικού ……...σελ.53 

6.8.7 Επιχορηγήσεις ∆ανείων  …………………………………………………………..σελ.54 

6.8.8 Επιχορηγήσεις ∆απανών …………………………………………………………..σελ.54 

6.8.9 Επιχορηγήσεις που αφορούν σε Στοιχεία Ενεργητικού………………………...… σελ.54 

6.8.10 Επιχορηγήσεις  που Αφορούν σε Εισοδήµατα …………………………...………σελ.54 

6.9 Επιστροφή Κρατικής Επιχορήγησης ……………………………………………….. σελ.55 

6.10 Κυβερνητική Υποστήριξη……………………………………………….………… σελ.56 

6.11 ∆ιερµηνείες Προτύπου……………………………………………….……………. σελ.57 

6.12 Γνωστοποιήσεις …………………………………………………………………… σελ.59 

6.13 Μεταβατικές ∆ιατάξεις………………………………………...………………….. σελ.60 

6.14 Νόµος 2190 για τις Κρατικές Επιχορηγήσεις ………………..…………………….σελ.61 

6.15 ∆ιαφορές µε τα Ε.Λ.Π……………………………………..………………………..σελ.62 

6.16 Αλλαγές µε το ∆.Λ.Π.20………………………………...………………………….σελ.64 

6.17 Το φορολογικό µέρος το ∆.Λ.Π. 20………………………………………………...σελ.66 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………………………………………...σελ.68 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………... σελ.69 

 

 

 

 

 

 



 

 10

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

1.1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  

 

Κάθε οργανωµένο οικονοµικό  κύκλωµα λειτουργεί µέσα στα πλαίσια της νοµοθεσίας  που  

κάθε χώρα  έχει  επιλέξει να θεσπίσει. Το φαινόµενο  της  παγκοσµιοποίησης όµως επηρεάζει 

και το οικονοµικό περιβάλλον του αιώνα µας. Η δράση των επιχειρήσεων δεν περιορίζεται 

πια σε εγχώριο επίπεδο, αλλά εξαπλώθηκε σε διεθνές. Εποµένως, γίνεται  επιτακτική η 

ανάγκη για την τυποποίηση της λογιστικής πληροφόρησης και η εφαρµογή κοινών αρχών 

στην απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Για την αντιµετώπιση 

αυτής της ανάγκης δηµιουργήθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το πρώτο  εκδόθηκε το 

1973 και εκ τότε  υφίσταται αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ανάλογα µε τις  ανάγκες που  

αναδύουν από το παγκόσµιο  οικονοµικό  και επιχειρηµατικό  κόσµο. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα είναι επιστηµονικά κείµενα, που έχουν όµως, και νοµικό  χαρακτήρα,  όπως σε κάθε 

νοµικό  κείµενο  έτσι και στα ∆.Λ.Π.  υπάρχουν σύνθετοί επιστηµονικοί όροι που  

εµπεριέχουν συµπυκνωµένη γνώση και περιγράφουν µε λίγα λόγια καταστάσεις ή 

συναλλαγές. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική γλώσσα και στη  

συνέχεια µεταφράστηκαν  από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελληνική  ώστε να µπορούν να 

αποτελέσουν  νοµικό κείµενο. Στόχος τους  είναι  η αντιµετώπιση των προβληµάτων που 

σχετίζονται µε  τη  Λογιστική και η εναρµόνιση  τους  σε παγκόσµιο  επίπεδο, η εξασφάλιση 

της  διαφάνειας και της  αξιοπιστίας στις  οικονοµικές  συναλλαγές και  στην απεικόνιση των  

οικονοµικών καταστάσεων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει  την αξιοπιστία  αλλά και τη συγκρισιµότητα  των  

οικονοµικών καταστάσεων αποφάσισε την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων από κάθε  εταιρεία, που συµµετέχει  στις οργανωµένες Χρηµατιστηριακές Αγορές 

των Χωρών µελλών της αρχικά το  2005. Τα πρώτα  βήµατα για την τυποποίηση της  

λογιστικής πληροφορίας έγιναν τη δεκαετία του 1930 στις Ηνωµένες Πολιτείες της  Αµερικής 

µε αφορµή τη µεγάλη Χρηµατιστηριακή κρίση του 1929. Η ανάγκη για την απρόσκοπτη και 

αποτελεσµατική λειτουργία του Χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ήταν πλέον 

πραγµατικότητα και το επόµενο βήµα ήταν να συσταθεί το όργανο που θα εξασφάλιζε τη 
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διαφάνεια, αξιοπιστία αλλά και τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. Η 

νεοσύστατη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανέλαβε το 1934 να φέρει εις πέρας το έργο αυτό, Στη 

συνέχεια εξελίχθηκε στο πανίσχυρο όργανο  SEC (Securities and Exchange Commission). Η 

SEC κάνει τις πρώτες κινήσεις για τη λογιστική τυποποίηση, αλλά το 1938 ο ιδιωτικός 

τοµέας αναλαµβάνει δράση καθώς θα µπορούσε να εξασφαλίσει ευκολότερα κεφάλαια και 

ταυτόχρονα διέθετε µεγαλύτερη ανεξαρτησία από ένα κυβερνητικό  φορέα όπως η SEC. 

Μέχρι το 1973 πολλοί ιδιωτικοί µηχανισµοί µε διάφορα σχήµατα έλαβαν δράση ώσπου το 

1972 ιδρύθηκε το FASB (Financial Accounting Standards Board) που παραµένει µέχρι και 

σήµερα το όργανο  της λογιστικής τυποποίησης στις Η.Π.Α.  Το 1973 αντιπρόσωποι 

επαγγελµατικών οργανώσεων από Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Μεξικό, 

Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ηνωµένες  Πολιτείες  της Αµερικής  ίδρυσαν τη 

∆ιεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee-

IASC) η οποία λειτούργησε από 1973 µέχρι το  2001 έκδωσε  41 πρότυπα από τα οποία άλλα 

καταργήθηκαν και άλλα  αντικαταστάθηκαν. Τα πρότυπα αυτά είναι γνωστά ως  ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) (International Accounting Standards). Τον Απρίλιο του 2001 η 

IASC  σε ∆ιεθνές  Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Board) IASB. Τα πρότυπα που  εκδόθηκαν από την IASB  θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης-∆.Π.Χ.Π. (International Financial Reporting 

Standards). Το IASB  είναι υπερεθνικό  όργανο που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία. Στόχος 

του είναι η έκδοση λογιστικών προτύπων που θα είναι ευρέως  αποδεκτά. Το Συµβούλιο 

απαρτίζεται  από 14  µέλη λογιστές, ελεγκτές, Ακαδηµαϊκοί  και κ.λ.π., Είναι υπεύθυνο για 

την έκδοση ∆.Π.Χ.Π. (IFRS), των Σχεδίων  των  Προτύπων (Exposure Drafts) καθώς και τη 

τελική έγκριση των διερµηνειών που εκδίδει η  IFRIC. Tο IASB υπάγεται σε ίδρυµα που 

φέρει την ονοµασία «Ίδρυµα της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» (International 

Accounting Standards Committee - IASC Foundation) έτσι εξασφαλίζεται και η αµεροληψία 

του.  

Τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εφαρµόστηκαν υποχρεωτικά στην Ελλάδα τα 1.1.2005.[7][5] 

 

1.2Τι  είναι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.: International Accounting Standards – I.A.S.) είναι 

λογιστικές πρακτικές υπό τη µορφή νόµων, µε τους οποίους καλούνται να εναρµονιστούν 

υποχρεωτικά οι ελληνικές επιχειρήσεις, µετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από µια µικρή 
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καθυστέρηση στην επιτακτικότητα της εφαρµογής τους, καθίστανται υποχρεωτικά από το 

2006 και έπειτα, αρχικώς για τις εισηγµένες  αλλά και σε λοιπές εταιρίες. Τα ∆ΛΠ 

εµπλουτίζονται µε οδηγίες, που αλλάζουν τον αρχικό, αυστηρώς λογιστικό τους 

προσανατολισµό και είναι πλέον γνωστά ως ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.).[5][7] 

Τα πρότυπα εκδόθηκαν την περίοδο 1973-2001 από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.). 

Ο  κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης  της 19ης  Ιουλίου 2002  ορίζει στο άρθρο 2  «ως  ∆ιεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα» τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) και οι συναφείς ερµηνείες  (ερµηνείες της  SIC-∆.Π.Χ.Π.)  οι 

µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και  τα  

µελλοντικά πρότυπα και συναφείς  ερµηνείες  που θα εκδώσει ή θα δηµοσιεύσει στο µέλλον ο 

Οργανισµός ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο∆ΛΠ).[11] 

 

1.3 Κύρια όργανα κατάρτισης των ∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π.  

 

 

Τα όργανα που ασχολούνται µε  την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση των ∆.Λ.Π. /∆.Π.Χ.Π. 

είναι: 

• Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) – Μη κερδοσκοπικός  

οργανισµός µε έδρα την πολιτεία του Delaware  των  Η.Π.Α. 

• Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) µε έδρα το  Λονδίνο – 

Ανεξάρτητη αρχή που  έχει την ευθύνη κατάρτισης  και έκδοσης των Λογιστικών 

Προτύπων   

• Η  Συµβουλευτική Επιτροπή προτύπων (S.A.C.)  - Σκοποί της η παροχή 

συµβουλών στο I.A.S.B. και  η πληροφόρηση για τις επιπτώσεις των προτεινόµενων 

προτύπων στους  χρήστες αυτών  

• Η Επιτροπή  ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης  (I.F.R.I.C.) – Αρµοδιότητά  της  η ερµηνεία των προτύπων και  η 

έγκαιρη παροχή οδηγιών σχετικά µε την εφαρµογή των προτύπων. 
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Ως  λογιστικά πρότυπα εννοούµε ένα σύνολο αρχών µεθόδων και οδηγιών για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων λογιστικής φύσεως, εφαρµογή των οποίων οδηγεί 

στον υπολογισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος και την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων µιας επιχείρησης, µε αυστηρά προσδιοριζόµενο και οµοιόµορφο τρόπο. Η 

αποτελεσµατική και  εύρυθµη λειτουργία των Κεφαλαιαγορών προϋποθέτει τη εφαρµογή 

ενός αξιόπιστου συστήµατος λογιστικής πληροφόρησης [7]. 

 Τα 41 Λογιστικά πρότυπα που εξέδωσε η  I.A.S.C. από το  1973 µέχρι το  2001 εκ των 

οποίων τα 29 είναι σε ισχύ λέγονται I.A.S.. Τα πρότυπα που εκδίδει το  I.A.S.B. λέγονται 

I.F.R.S.. Μέχρι 31/12/09 είχαν εκδοθεί  9 I.F.R.S. εκ των οποίων τα 8  είναι  σε ισχύ. [7] 

 

1.4.Τα µέρη που αποτελείται ένα I.F.R.S. 

 

Ένα I.F.R.S.  αποτελείται από  τα µέρη που  δίνουν την εικόνα ενός ενιαίου συνόλου  αλλά 

λειτουργούν ανεξάρτητα  µεταξύ τους.  

 1.Εισαγωγή  (Introduction)  

 Η  εισαγωγή  έχει ως στόχο την ενηµέρωση και την επίλυση βασικών ερωτηµάτων τα        

οποία προηγούνται της ανάγνωσης. Ενηµερώνει για:  

� τους λόγους  που οδήγησαν στην έκδοσή του προτύπου, καθώς και  για το 

ιστορικό της  όλης  προσπάθειας   

� για τα κύρια χαρακτηριστικά του προτύπου και για τυχόν µεταβολές σε σχέση 

µε προηγούµενες ρυθµίσεις για το θέµα 

2. Βασικό κείµενο του προτύπου (Main Text) (I.F.R.S.) 

3. Παράρτηµα Α-Ορισµοί (Appendix A -Defined Terms)  Αποτελεί  αναπόσπαστο κοµµάτι 

του προτύπου και δίνει το εννοιολογικό περιεχόµενο των όρων που χρησιµοποιούνται 

στο κείµενο του προτύπου. 

4. Λοιπά Παραρτήµατα (Appendix B, C) ∆ίνονται περισσότερες διευκρινίσεις για την 

εφαρµογή του προτύπου (Application Guidance A.G.). Αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι 

του προτύπου.  

5. Βάση Συµπερασµάτων (Basis for Conclusion)  H Βάση Συµπερασµάτων (B.G.) 

συνοδεύει αλλά δεν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος κάθε προτύπου. Γίνεται επισκόπηση 

των παραγόντων που υπολογίστηκαν για την εξαγωγή των συµπερασµάτων που 

διατυπώνεται στο πρότυπο. Γίνεται ανάλυση της διαδικασίας που ακολούθησε το 
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Συµβούλιο για την αποδοχή του προτύπου, καθώς και το πώς χειρίστηκε τα σχόλια και 

τις παρατηρήσεις που έλαβε  επί σχεδίου του προτύπου.  

6. ∆ιαφορετικές απόψεις των Μελών του Συµβουλίου (Dissenting Opinions). Εάν κατά τη 

διαδικασία υιοθέτησης  του προτύπου παρουσιαστούν διαφορετικές απόψεις (D.O.) από 

µειοψηφούντα µέλη του Συµβουλίου, τότε οι απόψεις αυτές παρουσιάζονται σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο του προτύπου και αποτελούν πολλές φορές πολύτιµη πηγή γνώσεων 

για τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν πάνω στο ίδιο θέµα. 

7. Χαρακτηριστικά Παραδείγµατα (Illustrative Example) Στο µέρος αυτό παρατίθενται 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση των σχετικών θεµάτων 

8. Οδηγίες Εφαρµογής (Implementation Guidance –I.G.)  Το µέρος  αυτό  αποτελεί 

εγχειρίδιο της I.F.R.I.C. δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την καλύτερη κατανόηση του 

προτύπου προκειµένου να αποφευχθούν εσφαλµένες ερµηνείες και να εξασφαλισθεί η 

οµοιόµορφη εφαρµογή του προτύπου από όλους. Οι οδηγίες εφαρµογής συνοδεύουν 

αλλά δεν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος κάθε προτύπου. 

Η βάση συµπερασµάτων, διαφορετικές απόψεις, χαρακτηριστικά παραδείγµατα, οδηγίες  

εφαρµογής συνοδεύουν αλλά δεν αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι κάθε προτύπου.[5] 

 

1.5 Ουσιώδεις Παραδοχές   

 

Οι Οικονοµικές καταστάσεις  συντάσσονται  µε την προϋπόθεση ότι ισχύουν δύο ουσιώδεις 

παραδοχές:  

�  Αρχή της Συνεχούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας  

� Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της  συνεχούς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας  (going concern) 

� Η ∆ιοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να προβαίνει στην εκτίµηση της 

δυνατότητας συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το διάστηµα 

τουλάχιστον πέρα των δώδεκα µηνών 

�  Αρχή των ∆εδουλευµένων (Accrual Basis) 

�  Οι οικονοµικές καταστάσεις  πρέπει να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των 

δεδουλευµένων Εσόδων και Εξόδων 

� Από την Αρχή αυτή εξαιρείται η κατάσταση  ταµειακών ροών, η οποία 

συντάσσεται σε ταµειακή βάση [7]. 
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1.6 Τα ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις για την 

επίτευξη του στόχου τους: 

•  Η κατανοητότητα (understandability), είναι βασικό πλεονέκτηµα οι πληροφορίες 

που περιέχονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών να γίνονται 

κατανοητές  από το  επενδυτικό κοινό. Οι επενδυτές  έχοντας τις απαραίτητες  

οικονοµικές και  λογιστικές  γνώσεις, γνωρίζοντας  τη δραστηριότητα  της 

επιχείρησης και έχοντας διάθεση µελέτης των οικονοµικών καταστάσεων  

προσπαθούν να τις κατανοήσουν. Σε καµία περίπτωση η αποφυγή δηµοσίευσης  

πληροφοριών περισσοτέρων ή πιο εξειδικευµένων και περίτεχνων προς αποφυγή  

δυσκολίας  κατανόησης  από τους  χρήστες  δεν είναι λύση. 

• Η συνάφεια (relevance). Στόχος της  είναι  να δηµοσιεύονται  πληροφορίες – 

εργαλεία χρήσιµα στους  χρήστες  των  οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµούν 

ιστορικά ή µελλοντικά γεγονότα  γα τη  λήψη αποφάσεων ή αναθεώρηση  

παλαιοτέρων εκτιµήσεων τους. 

• Η σηµαντικότητα (materiality), είναι σηµαντικό  να δηµοσιεύονται πληροφορίες 

σηµαντικές και µε συνάφεια  για την επιχείρηση, τόσο  η συνάφεια της 

πληροφόρησης όσο  και  η σηµαντικότητα  είναι αλληλένδετες.  

• Η αξιοπιστία (reliability), αξιόπιστη είναι µία πληροφορία όταν είναι απαλλαγµένη 

από σοβαρά λάθη και µεροληπτικές εκτιµήσεις  ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ανεπιφύλακτα  από τους χρήστες  µε το περιεχόµενο που εµφανίζει ότι έχει ή 

αναµένεται να έχει  

�  Η αξιόπιστη παρουσίαση (faithful representation) 

� Η ουσία υπεράνω του τύπου (substance over form) 

� Αµεροληψία(neutrability) 

� Σύνεση (prudence) 

� Πληρότητα (completeness) 

• Η συγκρισιµότητα (comparability). Είναι  σηµαντικό για τους χρήστες  των 

οικονοµικών πληροφοριών να διαθέτουν  παλαιότερες  πληροφορίες και  να µπορούν 

να κάνουν τη σύγκριση  τόσο  µε  παλαιότερα έτη αλλά και µε το κλάδο που  

δραστηριοποιείται  η επιχείρηση για την εξαγωγή ορθότερων συµπερασµάτων.[7][5] 
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1.7  Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων  (Ε.Λ.Τ.Ε.)[7] 

 

Στην Ελλάδα, την ευθύνη για την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων έχει η 

ΕΛΤΕ, είναι η Εθνική  Εποπτική αρχή του Ελεγκτικού και Λογιστικού Επαγγέλµατος. 

Είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εποπτεία της εφαρµογής των λογιστικών και 

ελεγκτικών προτύπων. Αποστολή της είναι η συνεχής ενδυνάµωση  της  εµπιστοσύνης  

του  επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του  ελεγκτικού και λογιστικού  θεσµού στην 

Ελλάδα. Σκοποί της λειτουργίας της είναι να διασφαλιστεί η  ποιότητα των ελεγκτικών 

υπηρεσιών αλλά και η αναγκαιότητα τους  για την προώθηση και  ενδυνάµωση  της  

βεβαιότητας  για το επενδυτικό κοινό ότι  υπάρχει ακρίβεια στην πληροφόρηση  που 

παρέχεται από τις  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

Η ΕΛΤΕ  στα πλαίσια της λειτουργίας της και προώθησης των σκοπών της ακολουθεί  

τους  παρακάτω θεσµούς: 

 Λογιστικός Θεσµός: 

� Την εισήγηση  για τη θέσπιση, εναρµόνισης και  τροποποίηση  των λογιστικών 

προτύπων 

� Τη γνωµοδότηση και  έκδοση  οδηγιών για θέµατα  εφαρµογής των λογιστικών 

προτύπων 

� Την εποπτεία της εφαρµογής των λογιστικών προτύπων 

        Ελεγκτικός Θεσµός: 

� Τη  διενέργεια ποιοτικών  ελέγχων στις ελεγκτικές  εργασίες, που  

πραγµατοποιούν οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία  

� Την προστασία της  ανεξαρτησίας  και  αντικειµενικότητας  των νοµίµων  

ελεγκτών  και  ελεγκτικών γραφείων  

� Την έγκριση  της  παύσης ή παραίτησης  νόµιµου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου   

� Την συνεργασία µε τις αρχές δηµόσιας  εποπτείας  των κρατών µελών και τρίτων 

χωρών. 

     Εποπτεία Επαγγέλµατος: 

� Τη χορήγηση, διατήρηση και ανάκληση αδείας άσκησης  επαγγέλµατος των 

νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων 

� Τη διενέργεια των επαγγελµατικών εξετάσεων των νοµίµων ελεγκτών 

� Την επάρκεια της πρακτικής άσκησης των νοµίµων ελεγκτών 
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� Τον καθορισµό της διάρκειας και  επάρκειας των προγραµµάτων συνεχούς 

εκπαίδευσης και της επάρκειας  των φορέων που τα παρέχουν 

� Την τήρηση δηµοσίου µητρώου των νοµίµων ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων 

� Τον καθορισµό του συστήµατος  πειθαρχικής διαδικασίας  και ελέγχου 

Η ΕΛΤΕ  εφαρµόζει τη Νοµοθεσία που διέπει το ελεγκτικό-λογιστικό επάγγελµα. 

Συστήθηκε µε το Ιδρυτικό Νόµο 3148/2003 και απέκτησε διευρυµένες αρµοδιότητες µε την 

Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας µε τις διατάξεις  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί 

Υποχρεωτικών Ελέγχων. Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου και η λειτουργία της 

εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών.[7] 

 

1.8 Πλεονεκτήµατα από την  εφαρµογή των  ∆.Λ.Π. / ∆.Π.Χ.Π.[7] 

 

Η  εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  στοχεύει  στην βέλτιστη επικοινωνία της 

∆ιοίκησης  κάθε  εταιρείας και  του  υποψήφιου  επενδυτικού κοινού προάγοντας  τη 

διαφάνεια της  αποτύπωσης των  οικονοµικών  γεγονότων  µε σαφήνεια και  ακρίβεια για την   

προσέλκυση κεφαλαίων  για την περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξη της εταιρείας. 

Τα  πιο  βασικά πλεονεκτήµατα είναι  τα εξής: 

• Η απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στην τρέχουσα αξία τους 

αντί  της  ιστορικής  τους αξίας  

• Η δυνατότητα  κεφαλαιοποίησης και  απόσβεσης  σε περισσότερα έτη και  για έξοδα 

διαφήµισης, τεχνολογικής  έρευνας και  ανάπτυξης  

• Η  δυνατότητα  αναπροσαρµογής των αυλών παγίων  στην εύλογη αξία τους, µε 

αντίστοιχη αύξηση  η  µείωση  που  αποτυπώνεται  ανάλογα στην Κατάσταση των  

Αποτελεσµάτων Χρήσης  

• Τα Έξοδα κτήσης και  ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν µέρος  του  κόστους  

κτήσης του πάγιου στοιχείου, που αφορούν και  δεν αποτελούν αυλό πάγιο  ξεχωριστά  

• Ο Υπολογισµός των αποσβέσεων µε βάση  την ωφέλιµη ζωή των  παγίων και  όχι  µε  

βάση  σταθερούς  συντελεστές  

• Η Ενοποίηση όλων  των  εταιρειών οι οποίες πληρούν τον ορισµό  συνδεδεµένης 

επιχείρηση  ανεξάρτητα  εάν έχουν διαφορετικό  αντικείµενο  δραστηριότητας  



 

 18

 

• Η διάκριση  των µισθώσεων σε χρηµατοδοτικές  και  σε λειτουργικές  µε  αποτέλεσµα 

οι χρηµατοδοτικές (Leasing) να καταχωρούνται, για τον µεν µισθωτή ως αγορασθέντα  

πάγια, για το δε εκµισθωτή  ως πώληση  παγίων.[7] 

 

Οι  Οικονοµικές καταστάσεις που  καταρτίζονται  µε βάση  τα ∆.Λ.Π. 

�  Έχουν  περισσότερη διαφάνεια  

� Τη συγκρισιµότητα  µε οικονοµικές καταστάσεις άλλων εταιρειών και  άλλων χωρών  

που τα εφαρµόζουν   

� Είναι  καταστάσεις που δίνουν περισσότερη πληροφόρηση από την επιχειρηµατική 

οντότητα προς τα έξω  για να µπορούν όσοι  ενδιαφερόµενοι να κάνουν χρήση των 

πληροφοριών αυτών[7] 

 

1.9 Μειονεκτήµατα  

 

• Μεγάλο κόστος εφαρµογής  (κατάλληλες υποδοµές, άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό) 

• Έλλειψη τυποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις  

• Πληµµελή υποστήριξη  από  το  Ε.Γ.Λ.Σ [7] 

 

1.10 ∆ιεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα 

 

Τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο εθνικά λογιστικά πρότυπα, διαφέρουν µεταξύ τους καθώς, σε 

αρκετές περιπτώσεις, επηρεάζονται από τις νοµικές και φορολογικές ιδιαιτερότητες κάθε 

χώρας, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται η εικόνα της οικονοµικής µονάδας, ανάλογα µε τα 

πρότυπα που οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται. Η εναρµόνιση των λογιστικών 

προτύπων, σε διεθνές επίπεδο, είναι αναγκαία, προκειµένου να συνάδει µε τις σύγχρονες 

συνθήκες των κεφαλαιαγορών, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση, µειώνεται η δυνατότητα των 

επενδυτών να µελετήσουν και να συγκρίνουν τις πληροφορίες που τους είναι αναγκαίες στη 

λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, η εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων είναι χρήσιµη και 

για τις ίδιες τις οικονοµικές µονάδες, δεδοµένου ότι οι διοικήσεις τους έχουν τη δυνατότητα 

να συγκρίνουν την αποδοτικότητά των µονάδων που διοικούν µε άλλες ανταγωνιστικές 

οικονοµικές µονάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Προκειµένου να καλυφθούν 

οι παραπάνω ανάγκες και µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγοράς κεφαλαίου και την 

αύξηση των επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε την υποχρεωτική εφαρµογή των 
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∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), σε όσες οικονοµικές 

µονάδες είναι εγκατεστηµένες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν µετοχές ή άλλες 

κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές. Η υποχρέωση αυτή 

επεκτείνεται, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις και στις θυγατρικές τους εταιρείες. Τα 

∆.Π.Χ.Π., αποτελούνται από πρότυπα και διερµηνείες και συνιστούν ένα σύνολο αρχών και 

κανόνων, µέσω των οποίων παράγονται υψηλής ποιότητας, διαφανείς, αξιόπιστες, 

κατανοητές και συγκρίσιµες οικονοµικές καταστάσεις. [7] 

 

1.11 Γενικές Αρχές των ∆.Π.Χ.Π.  

 

Ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία έχουν δοµηθεί τα ∆.Π.Χ.Π., είναι 

τα παρακάτω: 

1.11.1 Συνεχιζόµενη ∆ραστηριότητα  (Going Concern) 

 Εκτίµηση ∆ιοίκησης, αναφορικά µε την δυνατότητα της εταιρείας να διατηρηθεί ως 

συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας της εταιρείας.  

 Σε περίπτωση αδυναµίας διατήρησης της συνεχιζόµενης δραστηριότητάς της, η 

εταιρεία πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

1.11.2 Η αρχή του «δεδουλευµένου» Εσόδων – Εξόδων 

Το ∆ΛΠ 1, ορίζει ότι η οικονοµική µονάδα πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις 

µε τήρηση της αρχής των δεδουλευµένων εσόδων- εξόδων, µε εξαίρεση την πληροφόρηση 

των Ταµιακών Ροών. Έτσι λοιπόν τα στοιχεία αναγνωρίζονται ως: 

• Περιουσιακά στοιχεία 

• Υποχρεώσεις  

• Ίδια κεφάλαια 

• Έσοδα 

• Έξοδα 

 

1.11.3Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

Η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, σηµαίνει τον ακριβοδίκαιο διαχωρισµό των 

οικονοµικών γεγονότων, συναλλαγών, αποτελεσµάτων που συνέβησαν στη συγκεκριµένη 

χρήση. Αυτό πρέπει να γίνεται για να είναι ακριβή τα αποτελέσµατα των επιµέρους χρήσεων. 
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Η αυτοτέλεια των χρήσεων, επιτυγχάνεται µε την αναγνώριση δεδουλευµένων εσόδων – 

εξόδων, καθώς και µε τη χρησιµοποίηση των µεταβατικών  λογαριασµών. 

 

1.11.4 Η αρχή της συνέπειας στην παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

(Consistency Principle) 

Όµοια διατήρηση της εµφάνισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, από περίοδο σε περίοδο. 

Αλλαγή της εµφάνισης των Οικονοµικών Καταστάσεων επιβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής 

του είδους δραστηριοτήτων της εταιρείας βάσει των κριτηρίων επιλογής και εφαρµογής 

λογιστικών  πολιτικών του ∆ΛΠ 8. 

 

1.11.5 Η αρχή του ουσιώδους (Materiality Principle) 

Κάθε κατηγορία στοιχείων που συµβάλλουν στην ολοκλήρωση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά σ’ αυτές. Από το ∆ΛΠ 1 διευκρινίζεται 

ότι: Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι αποτέλεσµα επεξεργασίας µεγάλου αριθµού 

συναλλαγών ή άλλων γεγονότων, όπου ανάλογα µε τη φύση και λειτουργία τους, 

συγκεντρώνονται σε κατηγορίες. 

Αν ένα συγκεκριµένο στοιχείο δεν είναι σηµαντικό, τότε συµπεριλαµβάνεται µε άλλα 

στοιχεία στις οικονοµικές καταστάσεις ή στις σηµειώσεις (notes). H εφαρµογή της 

συγκεκριµένης αρχής, σηµαίνει ότι µια απαίτηση γνωστοποίησης ενός Προτύπου ή 

∆ιερµηνείας δεν απαιτείται να ικανοποιηθεί, όταν δεν είναι σηµαντική η πληροφορία. 

1.11.6 Η αρχή του συµψηφισµού στοιχείων ισολογισµού και αποτελεσµάτων 

Τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να απεικονίζονται 

ξεχωριστά και όχι να συµψηφίζονται, παρά µόνον όταν απαιτείται από Πρότυπο ή 

∆ιερµηνεία. Με την ξεχωριστή απεικόνισή τους, επιτυγχάνεται η δυνατότητα στους χρήστες 

να αντιληφθούν τις συναλλαγές που έγιναν, όπως επίσης και την εκτίµησή τους για τις 

µελλοντικές ταµιακές ροές της επιχείρησης. 

1.11.7 Η αρχή της συγκριτικής πληροφόρησης (Comparative Information) 

Η γνωστοποίηση της συγκριτικής πληροφόρησης, θα πρέπει να γίνεται σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο για όλα τα ποσά που απεικονίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Όταν κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση των Οικονοµικών Καταστάσεων της τρέχουσας 

περιόδου, τότε η αφηγηµατική και περιγραφική πληροφόρηση, πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 

και για την συγκριτική περίοδο. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αναφέρει το πρότυπο, η 

αφηγηµατική πληροφόρηση που παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις για την 

προηγούµενη περίοδο, συνεχίζει να αφορά και την τρέχουσα.[7][5] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΤΑ ∆.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  

2.1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

Σύµφωνα µε  το Ν.2992 /2002  (Φ.Ε.Κ.54 /Α΄/20.3.2002)  Μέτρα για την ενίσχυση της 

Κεφαλαιαγοράς  και την ανάπτυξη της  επιχειρηµατικότητας και άλλες  διατάξεις 

καθιερώνεται η χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Τα  ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  (∆.Λ.Π. – INTERNATIONAL ACCOUNTING 

STANDARDS) (IAS) εφαρµόζονται στην Ελλάδα  κατά την κατάρτιση  δηµοσιευµένων 

οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες περιλαµβάνουν: 

• Ισολογισµό  

• Κατάσταση  Αποτελεσµάτων  

• Κατάσταση  Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

• Κατάσταση Ταµειακών ροών 

• Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Εφαρµόζονται ως  εξής: 

• Υποχρεωτικά από τις  Ανώνυµες  Εταιρίες  των οποίων οι µετοχές είναι  εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

• Προαιρετικά από τις λοιπές επιχειρήσεις που  έχουν τη µορφή Ανωνύµου Εταιρίας και  

επιλέγουν τους τακτικούς  κατά νόµο ελεγκτές  από το  Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της παραγράφου 1 α-1γ  περιλαµβάνονται τόσο  οι  

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των  «µητρικών» εταιριών, όσο  και οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις  των Οµίλων εταιριών που συντάσσονται µε ευθύνη  των  

«µητρικών» εταιρειών των Οµίλων αυτών.[7][5] 

 2.2Ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε. νόµος 2190/1920) [25] 

 

ΑΡΘΡΟ 134. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 1. "Οι ανώνυµες 

εταιρείες, των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη 
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χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και τα πιστωτικά και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που 

ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) και έχουν 

τη µορφή ανώνυµης εταιρείας συντάσσουν Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται 

από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ι_ 243) και των Κανονισµών που 

εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του 

Κανονισµού αυτού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος". Το πρώτο 

εδάφιο, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 

263/23.12.2004,αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 Ν.3487/2006,ΦΕΚ Α 191/11.9.2006. 

Επιπλέον, οι µητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 

Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Πρότυπα που προαναφέρονται.» *** Τα δεύτερο εδάφιο της 

παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 άρθρ.11 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 263/23.12.2004. 

Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται: α) για οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές οικονοµικές 

καταστάσεις, που η δηµοσίευσή τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόµου και «β) για τις 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των µη εισηγµένων επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν ήδη 

τα ∆.Λ.Π. και ενοποιούνται, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας 

εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα 

εφαρµογής των ∆.Λ.Π. και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 

5% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των 

ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της αναλογίας των µετοχών της 

µειοψηφίας.»  Η περ.β΄ αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.11 Ν.3301/2004,ΦΕΚ Α 

263/23.12.2004. 2. Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και οι 

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόµενες από την 

παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή των Προτύπων 

αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρείας µε 

απόφαση, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 

και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 

91/9Α/16.4.55), αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει 

την εφαρµογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόµενες χρήσεις. Αν δεν 

προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρµογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει µέχρι 

ανακλήσεώς της, η οποία όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. Η 
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προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από µητρική 

εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα αυτόµατα συνεπάγεται την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από όλες τις συνδεδεµένες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α` 

της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι 

εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος, εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Το άρθρο 134 προστέθηκε µε το άρθρο 13 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) 

[11][25][12] 

Η εφαρµογή των  ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων αφορά στις οικονοµικές 

καταστάσεις, ετήσιες  ή περιοδικές, που καταρτίζονται κατά τις διαχειριστικές χρήσεις ή 

περιόδους οι οποίες λήγουν µετά τις 31.12.2002. 

2.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΡΗΣΕΙΣ  ∆.Λ.Π.  

 Οι εταιρίες που  θα εφαρµόσουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι υποχρεωµένες να τα 

τηρήσουν για τουλάχιστον 5 συνεχόµενες  χρήσεις. Σε περίπτωση που δεν προσδιορίζεται ο 

χρόνος εφαρµογής του Προτύπου τότε η σχετική απόφασή θα ισχύει µέχρι ανακλήσεως  της, 

αφού παρέλθει  η πενταετία. [25] 

 

2.4 ∆ιαδικασία υιοθέτησης των ∆.Λ.Π. 

 

Οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται ή επιλέγουν να εφαρµόσουν τα  διεθνή λογιστικά πρότυπα 

θα πρέπει  να επιστήσουν την προσοχή τους  στις  εξής κατηγορίες: 

• Τα  πάγια περιουσιακά στοιχεία  

• Τα  άυλα περιουσιακά στοιχεία  

• Η αποτίµηση αποθεµάτων 

• Η µακροπρόθεσµες  απαιτήσεις και υποχρεώσεις  

• Η αποτίµηση των µετοχών µη εισηγµένων επιχειρήσεων (συµµετοχές) 

• Η  αποτίµηση των Χρεογράφων (Μητρώο Χρεογράφων) 

Οι ∆ιοικήσεις των επιχειρήσεων προτού αποφασίσουν την υιοθέτηση και εφαρµογή 

των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους παρακάτω παράγοντες. 

Αρχικά είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή η επίδραση  που  θα έχουν τα 

πρότυπα στην επιχείρηση. Η  εφαρµογή των προτύπων προϋποθέτει  σίγουρα  άρτια 

εκπαιδευµένο προσωπικό αλλά και νέα µηχανογραφική  υποστήριξη, συλλογική  εργασία σε 

συνδυασµό µε σωστό προγραµµατισµό. Επιπλέον κατά την εφαρµογή θα προκύψουν 
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προβλήµατα  όπου θα επιζητούν λύσεις και τέλος  πρέπει να γίνεται  αξιολόγηση των 

χειρισµών που επιλέχθηκαν. [7] 

 

2.5 Συµπεράσµατα από τη εφαρµογή των προτύπων στην Ελλάδα [26] 

 

Η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το 2005 από την Ευρωπαϊκή  Ένωση έχει 

χαρακτηριστεί  από  πολλούς  ως το  σηµαντικότερο γεγονός  των τελευταίων δεκαετιών στο 

χώρο της Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  σε Παγκόσµιο  επίπεδο.  

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων  επηρέασε ολόκληρο το οικονοµικό 

κύκλωµα, το Κράτος, τις επιχειρήσεις, τις ∆ιοικήσεις  τους, τους  Ελεγκτές και τους  

Λογιστές  αλλά και τους υπαλλήλους  των  εταιρειών. 

Οι  επιχειρήσεις  αναγκάστηκαν να αλλάξουν νοοτροπία να ακολουθήσουν νέους  

µεθόδους  λογιστικού χειρισµού ώστε να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις  των ∆.Λ.Π. και να 

ξεφύγουν από την  τυπολατρία που  χαρακτήριζε τις µέχρι τώρα οικονοµικές  καταστάσεις 

των επιχειρήσεων.  

Η έρευνα που  διεξήγαγε  το  Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ),συγκεκριµένα το Τµήµα 

Οργάνωσης Και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (Ο∆Ε)  το Σεπτέµβριο  του  2008 στην Αθήνα  

στην οποία συµµετείχαν 538 Ελεγκτές και 294 Λογιστές  832 στο  σύνολο τους είχε  πολύ  

ενδιαφέροντα  αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας τα ∆.Λ.Π 

τυγχάνουν θετικής αποδοχής  τόσο  από τους Λογιστικές, όσο  και από τους Ελεγκτές. 

Υπερέχουν σε σχέση µε Ε.Λ.Π.  διότι διαθέτουν  κατανοητότητα, συνάφεια, αξιοπιστία, 

συγκρισιµότητα και σαφώς  ανεβάζουν το πήχη ποιοτικά στον έλεγχο που πραγµατοποιείται 

στις επιχειρήσεις. Οι επιπτώσεις στα επαγγέλµατα του Λογιστή και του Ελεγκτή είναι θετικές 

γενικά, από τη υιοθέτηση των προτύπων, εκτός από τις περιπτώσεις  επαγγελµατιών µε 

µακρόχρονη εµπειρία στα Ε.Λ.Π.. Επίσης, η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. οδήγησε ένα µικρό 

ποσοστό των εταιρειών να αλλάξουν ελεγκτική εταιρεία ή µόνο ελεγκτή της ίδιας  ελεγκτικής 

εταιρείας. Οι επιχειρήσεις ωφελούνται από την εφαρµογή των προτύπων διότι είναι πιο 

εύκολα προσβάσιµες από το διεθνές επενδυτικό κοινό, για  τη συλλογή νέων πηγών 

χρηµατοδότησης τους. Είναι εύλογο ότι η µετατροπή αυτή θα φέρει κάποιο κόστος, 

ανθρωπινό δυναµικό, πληροφοριακά συστήµατα, το οποίο δεν φαίνεται να επηρέασε και τόσο 

πολύ τις επιχειρήσεις στην επιλογή τους καθώς βλέπουν τα ∆.Λ.Π. ως ένα µέσο 

εκσυγχρονισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

 

3. ΤΑ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ [7][1] 

 

Τα κυριότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που  χρησιµοποιούνται είναι τα εξής: 

3.1 ∆.Λ.Π. 1 - Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων  

Σκοπός του είναι  η εξασφάλιση της συγκρισιµότητας των Οικονοµικών Καταστάσεων της 

Εταιρίας  µε τις προηγούµενες χρήσεις  της αλλά και µε το κλάδο που δραστηριοποιείται. Το 

πρότυπο θέτει τις γενικές απαιτήσεις και αρχές για το περιεχόµενο των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

3.2 ∆.Λ.Π. 2 - Αποθέµατα 

Στοχεύει  στην προδιαγραφή του λογιστικού χειρισµού των αποθεµάτων. Το πρότυπο παρέχει 

τις  απαραίτητες  οδηγίες  για  το προσδιορισµό του κόστους  που χρησιµοποιούνται στη 

κοστολόγηση των αποθεµάτων και κατ’ επέκταση την αναγνώριση τους  ως  έξοδα. 

3.3 ∆.Λ.Π. 7- Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

Σκοπός του προτύπου  είναι η παροχή χρήσιµων πληροφοριών για τις ταµειακές ροές µιας 

επιχείρησης προς  διευκόλυνση  των χρηστών τους  στη διεξαγωγή συµπερασµάτων για τις 

λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες  της. 

3.4 ∆.Λ.Π.  8 - Λογιστικές Πολιτικές, αλλαγές στις Λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη  

Το πρότυπο στοχεύει στη προδιαγραφή κριτηρίων για τη επιλογή και τη µεταβολή της 

λογιστικής πολιτικής που ακολουθεί κάθε επιχείρηση, µε το  τρόπο αυτό ενισχύεται η 

αξιοπιστία και  η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. 

3.5 ∆.Λ.Π. 10 - Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Το πρότυπο 10 ορίζει πότε µια  επιχείρηση οφείλει να αναπροσαρµόζει  τις οικονοµικές 

καταστάσεις της εξαιτίας γεγονότων που έλαβαν χώρα µετά την ηµεροµηνία οριστικοποίησης 

του Ισολογισµού. 

 

3.6 ∆.Λ.Π. 11 - Κατασκευαστικές Συµβάσεις  

Το ∆.Λ.Π. 11 θέτει  τα κριτήρια µε τα οποία κατανέµονται τα  συµβατικά έσοδα και το 

συµβατικό κόστος, δηλαδή το ορθό λογιστικό χειρισµό και καταµερισµό τους,  κατά  το 

χρονικό διάστηµα που εκτελείται ένα έργο  που  συνήθως  ξεπερνά το µία οικονοµική χρήση. 
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3.7 ∆.Λ.Π. 12 - Φόροι Εισοδήµατος   

Όπως  προδίδει και  ο τίτλος του προτύπου  σκοπός του  είναι  ο λογιστικός  χειρισµός  των 

φόρων εισοδήµατος και η λογιστική αντιµετώπιση των τρεχουσών ή µελλοντικών 

φορολογικών επιπτώσεων. 

3.8 ∆.Λ.Π. 14 - Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα  

Επιβάλλει τη παροχή των πληροφοριών για τα έσοδα κατά τοµέα. Τα έσοδα που οφείλονται 

να αναλυθούν στο Προσάρτηµα κατά επιχειρηµατικό ή γεωγραφικό τοµέα. Παράλληλα 

καθορίζει τις απαραίτητές γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στις  Επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. 

3.9 ∆.Λ.Π. 16 - Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις  

Είναι πολύ σηµαντικό για το επενδυτικό κοινό να µπορεί να διακρίνει εύκολα πληροφορίες 

για τα  ενσώµατα  πάγια  και τις  µεταβολές τους. Στόχος λοιπόν του παρόντος προτύπου 

είναι ο καθορισµός του λογιστικού χειρισµού των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, η 

αναγνώριση τους ως  πάγια, ο προσδιορισµός της λογιστικής αξίας τους, η επιβάρυνση τους 

µε αποσβέσεις αλλά οι ζηµίες αποµείωσης που πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα  

στοιχεία αυτά. 

3.10 ∆.Λ.Π. 17 - Μισθώσεις  

Το  πρότυπο ορίζει  τις λογιστικές µεθόδους  αλλά και τις γνωστοποιήσεις  που πρέπει να 

εφαρµόσουν για τις µισθώσεις  τόσο οι µισθωτές όσο  και οι εκµισθωτές. 

3.11 ∆.Λ.Π. 18 - Έσοδα [15] 

Το πρότυπο 18 καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, που προκύπτουν από 

ορισµένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων. 

Ο προσδιορισµός του χρόνου αναγνώρισης του εσόδου είναι ένα από τα σηµαντικά 

θέµατα που λαµβάνει υπόψη το πρότυπο. Τα έσοδα λογίζονται όταν υπάρχει κάποια 

πιθανότητα τα  µελλοντικά οικονοµικά οφέλη εισρεύσουν στην οικονοµική οντότητα και τα 

οποία µπορούν  να αποτιµηθούν βάσιµα. Το ∆.Λ.Π. ορίζει σε πότε µπορούν τα έσοδα να 

αποτιµηθούν βάσιµα. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των 

κριτηρίων. 

Το παρόν Πρότυπο να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των εσόδων, 

που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα: 

α) πώληση αγαθών 

β) παροχή υπηρεσιών και 

γ) την από µέρους τρίτων χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων της οικονοµικής 

οντότητας, τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα και µερίσµατα. 
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Αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 18 Αναγνώριση των εσόδων, που είχε εγκριθεί το 1982. 

3.12 ∆.Λ.Π. 19- Παροχές σε εργαζόµενους ∆.Λ.Π.26- Λογιστική πληροφόρηση 

προγραµµάτων παροχών απασχόληση από την υπηρεσία.    

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική και τις γνωστοποιήσεις 

για παροχές σε εργαζόµενους. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει: 

α) υποχρέωση, όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία µε αντάλλαγµα παροχές σε 

που θα καταβληθούν µελλοντικά και β) έξοδο, όταν η οικονοµική οντότητα αναλώνει τα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν 

εργαζόµενο µε αντάλλαγµα την καταβολή παροχών. [15] 

3.13 ∆.Λ.Π. 20- Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και  Γνωστοποίηση της 

Κρατικής Υποστήριξης  

Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση και γνωστοποίηση των 

κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη γνωστοποίηση άλλων µορφών κρατικής 

ενίσχυσης. Παρακάτω θα το αναλύσω εκτενώς.  

3.14 ∆.Λ.Π. 21- Οι επιδράσεις  των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

 Μία επιχείρηση δύναται να έχει συναλλακτικές δραστηριότητες σε ξένο νόµισµα ή ιδίες 

επενδύσεις στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, µια οικονοµική οντότητα µπορεί να παρουσιάζει τις 

οικονοµικές της καταστάσεις σε ξένο νόµισµα. Το παρόν πρότυπο έχει σκοπό τον 

προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο συµπεριλαµβάνονται συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

και εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό στις οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής οντότητας 

και τον τρόπο µε τον οποίο µετατρέπονται οι οικονοµικές καταστάσεις σε νόµισµα 

παρουσίασης. Τα θέµατα που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα σε αυτή τη περίπτωση 

είναι η επιλογή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας και η παρουσίαση των επιδράσεων των 

µεταβολών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών στις οικονοµικές καταστάσεις. 

3.15 ∆.Λ.Π. 23- Κόστος ∆ανεισµού   

 Οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν το πρότυπο για το λογιστικό χειρισµό του κόστους δανεισµού. 

Το κόστος δανεισµού που µπορεί να σχετίζεται άµεσα µε την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις αποτελεί τµήµα του κόστους του 

στοιχείου αυτού. Τα λοιπά είδη κόστους δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα. [17] 

 

 

3.16 ∆.Λ.Π.24 - Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

Το παρών πρότυπο θέτει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων προς εξασφάλιση του επενδυτικού 

κοινού ότι οι επιχειρήσεις  δηµοσιεύουν όλες τις απαραίτητες  οικονοµικές  πληροφορίες  και 
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κάνουν τις απαραίτητες  γνωστοποιήσεις  όταν η χρηµατοοικονοµική θέση τους  επηρεάζεται 

από τη ύπαρξη συνδεδεµένων εταιριών.[1][7] 

3.17 ∆.Λ.Π. 27- Ενοποιηµένες  και Ατοµικές  Οικονοµικές Καταστάσεις  

Καθορίζει τη λογιστική αντιµετώπιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 

οντότητας αλλά και τη λογιστική απεικόνιση των επενδύσεων σε  θυγατρικές συγγενείς και 

κοινοπραξίες στις ατοµικές καταστάσεις της µητρικής  επιχείρησης. [1][7] 

3.18 ∆.Λ.Π. 28 – Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις.  

Καθορίζει τη λογιστική απεικόνιση  των επενδύσεων σε συγγενείς µε εξαίρεση αυτές που 

κρατούνται  από επιχειρήσεις venture capital, από αµοιβαία κεφάλια, πιστωτικά 

συγκροτήµατα επενδύσεων και συναφείς  επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων και των 

ασφαλιστικών κεφαλαίων, τα οποία  έχουν χαρακτηριστεί ως κατεχόµενα για εµπορικούς 

σκοπούς. 

3.19 ∆.Λ.Π. 29- Παρουσίαση των Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες  

Καθορίζει  τον πρότυπο λογιστικό χειρισµό στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  καθώς και 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, οποιασδήποτε επιχείρησης  δραστηριοποιείται 

σε µία υπερπληθωριστική οικονοµία. 

3.20 ∆.Λ.Π.30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και οµοίων 

Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 

Το  παρόν πρότυπο βρίσκει  εφαρµογή από τις Τράπεζες και τα λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 

Ιδρύµατα κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων τους  για τις  διαχειριστικές 

περιόδους µέχρι 31/12/2006 διότι από 1/1/2007 εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Π. 7. 

3.21 ∆.Λ.Π. 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες  

Καθορίζει  τη λογιστική  απεικόνιση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες αλλά και τη 

απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων  των 

κοινοπραξιών στις  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

3.22 ∆.Λ.Π. 32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Γνωστοποίηση Παρουσίαση 

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στις 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά και τις  απαραίτητες γνωστοποιήσεις  που τις συνοδεύουν στις  

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις. 

3.23 ∆.Λ.Π. 33 – Κέρδη ανά Μετοχή   

Σκοπός του προτύπου είναι να θέσει τις αρχές  για τον προσδιορισµό και την παρουσίαση των 

Κερδών ανά µετοχή αλλά και τις πληροφορίες που οφείλει η επιχείρηση αν περιλαµβάνεις τις 

Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων. 
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3.24 ∆.Λ.Π.34- Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις  

Το πρότυπο αυτό έχει σκοπό το προσδιορισµό των ελάχιστων πληροφοριών αλλά και τις 

αρχές λογιστικού χειρισµού και αποτίµηση  που οφείλει µια επιχείρηση  να εµπεριέχει µια 

δηµοσίευση ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης. 

3.25 ∆.Λ.Π.36- Μείωση της  Αξίας των Στοιχείων του Ενεργητικού 

Το πρότυπο ∆.Λ.Π. 36 έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση ζηµίας  της επιχείρησης 

από µείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού τα στοιχεία αυτά δε θα εµφανίζονται σε  

αξία µεγαλύτερη από  το ανακτήσιµο ποσό τους. Εποµένως καθορίζει και τις απαραίτητες  

διαδικασίες που οφείλει η επιχείρηση να ακολουθήσει για τη διασφάλιση αυτού του ποσού.  

3.26 ∆.Λ.Π. 37-Προβλέψεις, ενδεχόµενες  υποχρεώσεις  και απαιτήσεις  

Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι εφαρµόζονται όσο το δυνατόν ακριβέστερα 

κριτήρια αναγνώρισης και βάσεις εκτίµησης στις  προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις, περιουσιακά στοιχεία αλλά ότι παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τα 

παραπάνω στο προσάρτηµα προς εξυπηρέτηση του επενδυτικού κοινού να κατανοούν τη 

φύση το χρονοδιάγραµµα και το ποσό τους. 

3.27 ∆.Λ.Π. 38 –Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

Το πρότυπο 38 ορίζει µε ποια κριτήρια µπορούµε να ορίσουµε ένα άυλο στοιχείου 

ενεργητικού. Φυσικά το ίδιο πρότυπο καθορίζει και τον τρόπο υπολογισµού της λογιστικής 

αξίας  των περιουσιακών στοιχείων, τους λογιστικούς χειρισµούς που πρέπει η επιχείρηση να 

υιοθετεί αλλά και τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στους  

Επεξηγηµατικούς  Πίνακες. 

3.28 ∆.Λ.Π. 39-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση, Αποτίµηση  

Ορίζει τις αρχές που απαιτούνται για την αναγνώριση και αποτίµηση, επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

3.29 ∆.Λ.Π. 40 –Επενδύσεις  σε ακίνητα  

Με το πρότυπο αυτό καθορίζεται ο τρόπος που η οντότητα οφείλει να χειριστεί λογιστικά τις 

επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία κατέχει ή νοικιάζει µε χρηµατοδοτική µίσθωση και τα οποία 

δεν χρησιµοποιούνται για τις παραγωγικές δραστηριότητες  µέσα στα πλαίσια της 

επιχείρησης αλλά είτε αποφέρουν εισόδηµα είτε κατέχονται για ενίσχυση κεφαλαίου. 

Εφαρµόζεται κατά την  αναγνώριση, επιµέτρηση και γνωστοποίηση των επενδύσεων σε 

ακίνητα. Καθορίζονται και οι σχετικές γνωστοποιήσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν. 
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3.30 ∆.Λ.Π. 41- Γεωργία 

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό και τις 

γνωστοποιήσεις που αφορούν στη αγροτική δραστηριότητα. Εφαρµόζεται για τη µετατροπή 

των ακόλουθων  πληροφοριών σε λογιστική πληροφορία, όταν αφορούν σε αγροτική 

δραστηριότητα: 

α) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

β) αγροτική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής και 

γ) κρατικές επιχορηγήσεις που  µε βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού  

 

3.1 ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 

3.1.1 ∆.Π.Χ.Π.1 -Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης.  

Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι οι πρώτες οικονοµικές καταστάσεις,  οι οποίες 

συντάσσονται µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης παρέχουν 

πληροφορίες ουσιώδεις  και:  

• διαθέτουν διαφάνεια και είναι δυνατό να συγκριθούν 

• παρέχουν τη βάση για τη µετάβαση  της επιχείρησης να τηρεί τη λογιστική µε βάση 

τα ∆.Π.Χ.Π. 

• Το κόστος δηµιουργίας  τους  αντισταθµίζεται από τα οφέλη που καρπώνονται οι 

χρήστες  [1] 

 

3.1.2 ∆.Π.Χ.Π.2- Πληρωµές βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 

Είναι πλέον πολύ συχνό το φαινόµενο οι επιχειρήσεις να ανταλλάσουν τους  τίτλους τους για 

τις υπηρεσίες που λαµβάνουν από τους εργαζόµενους  ή και τρίτους. Η συχνότητα εµφάνισης 

του φαινοµένου οδήγησε στη δηµιουργία του παρόντος προτύπου  για την αντιµετώπιση του 

χειρισµού τέτοιου είδους  συναλλαγών.[1] 

3.1.3 ∆.Π.Χ.Π.3- Ενοποιήσεις  Επιχειρήσεων 

Αντικατέστησε το ∆.Λ.Π. 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων» το οποίο ίσχυε για την 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων µέχρι 31/12/2004. Το πρότυπο αυτό  καθορίζει 

τη κατάλληλη χρηµατοοικονοµική παρουσίαση µιας επιχείρησης  που συµµετέχει σε  
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ενοποίηση µε άλλες εταιρίες. Καθορίζει  µε ποιο τρόπο θα αναγνωριστούν τα στοιχεία 

ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, οι ενδεχόµενες απαιτήσεις της  αποκτώµενης  επιχείρησης.[1] 

3.1.4 ∆.Π.Χ.Π.4- Ασφαλιστικές Συµβάσεις   

Κύριο µέληµα του προτύπου είναι η βελτίωση του χειρισµού των ασφαλιστικών συµβάσεών 

προσωρινά έως να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του. Επιπρόσθετα απαιτεί από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες να γνωστοποιούν περισσότερες πληροφορίες στις Επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις που συνοδεύουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύουν για τις 

συµβάσεις που πραγµατοποιούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους.[1]  

3.1.5 ∆.Π.Χ.Π.5- Πάγια Στοιχεία το  Ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες   

Στόχος  του  ∆.Π.Χ.Π. 5 είναι να καθορίσει την αναγνώριση, αποτίµηση και παρουσίαση στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, των στοιχείων του ενεργητικού ποτ κατέχονται 

προς πώληση καθώς και των διακοπτουσών δραστηριοτήτων. Το παρών αντικαθιστά το 

∆.Λ.Π. 35 « ∆ιακοπτόµενες ∆ραστηριότητες».[1] 

3.1.6 ∆.Π.Χ.Π.6- Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων 

Το πρότυπο αυτό προσδιορίζει τον τρόπο παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων που 

σχετίζονται µε την έρευνα και την αξιολόγηση των ορυκτών πόρων. Ορίζει τις 

γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαµβάνονται στους Επεξηγηµατικούς Πίνακες που 

συνοδεύουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις. Αιτία δηµιουργίας του προτύπου είναι ότι τα 

∆.Λ.Π. 16 και ∆.Λ.Π. 38 δεν καλύπτουν πλήρως  τα  δικαιώµατα και τις δραστηριότητες που 

σχετίζονται µε την εκµετάλλευση ορυκτών πόρων. Το ∆.Π.Χ.Π. 6 εφαρµόζεται για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1/ 1/2006.[1] 

3.1.7 ∆.Π.Χ.Π.7- Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

Σκοπός του προτύπου είναι η παροχή γνωστοποιήσεων στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που 

συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Το επενδυτικό  κοινό θα µπορεί να αξιολογεί: 

� Τη σηµαντικότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων για τη χρηµατοοικονοµική θέση 

και απόδοση της επιχείρησης  

� Τη φύση και τον βαθµό έκθεσης της επιχείρησης σε κινδύνου που προέρχονται από τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα 

� Τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται τους κινδύνους  στους οποίους  

εκτίθεται 
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Το ∆.Π.Χ.Π. 7  εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2007 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 30 και τις γνωστοποιήσεις ∆.Λ.Π. 32.Οι Λοιπές 

απαιτήσεις παρουσίασης του ∆.Λ.Π. 32 παραµένουν ως έχουν.[1] 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

∆ΙΕΘΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

4.1ΕΙΣΑΓΩΓΗ [27] 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και τα ∆ιεθνή Πρότυπα ∆ικλίδων Ποιότητας, εκδόθηκαν το 

2009 στην αγγλική γλώσσα από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Προτύπου Ελέγχου και ∆ιασφάλισης 

(International Auditing and Assurance Standards Board-IAASB) της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 

Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC), µεταφράστηκαν στην Ελληνική 

γλώσσα από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) κατ’ εξουσιοδότηση της 

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίηση και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) το 2010. Η διαδικασία µετάφρασης  

των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου και των ∆ιεθνών Προτύπων ∆ικλίδων Ποιότητας 

αξιολογήθηκα από τη IFAC  και η µετάφραση πραγµατοποιήθηκε  σύµφωνα µε την 

«Πολιτική για Μετάφραση και Αναπαραγωγή Προτύπων που δηµοσιεύονται από την IFAC. 

  

4.2 Τα  ∆ιεθνή πρότυπα  Ελέγχου [27] 

 

4.2.1 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΛΙ∆ΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (∆Π∆Π) 1, ∆ικλιδές  ποιότητας για 

Λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών. 

 Το παρόν πρότυπο δηµιουργήθηκε για θέσει ένα πλαίσιο διαδικασιών που κάθε αξιόπιστη 

ελεγκτική εταιρεία οφείλει να ακολουθεί  για να προάγεται η διαφάνεια του ελέγχου. Ωθεί τις 

ελεγκτικές εταιρείες  να εφαρµόσουν ένα σύστηµα δικλίδων ποιότητας ώστε να 

διασφαλίσουν ότι η ίδια η εταιρεία και το προσωπικό της συµµορφώνονται  σύµφωνα µε τα 

επαγγελµατικά πρότυπα και τις  εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις  καθώς 

και ότι οι εκθέσεις που εκδίδονται είναι οι πρέπουσες για τη κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  

4.2.2 ∆ΠΕ 200 –Γενικοί Στόχοι του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και η διενέργεια ελέγχου 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Το πρότυπο αυτό είναι σκόπιµο να εξετάζεται  

µαζί µε το  προηγούµενο γιατί οι έννοιες τους είναι αλληλένδετες  και µη διακριτές. 
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Οι Γενικοί στόχοι που πρέπει να έχει ο ελεγκτής  κατά τη διενέργεια ελέγχου στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης  είναι: 

• Να διασφαλίζει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις απαλλάσσονται από ουσιώδη σφάλµα 

είτε αυτό οφείλεται σε λάθος είτε σε εσκεµµένη παραπλάνηση. Έτσι, µπορεί να 

υπεύθυνα να διακρίνει και να εκφράσει τη γνώµη του για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την επικείµενη νοµοθεσία. 

• Να συντάσσει την έκθεση ελέγχου και να πράξει τις απαραίτητες  γνωστοποιήσεις –

κοινοποιήσεις που απαιτούν τα ∆ΠΕ βάσει των ευρηµάτων εργασίας του. 

Σε περιπτώσεις που δεν µπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι τότε ο νόµος δίνει τη δυνατότητα 

παραίτησης  του και απαλλαγής ευθυνών καθήκοντος. 

 Προϋπόθεση  εκπλήρωσης των παραπάνω στόχων είναι  ο ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία 

να διέπεται από το Κώδικα ∆εοντολογίας Επαγγελµατιών Ελεγκτών. Σύµφωνα µε το κώδικα 

ο ελεγκτής πρέπει να διαθέτει: ακεραιότητα, αντικειµενικότητα, επαγγελµατική επάρκεια και 

επιµέλεια, εχεµύθεια, επαγγελµατική συµπεριφορά, να διενεργεί τον έλεγχο που του 

ανατίθεται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ και τέλος να επικαλείται συµµόρφωση σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ. 

  

4.2.3 ∆ΠΕ 210- Συµφωνία επί των όρων ανάθεση ελέγχου 

Σε κάθε ανάθεση ελέγχου πρέπει να πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις, τις οποίες ο 

ελεγκτής οφείλει να διαπιστώσει για να αποδεχτεί την ανάθεση:  

• Πληρούνται οι απαραίτητες  προϋποθέσεις για τον έλεγχο  σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 

το πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς που πρόκειται να εφαρµοστεί στη 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων είναι αποδεκτό 

• Καθώς ότι ο ελεγκτής και η διοίκηση που αναθέτει το έλεγχο αντιλαµβάνονται όµοια 

τους όρους  ανάθεσης του ελέγχου:  

� Να γνωρίζουν και τα δύο µέρη την ευθύνη τους   

� Να γνωρίζουν το νοµικό πλαίσιο για τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεών 

� Η διοίκηση να αντιλαµβάνεται τα µέτρα που θα πρέπει να εφαρµόσει 

εσωτερικές  δικλίδες  ασφαλείας  στη λειτουργία της για τη ελαχιστοποίηση 

των σφαλµάτων και τη διευκόλυνση του ελέγχου 

� Η διοίκηση οφείλει να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία, αρχεία που 

είναι σχετικά µε τη διενέργεια του έλεγχου, καθώς να είναι πρόθυµη να 

βοηθήσει τον έλεγχο τόσο η ίδια όσο και το προσωπικό της  
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4.2.4 ∆ΠΕ 220-∆ικλίδες ποιότητας για τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων 

Στόχος αυτού του προτύπου είναι ο ελεγκτής να εφαρµόσει τις απαιτούµενες δικλίδες 

ποιότητας, οι οποίες του παρέχουν την εύλογη βεβαιότητα, ότι ο έλεγχος συνάδει µε τα 

επαγγελµατικά πρότυπα ελέγχου ποιότητας και τις εφαρµοστέες νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις καθώς και ότι η έκθεση ελέγχου που θα εκδώσει ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη 

περίσταση. 

 

4.2.5 ∆ΠΕ 230-Τεκµηρίωση ελέγχου 

Σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό σκοπός του ελεγκτή είναι να καταρτίζει τεκµηρίωση που να 

παρέχει: 

• Επαρκή και κατάλληλη καταγραφή της  βάσης για την σύνταξη της ελεγκτικής 

έκθεσης  

• Τα τεκµήρια που χρησιµοποίει για την έκθεση είναι αυτά τα οποία ορίζουν οι νοµικές 

και κανονιστικές διατάξεις,  καθώς και ότι η ελεγκτική διαδικασία σχεδιάστηκε και 

εκτελέστηκε σύµφωνα µε αυτές   

 

4.2.6 ∆ΠΕ 240- Ευθύνες Ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν έλεγχο οικονοµικών 

καταστάσεων 

Η ευθύνη για τη πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης βαρύνει κατά κύριο λόγω τη 

διοίκηση της επιχείρησης όµως και ο ελεγκτής οφείλει να: 

• Να εντοπίζει και να εκτιµά τους κινδύνους σφάλµατος,  λόγω απάτης,των 

οικονοµικών καταστάσεων  

• Τα τεκµήρια και η ελεγκτική διαδικασία που εφαρµόζει να επαρκή και κατάλληλη για 

να αντιληφθεί µια απάτη 

• Να αντιδρά σύµφωνα µε τις νοµικές και κανονιστικές διατάξεις σε περίπτωση 

υπόνοιας απάτης  

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί πρέπει να υπάρχει: επαγγελµατικός σκεπτικισµός 

από τη µεριά του ελεγκτή,  επαγγελµατικός σκεπτικισµός, εκτενής ειλικρινές  συζητήσεις 

µεταξύ των δύο µερών, εφαρµογή διαδικασιών εκτίµησης κινδύνου και συναφών 

δραστηριοτήτων. 
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4.2.7 ∆ΠΕ 250- Εξέταση νόµων και κανονισµών στον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων  

 Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι ο ελεγκτής πρέπει να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα τεκµήρια 

όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις εκείνων των νόµων και των κανονισµών που 

γενικά αναγνωρίζονται ότι έχουν άµεση επίπτωση στο προσδιορισµό ουσιωδών ποσών και 

των γνωστοποιήσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον, πρέπει να εκτελεί 

συγκεκριµένες ελεγκτικές διαδικασίες, που βοηθούν στο εντοπισµό περιπτώσεων µη 

συµµόρφωσης µε άλλους νόµους και κανονισµούς που µπορεί να έχουν µια ουσιώδη 

επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Τέλος, οφείλει ο ελεγκτής να αντιδρά κατάλληλα σε 

µη συµµόρφωση ή στην υποψία µη συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς που 

εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. 

4.2.8 ∆ΠΕ 260-Επικοινωνία µε τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση 

Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι ο ελεγκτής οφείλει να ενηµερώνει τη διοίκηση τις  ελεγχόµενης 

εταιρείας  για τις ευθύνες που  έχουν απέναντι στο νοµικό πλαίσιο που δεσµεύει τους  

ελεγκτικούς µηχανισµούς, αλλά και τις  υποχρεώσεις και τις ευθύνες που έχει η ίδια η 

διοίκηση. Επιπλέον, επιβάλλεται ο ελεγκτής να συλλέγει πληροφορίες  από τη ∆ιοίκηση για 

τον έλεγχο και να επιδιώκει µια αµφίδροµη σχέση επικοινωνίας µε αυτήν. Τέλος, πρέπει  να 

ενηµερώνει τη διοίκηση για τις παρατηρήσεις που έχει να κάνει σχετικά µε το πόρισµα του 

ελέγχου και τις ευθύνες που προκύπτουν από αυτές. 

4.2.9 ∆ΠΕ 265-Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες στους υπευθύνους για τη 

διακυβέρνηση και τη διοίκηση 

Όπως µαρτυρά και ο τίτλος το πρότυπο αυτό έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι ο ελεγκτής θα 

κοινοποιήσει  τη διοίκηση της ελεγχόµενης εταιρείας για τις  ελλείψεις που  έχει  διαπιστώσει 

στις εσωτερικές δικλίδες  ασφαλείας και κατά τη γνώµη του και την εµπειρία του είναι 

βάσιµες και  αξίζουν προσοχής. 

4.2.10 ∆ΠΕ 300- Σχεδιασµός ενός ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων  

Το πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 

του ελέγχου. Προτρέπει τον ελεγκτή να αναπτύξει στρατηγική ελέγχου και να σχεδιάσει  τη 

ελεγκτική διαδικασία και να διεξάγει τα αποτελέσµατα του βασισµένος στα κατάλληλα 

τεκµήρια. Ο έλεγχος σε κάθε εταιρεία είναι διαφορετικός διότι εξαρτάται από τη 

πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το µέγεθος της εταιρείας  αλλά και τη 

γνώση και την εµπειρία που διαθέτει ο ελεγκτής. 

4.2.11 ∆ΠΕ 315- Εντοπισµός και εκτίµηση κινδύνων ουσιώδους σφάλµατος µέσω 

κατανόηση της οντότητας και του περιβάλλοντος της 



 

 36

 

 Το πρότυπο υποχρεώνει τον ελεγκτή να κάνει εκτίµηση των κινδύνων σφάλµατος, είτε αυτό 

είναι λάθος  ή έγινε  εσκεµµένα, που διατρέχει η ελεγκτική διαδικασία. Η εκτίµηση αυτή 

προϋποθέτει επαρκή γνώση από τη µεριά του ελεγκτή για την επιχείρηση που ελέγχει. 

Επιβάλλεται να ξέρει  το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, να γνωρίζει τον τρόπο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, τη λειτουργία της επιχείρησης, το οργανόγραµµα, από ποια 

τµήµατα αποτελείται. Οφείλει  να αντλεί πληροφορίες σχετικά µε τις προηγούµενες χρήσεις 

για όλα τα παραπάνω στοιχεία και διαθέτοντας  τις απαραίτητες  γνώσεις και εµπειρία θα 

µπορέσει να εντοπίσει και να κάνει µια εκτίµηση της έκτασης του σφάλµατος. 

4.2.12 ∆ΠΕ 320 -Ουσιώδες µέγεθος στο σχεδιασµό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου 

Με το πρότυπο αυτό εντοπίζονται και εκτιµώνται οι κίνδυνοι ουσιώδους σφάλµατος, 

Καθορίζονται η φύση, η έκταση περαιτέρω ελεγκτικών διαδικασιών, αξιολογείται η επίπτωση 

των µη-διορθωµένων σφαλµάτων, εάν υπάρχουν  στις οικονοµικές καταστάσεις και στη 

διαµόρφωση της  γνώµης της έκθεσης  του ελεγκτή. Είναι πολύ σηµαντική  η εκτίµηση των 

παραπάνω παραγόντων. 

4.2.13∆ΠΕ 330- Οι Αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιµώµενους κινδύνους  

Το πρότυπο αυτό ορίζει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο ελεγκτής στο σχεδιασµό της 

ελεγκτικής διαδικασίας και  να έχει  προετοιµαστεί για τους επερχόµενους κίνδυνους  που 

ελλοχεύουν αλλά και για την αντιµετώπιση τους. 

4.2.14 ∆ΠΕ 402-Ελεγκτικά ζητήµατα σχετικά µε την οντότητα που χρησιµοποιεί οργανισµό 

υπηρεσιών 

Το πρότυπο αυτό ορίζει  ότι στη περίπτωση που η οντότητα χρησιµοποίει οργανισµό 

υπηρεσιών είναι σώφρων ο ελεγκτής να εµβαθύνει κατά την ελεγκτική διαδικασία και να 

θέτει περισσότερες και ειδικότερες  δικλίδες ασφαλείας  προς αποφυγή σφαλµάτων και  

παρερµηνειών. 

4.2.15 ∆ΠΕ 450- Αξιολόγηση σφαλµάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

Ο ελεγκτής πρέπει να αξιολογεί την επίδραση των  σφαλµάτων  που εντοπίζει κατά τον 

έλεγχο  καθώς και την επίδραση τυχόν µη διορθωµένων σφαλµάτων που υπάρχουν στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

4.2.16 ∆ΠΕ 500- Ελεγκτικά Τεκµήρια  

Είναι αναµενόµενο ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια πάνω στα οποία θα βασιστεί η έκθεση ελέγχου 

έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Ο ελεγκτής πρέπει να προνοήσει κατά το σχεδιασµό  της 

ελεγκτικής  διαδικασίας και να επιλέξει τα  τεκµήρια που θα τον βοηθήσουν να εξάγει 

λελογισµένα συµπεράσµατα πάνω στα οποία θα βασίσει την άποψη του. Στην επιλογή του θα 



 

 37

 

πρέπει να συνυπολογίσει το είδος της  επιχείρησης, το µέγεθος, τα τµήµατα, το σύστηµα 

εσωτερικού ελέγχου. 

4.2.17∆ΠΕ 501-Ελεγκτικά Τεκµήρια- Ειδικά Ζητήµατα για επιλεγµένα κονδύλια 

Το πρότυπο αυτό συνδέεται άµεσα µε το 500 απλά κρούει το καµπανάκι στο ελεγκτή για να 

αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά: την ύπαρξη και την κατάσταση των 

αποθεµάτων, την πληρότητα δικαστικών διενέξεων και αξιώσεων στις οποίες εµπλέκεται η 

οντότητα, την παρουσίαση και γνωστοποίηση πληροφοριών ανά τµήµα η δραστηριότητα 

σύµφωνα µε το εφαρµοστέο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

4.2.18 ∆ΠΕ 505- Εξωτερικές Επιβεβαιώσεις 

 Ο ελεγκτής κατά τη διενέργεια ελέγχου  ζητά τεκµήρια από τρίτους  συναλλασσόµενους µε 

τη υπό έλεγχο εταιρεία, ζητά εξωτερικές επιβεβαιώσεις. Εξωτερικές επιβεβαιώσεις είναι 

ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται ως άµεση γραπτή απάντηση προς τον ελεγκτή από τρίτο 

µέρος σε έντυπη µορφή ή µε ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο. Συνήθως  ζητά θετική ή αρνητική 

απάντηση, µη απάντηση ή εξαίρεση. 

4.2.19 ∆ΠΕ 510- Αρχικές αναθέσεις ελέγχου- Υπόλοιπα έναρξης  

Κατά την έναρξη του ελέγχου οφείλει να επιβεβαιώσει ότι τα υπόλοιπα έναρξης που 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις  και  µεταφέρονται είναι τα σωστά και δεν 

υπάρχει κάποιο σφάλµα η σκόπιµη παραπλάνηση. Να επιβεβαιώσει τις λογιστικές πολιτικές 

που υιοθετήθηκαν από την επιχείρηση και αν ισχύει η διατήρηση τους  διότι µια ενδεχόµενη 

αλλαγή θα αλλοιώσει τα υπόλοιπα έναρξης. 

4.2.20 ∆ΠΕ 520- Αναλυτικές ∆ιαδικασίες  

Το παρόν πρότυπο επιτάσσει το σχεδιασµό αναλυτικών διαδικασιών για την εξεύρεση 

αξιόπιστών ελεγκτικών τεκµηρίων  που θα βοηθήσουν το έργο του, την εξασφάλιση ότι η 

οικονοµική οντότητα ακολουθεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο και καταρτίζει σύµφωνα µε αυτό 

τις οικονοµικές του καταστάσεις. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιεί τη πιθανότητα ο ελεγκτής  

να οδηγηθεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα στη σύνταξη της έκθεσης  ελέγχου. 

4.2.21 ∆ΠΕ 530-Ελεγκτική ∆ειγµατοληψία 

Ένα από τα εργαλεία του ελεγκτή είναι η δειγµατοληψία, το παρών πρότυπο ορίζει τι είναι η 

δειγµατοληψία και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να διενεργείται για  να µην αποτελεί 

τροχοπέδη στην έρευνα του ελεγκτή αλλά βοήθηµα. 

4.2.22 ∆ΠΕ 540-Έλεγχος Λογιστικών εκτιµήσεων, περιλαµβανοµένων των λογιστικών 

εκτιµήσεων εύλογης αξίας και σχετικών γνωστοποιήσεων. Το πρότυπο ορίζει πως πρέπει να 

διενεργείται ο έλεγχός λογιστικών εκτιµήσεων και τι είναι οι λογιστικές  εκτιµήσεις και  πως 

πρέπει να τις χειριστεί µε το καλύτερο τρόπο ο ελεγκτής. 
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4.2.23 ∆ΠΕ 550-Συνδεδεµένα Μέρη 

Στη περίπτωση όπου η ελεγχόµενη επιχείρηση έχει συνδεδεµένα µέρη  ο ελεγκτής οφείλει να 

διενεργήσει επιπλέον ελέγχους  στην αναζήτηση τεκµήριων για την ορθότητα των 

οικονοµικών στοιχείων που προέρχονται από τα συνδεδεµένα µέρη.  Ερωτήµατα που  πρέπει 

να απαντήσει κατά τη διάρκεια της  ελεγκτικής διαδικασίας και το σχεδιασµό  του ελέγχου 

είναι αν τα συνδεδεµένα µέρη  έχουν σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, έχουν τις απαραίτητες  

δικλίδες ασφαλείας για αποφυγή σφαλµάτων, έχουν αξιόπιστα οικονοµικά αποτελέσµατα 

πρότυπο αυτό  δίνει λύσεις και καθοδηγεί τον ελεγκτή να πράξει σωστά το ελεγκτικό του 

έργο. 

 

4.2.24 ∆ΠΕ 560- Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Το πρότυπο αυτό  ορίζει  πως πρέπει να χειριστεί ο ελεγκτής τα  µεταγενέστερα γεγονότα που  

λαµβάνουν χώρα µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των οικονοµικών καταστάσεων και 

της  ηµεροµηνίας  διενεργείας του ελέγχου. Ο ελεγκτής οφείλει να διασφαλίσει ότι  έχουν 

γίνει οι απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης αυτών των µεταβολών στην αντίθετη 

περίπτωση  πρέπει να αναλάβει δράση και να πράξει  τα  δέοντα. Το πρότυπο τον διευκολύνει 

ορίζοντας τι πρέπει να ελέγξει. 

 

4.2.25 ∆ΠΕ 570-Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

 Το  παρών πρότυπο ορίζει  ότι ο ελεγκτής θα πρέπει να λαµβάνει επαρκή και  αδιάσειστα 

στοιχεία αναφορικά µε τη παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση στην 

κατάρτιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Επιπλέον θα πρέπει  να προκύπτει η ίδια 

δυνατότητα  συνέχισης ή µη, βάσει των γεγονότων και  των  συνθηκών, από το έλεγχο  που 

διεξάγει και να διατυπώνει,  στην έκθεση που συντάσσει, τις επιπτώσεις που  θα έχει η κάθε 

τροπή  αλλά και τη δική του εκτίµηση  προς όφελος του επενδυτικού κοινού. 

 

4.2.26 ∆ΠΕ 580-Έγγραφες διαβεβαιώσεις 

Οι πληροφορίες που  χρησιµοποιούνται από το ελεγκτή κατά τη εξαγωγή συµπερασµάτων  

πάνω στα οποία βασίζει τη γνώµη του αποκαλούνται  ελεγκτικά τεκµήρια.  Τα ελεγκτικά 

τεκµήρια είναι οι  έγγραφες διαβεβαιώσεις – πληροφορίες  που ζητά ο ελεγκτής  για να 

τεκµηριώσει την άποψη του. Το πρότυπο επιβάλλει τη χρήση  έγγραφων διαβεβαιώσεων  για 

να υπάρχει  βάση προς  συζήτηση, ως  γνωστόν τα  γραπτά µένουν και είναι αδιάσειστο 

στοιχείο τεκµηρίωσης  της ελεγκτικής έκθεσης. 
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4.2.27 ∆ΠΕ 600-Ειδικά ζητήµατα –Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων οµίλου 

(περιλαµβανόµενης της εργασίας ελεγκτών συστατικού) 

Το  παρόν πρότυπο ορίζει πως  πρέπει αν χειριστεί ο ελεγκτής ειδικά ζητήµατα που  

προκύπτουν κατά τον έλεγχο, τι πρέπει  να  προσέξει και που να εστιάσει. 

 

 

4.2.28 ∆ΠΕ 610-Χρησιµοποίηση της  εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών 

Το παρόν πρότυπο ωθεί τον ελεγκτή  να αξιολογήσει  το υπάρχον  εσωτερικό σύστηµα 

ελέγχου, εάν υπάρχει  και  σε ποιο βαθµό µπορεί να  του φανεί χρήσιµο. Στη περίπτωση  που  

δεν υπάρχει  δύναται να εισηγηθεί τη  δηµιουργία  του.  

 

 

4.2.29 ∆ΠΕ 620- Χρησιµοποίηση της εργασίας  του Ειδήµονα Ελεγκτή 

Ενισχύει  τη  προσπάθεια αξιολόγησης της εργασίας  του  Ειδήµονα  ελεγκτή. Είναι  δυνατή η 

χρησιµοποίηση της εργασίας  σαν βάση  δίχως  αµφισβήτηση ;  ερώτηµα που πρέπει να 

βασανίσει  το ελεγκτή πριν  να επιλέξει. 

 

4.2.30 ∆ΠΕ 700- ∆ιαµόρφωση Γνώµης και έκθεση επί οικονοµικών  καταστάσεων 

Σύµφωνα µε το  πρότυπο αυτό ο ελεγκτής  οφείλει να διαµορφώσει γνώµη ύστερα από την 

εξέταση των  τεκµηρίων αλλά και να συντάξει την έκθεση  ελέγχου, η οποία στηρίζεται σε 

αδιάσειστη βάση. 

 

4.2.31 ∆ΠΕ 705-∆ιαφοροποιήση της γνώµης στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή Το 

πρότυπο αυτό έχει σαν στόχο  να εκφράσει ο ελεγκτής µια διαφοροποιηµένη γνώµη επί των 

οικονοµικών καταστάσεων της ελεγχόµενης εταιρείας η οποία κρίνεται απαραίτητη όταν 

κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σφάλµα 

στις οικονοµικές καταστάσεις  ή ότι δε δύναται να εξάγει ορθό συµπέρασµα λόγω της 

ανεπάρκειας των ελεγκτικών τεκµηρίων. 

 

4.2.32 ∆ΠΕ 706- Παράγραφοι εµφάνισης θέµατος και παράγραφοι άλλου θέµατος στην 

έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

Το πρότυπο αυτό υποχρεώνει τον ελεγκτή να διαµορφώσει γνώµη για τις οικονοµικές 

καταστάσεις της  ελεγχόµενης εταιρείας και να  γνωστοποιήσει στο  επενδυτικό  κοινό, προς 

αποφυγήν παραπλάνησης του, τα  ευρήµατα  της  έρευνας  του. Η γνώµη που έχει  σχηµατίσει  
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ο ελεγκτής έχει ιδιαίτερη  βαρύτητα για τους  τρίτους  και  για αυτό έχει σηµασία να 

δηµοσιευτεί. Επίσης, το πρότυπο υπαγορεύει  στον ελεγκτή να  γνωστοποιεί  και  κάθε  άλλο 

θέµα που κρίνει ιδιαίτερης σηµασίας  για τη καλύτερη κατανόηση της οικονοµικής 

κατάστασης της εταιρείας.  

 

4.2.33∆ΠΕ 710- Συγκριτικές πληροφορίες – Αντίστοιχοι αριθµοί και συγκριτικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Ιδιαίτερη σηµασία δίνει το πρότυπο στο χειρισµό  των συγκριτικών 

πληροφοριών, οι οποίες µπορούν εύκολα να βοηθήσουν το ελεγκτή να αντιληφθεί την 

οικονοµική θέση  της εταιρείας. 

 

4.2.34 ∆ΠΕ 720- Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε άλλες πληροφορίες σε έγγραφα που 

περιέχουν ελεγµένες οικονοµικές  καταστάσεις 

Ο ελεγκτής οφείλει όπως  του  υπαγορεύει  το  πρότυπο να αντιδρά κατάλληλα όταν 

ανακαλύψει πληροφορίες που  υπονοµεύουν την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων 

της εταιρείας.  Έχει καθήκον και ευθύνη να τις  γνωστοποιήσει  και αν αυτό δε καθίσταται 

δυνατό  να παραιτηθεί από την ανάθεση  του ελέγχου. 

 

4.2.35 ∆ΠΕ 800-Ειδικά Ζητήµατα – Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζονται 

σύµφωνα µε πλαίσια ειδικού σκοπού  

Το παρόν πρότυπο δίνει λύσεις στα ειδικά θέµατα: όπως  την  αποδοχή της ανάθεσης, το 

σχεδιασµό και την εκτέλεση  της ανάθεσης, τη διαµόρφωση γνώµης και  τη έκθεση  του 

ελέγχου, που δύναται να προκύψουν κατά τη διενέργεια ελέγχου στα πλαίσια ειδικού σκοπού. 

 

4.2.36 ∆ΠΕ 805–Ειδικά Ζητήµατα- Έλεγχοι επιµέρους οικονοµικών καταστάσεων και 

συγκεκριµένων στοιχείων, λογαριασµών ή κονδυλίων οικονοµικής κατάστασης.  Το παρόν 

πρότυπο  δίνει λύσεις  τις  ίδιας φύσης µε το  προηγούµενο ∆ΠΕ 800  για τις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις  όπως µαρτυρά και ο τίτλος του. 

 

4.2.37∆ΠΕ 810- Αναθέσεις  για έκθεση επί περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων  

 Το  πρότυπο αυτό  καθορίζει  πως  πρέπει να χειριστεί ο ελεγκτής την ανάθεση  εκθέσεων 

ελέγχου επί περιληπτικών οικονοµικών καταστάσεων, τι πρέπει να προσέξει και ποια 

στοιχεία πρέπει να αναζητήσει.[27] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

 5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 

 

Ο  Αναπτυξιακός  Νόµος 3908/ 2011 που  δηµοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  αρ. φύλλου  8 την 1 

Φεβρουαρίου του 2011  έχει  ως  στόχο την Ενίσχυση  των Ιδιωτικών Επενδύσεων για  τη ν 

Οικονοµική  Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και  την Περιφερειακή  Συνοχή.[10] 

 5.1. Σκοπός  

Σκοπός του  Νόµος 3908/ 2011  είναι  η προώθηση  της οικονοµικής ανάπτυξης  της  χώρας  

µε  τη  διαµόρφωση  καθεστώτων ενίσχυσης  επενδύσεων, µε τα οποία βελτιώνεται  η 

επιχειρηµατικότητα, τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και  η 

περιφερειακή συνοχή και  προωθούνται η πράσινη οικονοµία, η αποτελεσµατική λειτουργία 

των διαθεσίµων υποδοµών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Τα υπαγόµενα στις  διατάξεις του  παρόντος Νόµου  επενδυτικά σχέδια παρέχονται τα  

ακόλουθα  είδη  των  ενισχύσεων: Ενδυνάµωση ισόρροπης ανάπτυξης 

• Αύξηση απασχόλησης 

• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

• Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

• Προώθηση της τεχνολογικής αλλαγής και της καινοτοµίας 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

• Εξοικονόµηση ενέργειας 

• Επίτευξη της περιφερειακής σύγκλισης[10] 

 

Είδη παρεχόµενων ενισχύσεων: 

• Επιχορήγηση 

• Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

• Φορολογική απαλλαγή 

 

Ως επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του παρόντος Νόµου θεωρούνται οι επενδύσεις, τα 

επιχειρηµατικά σχέδια και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης.[10] 

Φορολογική Απαλλαγή: συνίσταται  στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος  

επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη 

φορολογική νοµοθεσία, από  το  σύνολο  δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό  της 
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φορολογικής απαλλαγής  υπολογίζεται  ως  ποσοστό επί της  αξίας  των  ενισχυόµενων 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και  της αξίας  του καινούριου µηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισµού που  αποκτάται  µε  χρηµατοδοτική  µίσθωση και  συνιστά ισόποσο 

αφορολόγητο αποθεµατικό. [10] 

Επιχορήγηση είναι η δωρεάν παροχή χρηµατικής ενίσχυσης  από  το  ∆ηµόσιο ώστε  η  

επιχείρηση  να καλύψει τµήµα των  δαπανών που  προωθούνται  στο  επενδυτικό  σχέδιο και  

υπολογίζεται  ως ποσοστό  αυτών.[10] 

 Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσής, το  ∆ηµόσιο  ενισχύει  οικονοµικά τµήµα της 

καταβαλλόµενης δόσης που  χρηµατοδοτικής µίσθωσης για αγορά  καινούριου 

µηχανολογικού εξοπλισµού και  λοιπού  εξοπλισµού και υπολογίζεται  ως ποσοστό επί της  

αξίας απόκτησης  των  που εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες  δόσεις. Η επιδότηση  της  

µίσθωσης  δεν µπορεί να υπερβαίνει  τα  επτά έτη  και  φυσικά πρέπει η  σύµβαση  να 

καταλήγει  ότι  µετά το  πέρας  αυτής θα έρχεται  στην κυριότητα  της επιχείρησης. [10] 

5.3 Επιδοτούµενες ∆απάνες  

 Υλικά περιουσιακά στοιχεία: η  κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών 

ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και οι δαπάνες  διαµόρφωσης  περιβάλλοντος  

χώρου, οι  δαπάνες αυτές δε µπορούν  να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των  επιλέξιµων 

δαπανών του  επενδυτικού  σχεδίου. 

Αγορά  πάγιων  στοιχείων  ενεργητικού  που συνδέονται  άµεσα µε µία παραγωγική  µονάδα. 

Η αγορά και  εγκατάσταση καινούριων σύγχρονών µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.  

Τα  µισθώµατα  της  χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριων σύγχρονών µηχανηµάτων και  

λοιπού εξοπλισµού του οποίου  αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηµατοδοτική µίσθωση 

περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς  αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης ελέγχου 

ποιότητας, πιστοποιήσεις, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος 

οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς 

δικαιωµάτων πνευµατικής  ιδιοκτησίας, άδειων εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας 

και  µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων.[10] 

 

5.4 Επιλέξιµες Επιχειρήσεις  

Στο  καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος  νόµου υπάγονται επιχειρήσεις  που είναι: 

Εγκαταστηµένες στην Ελληνική Επικράτεια (Ατοµικές, Εµπορικές, Συνεταιρισµοί) 

Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας 
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Υποβάλλουν επενδυτικά σχεδία στους  τοµείς  δραστηριότητας  

Η  διαίρεση της επικράτειας γίνεται µε βάση: 

• Οικονοµικά 

• Κοινωνικά 

• ∆ηµογραφικά κριτήρια 

 

Ανάλογα µεταβάλλεται και το ύψος των ενισχύσεων και θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 

στους λογιστικούς χειρισµούς πάντοτε[10][12][13] 

 

5.5 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια: 

• Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τοµέα (καλλιέργεια, τυποποίηση, συσκευασία, 

βιολογική γεωργία, υδατοκαλλιέργειες). 

• Επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τοµέα (εξόρυξη, µεταποίηση, παραγωγή 

ηλεκτρισµού). 

• Επενδυτικά σχέδια στον τοµέα του τουρισµού (ίδρυση και εκσυγχρονισµός 

ξενοδοχειακών µονάδων, campings, αυτοκινητόδροµοι). 

• Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τοµέα (παροχή υπηρεσιών προηγµένης 

τεχνολογίας, επιχειρήσεις εκµετάλλευσης µέσων µεταφοράς ανθρώπων και 

εµπορευµάτων 

Ειδικά επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων πρωτογενή, δευτερογενή τοµέα και 

τουρισµού. 

� Προστασία περιβάλλοντος 

� Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

� Εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας 

� Παραγωγή καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών 

� Ίδρυση και επέκταση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων για 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και προϊόντων αναλωθέντων στην 

Ελλάδα[10][12][13] 

 

5.6 Ενισχυόµενες δαπάνες[10] 

Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος ενισχύονται για τις 

ακόλουθες δαπάνες:  
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� κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών 

εγκαταστάσεων και δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

� αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µια παραγωγική µονάδα 

υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις 

� αγορά βιοτεχνικών χώρων σε ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. (Ανακοίνωση 1999/ 

C288/02) 

� αγορά, εγκατάσταση και µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων 

σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 

� αγορά, εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης 

διαδικασιών 

� δαπάνες µελετών για εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας 

� δαπάνες για αποσυναρµολόγηση, µεταφορά και επανασυναρµολόγηση υφιστάµενου 

εξοπλισµού για επιχειρήσεις που µετεγκαθίστανται 

� αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων 

� αγορά καινούργιων αυτοκινήτων – ψυγείων 

� κατασκευή νέων εργατικών κατοικιών, βρεφονηπιακών σταθµών, κτιρίων ή 

εγκαταστάσεων 

� δαπάνες κατασκευής βασικού δικτύου µεταφοράς του θερµού νερού ή ατµού µέχρι τον 

καταναλωτή 

� δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο της ∆ΕΗ 

� δαπάνες κύριων προπαρασκευαστικών εργασιών της εκµετάλλευσης για δρόµους, 

στοές, φρέατα και κεκλιµένα προσπέλασης. 

� δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης  εξοπλισµού και µέσων µεταφοράς υγρών καυσίµων 

και υγραερίων στα νησιά 

� αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού µεταφορικών µέσων για εξυπηρέτηση ανθρώπων 

και εµπορευµάτων σε αποµονωµένες, δυσπρόσιτες και αποµακρυσµένες περιοχές 

� δαπάνες µελετών, έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων  και των διαδικασιών 

διασφάλισης της ποιότητας 

� δαπάνες εισαγωγής και προσαρµογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην 

παραγωγική διαδικασία 

� δαπάνες που αφορούν τέλη για κατοχύρωση εφεύρεσης 

� δαπάνες για ίδρυση ή εγκατάσταση βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών µονάδων για την 

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 

� δαπάνες για µεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκµετάλλευσης ή τεχνικές γνώσεις 
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� δαπάνες µελετών και αµοιβές συµβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

� αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, του αναγκαίου λογισµικού και περαιτέρω ανάπτυξή 

του µέχρι 60% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, που αφορά ανάπτυξη 

λογισµικού 

� δαπάνες κατασκευής δικτυακών υποδοµών πρόσβασης 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών ή και κατά περίπτωση µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Ανάπτυξης ορίζονται οι 

ενισχυόµενες δαπάνες ανά κατηγορία επένδυσης σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία 

Οι δαπάνες πρέπει να αφορούν πάγια στοιχεία (άυλες επενδύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

το 8% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου) 

∆εν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόµου: 

� Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έξι (6) θέσεων 

� Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου 

� Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων 

� Η ανέγερση ή η επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων σε οικόπεδο που ανήκει στο 

φορέα της επένδυσης (µε κάποιες εξαιρέσεις) 

� Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 

κατηγορίας δύο αστέρων (2*), πρώην Γ΄ τάξης (νόµοι 2601/1998, 1892/1990 και 

1262/1982) 

� Ο εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής τουριστικών οργανωµένων 

κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης (νόµοι 2601/1998, 1892/1990 και 

1262/1982) 

� Η ανέγερση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός αυτοεξυπηρετούµενων καταλυµάτων, 

ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 

ανεξάρτητα από την τάξη 

� Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών πάγιων 

στοιχείων Επενδύσεις οι οποίες αποσκοπούν σε απλή αντικατάσταση υφιστάµενου 

µηχανολογικού εξοπλισµού χωρίς να συνεπάγονται την επέκταση, την αλλαγή στο 

προϊόν ή τη µέθοδο παραγωγής µίας υφιστάµενης εγκατάστασης. 

Παρεχόµενες ενισχύσεις 

Τα ποσοστά των παρεχόµενων ενισχύσεων διαφοροποιούνται µε βάση διάφορα κριτήρια: 

� Η κατηγορία στην οποία εµπίπτει το υπό ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο 

� Η γεωγραφική θέση του υπό ενίσχυση φορέα 

� Το µέγεθος των επιχειρήσεων (πολύ µικρές, µικρές,  µεσαίες ή µεγάλες) 
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5.7 Τηρούµενα Λογιστικά Βιβλία Λογιστικός χειρισµός  [10][12][13] 

 

Οι επιχειρήσεις που τηρούν Βιβλία Τρίτης Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και πραγµατοποιούν 

επενδύσεις του Ν.3299/04 υποχρεούνται: 

o Να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και ξεχωριστά τις νέες 

παραγωγικές επενδύσεις από τα λοιπά πάγια της ίδιας κατηγορίας 

o Να τηρούν στα λογιστικά τους βιβλία ξεχωριστό λογαριασµό αποθεµατικού µε 

τον τίτλο «Αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων Ν.3229/04», ο οποίος θα 

εµφανίζεται στην απογραφή και το παθητικό του Ισολογισµού 

o Να τηρούν ξεχωριστό θεωρηµένο βιβλίο επενδύσεων 

 

Οι επιχειρήσεις µε βιβλία Β΄ κατηγορίας υποχρεούνται να τηρούν σε θεωρηµένο βιβλίο 

επενδύσεων τους ακόλουθους λογαριασµούς: 

o Ξεχωριστό λογαριασµό µε τίτλο «Επενδύσεις Ν.3908/11» 

o Ξεχωριστό λογαριασµό αποθεµατικού µε τίτλο «Αφορολόγητο αποθεµατικό 

επενδύσεων » 

o Ξεχωριστό λογαριασµό για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο (Ν.3908/11)  

Οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν παραγωγικές επενδύσεις µε σχηµατισµό 

αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν.3908/11 υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση 

φορολογικής απαλλαγής για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά.  

 

Υπάρχουν δύο µέθοδοι που χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για τις κρατικές επιχορηγήσεις: 

1.«Κεφαλαιουχική µέθοδος» = οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πιστώνονται σε λογαριασµό 

Ιδίων Κεφαλαίων (ελληνική νοµοθεσία) 

2.«Εισοδηµατική µέθοδος» = η κρατική επιχορήγηση πιστώνεται στην Κατάσταση 

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

Η δωρεάν άµεση επιχορήγηση πάγιων επενδύσεων είναι η πιο απλή µορφή ενίσχυσης. 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:1.Η περίπτωση των επιχορηγήσεων που δε συνιστούν 

αφορολόγητα αποθεµατικά 2.Όταν η επιχείρηση εισπράττει την επιχορήγηση χρεώνει στα 

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

της Καθαρής Θέσης και συγκεκριµένα λογαριασµό αποθεµατικού (41 του Ε.Γ.Λ.Σ.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   

∆.Λ.Π. 20 

 

6.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆.Λ.Π. 20 [1] 

 

 Ο Σκοπός ύπαρξης του διεθνές λογιστικού προτύπου 20 είναι να καθορίσει τον τρόπο που 

παρακολουθούνται λογιστικά οι κρατικές επιχορηγήσεις και άλλες µορφές κρατικής 

υποστήριξης  αλλά και πώς γίνονται οι γνωστοποιήσεις τους. 

Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τρία σηµεία κατά τη µελέτη και εφαρµογή του 

προτύπου. 

• Η έννοια των κρατικών επιχορηγήσεων. Το πρότυπο ορίζει τις µορφές που µπορεί να 

πάρει η ενίσχυση των επιχειρήσεων από κρατικούς φορείς.  

• Η λογιστική αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων και η απεικόνιση τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις  

• Ο χρόνος και τα κριτήρια αναγνώρισης των κρατικών επιχορηγήσεων. 

 

 

6.2 ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ [1][2] 

 

 

Το  ∆.Λ.Π. 20 µπορεί να εφαρµοστεί από όλες τις  επιχειρήσεις  που λαµβάνουν κρατικές 

επιχορηγήσεις µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι συντάσσουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις  σύµφωνα  µε τις  απαιτήσεις  των ∆.Π.Χ.Π. 

 Το  ∆.Λ.Π. 20 δεν βρίσκει εφαρµογή: 

� Όταν η λογιστική απεικόνιση των κρατικών επιχορηγήσεων σχετίζεται µε τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις από τις 

µεταβολές των  τιµών (υπερπληθωρισµός), οι  οποίες καλύπτονται από  το  ∆.Λ.Π. 21 

� Η κυβερνητική υποστήριξη, υπό µορφή ωφεληµάτων, σε σχέση µε το υπολογισµό του 

φορολογητέου κέρδους ή ζηµίας. Τα διάφορα  πλεονεκτήµατα  που παρέχει το κράτος  

στις επιχειρήσεις  και συνδέονται  άµεσα και το προσδιορισµό του  φορολογητέου 

εισοδήµατος ή εκπίπτουν από το φόρο εισοδήµατος (π.χ. φοροαπαλλαγές, 

εκπιπτόµενες πρόσθετες αποσβέσεις, µειωµένους φορολογικούς συντελεστές 
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εισοδήµατος, αφορολόγητα αποθεµατικά επενδύσεων), ο χειρισµός των οποίων 

καθορίζεται  από το  ∆.Λ.Π. 12 

� Όταν το κράτος συµµετέχει στην ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η κυβερνητική 

συµµετοχή  εξαιρείται γιατί  είναι διαφορετικός ο σκοπός στον οποίο  αποσκοπεί  µία 

τέτοια συµµετοχή του κρατικού φορέα στις επιχειρήσεις και της παροχής υποστήριξης 

σε αυτές  µε τη µορφή της επιχορήγησης. Μία τέτοια συµµετοχή στο Μετοχικό  

Κεφάλαιο  αποσκοπεί  σε οικονοµικά οφέλη πράγµα που  συνεπάγεται τη άσκηση  

κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα η κρατική υποστήριξη οφείλει να λειτουργεί  ως  

κίνητρο  για  ανάληψη  επενδύσεων  από τις επιχειρήσεις οι  οποίες χωρίς  αυτή  δε θα 

τη υλοποιούσε.  

� Στις κρατικές επιχορηγήσεις  που σχετίζονται µε τη γεωργία καλύπτονται  από  το  

∆.Λ.Π. 41 

 

 6.3 ΟΡΙΣΜΟΙ [1][2][3]   

 

Για την καλύτερη  κατανόηση του προτύπου  είναι σκόπιµο  να  παρατεθούν ορισµένες  

έννοιες. 

Κράτος: είναι  το  δηµόσιο, οι ∆ηµόσιες υπηρεσίες  και  παρόµοιες τοπικές, εθνικές ή 

διεθνείς  αρχές  

Κρατική επιχορήγηση: είναι  η ενίσχυση  που παρέχεται  από το κράτος  µε τη µορφή 

µεταβίβασης οικονοµικών  πόρων σε µία επιχείρηση, ως  ανταπόδοσης της τήρησης  ή της  

επικείµενης  τήρηση από την επιχείρηση όρων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της (οι όροι  

µπορούν να είναι κριτήρια ιστορικά ή µελλοντικά). ∆εν περιλαµβάνονται µορφές 

κυβερνητικής βοήθειας  οι οποίες δεν µπορούν να επιµετρηθούν διακριτά και εύλογα καθώς 

και άλλου είδους συναλλαγές  που δεν είναι εύκολο να διαχωρίσει κανείς από τις συνήθεις 

εµπορικές δραστηριότητες  της επιχείρησης ή εµπορικές συναλλαγές µε το  κράτος. 

Κρατική υποστήριξη: είναι  τα διάφορα  µέτρα που θεσπίζονται  από το κράτος µε σκοπό 

την παροχή οικονοµικού οφέλους σε µία επιχείρηση ή συγκεκριµένη επιχείρηση (ή 

κατηγορία επιχειρήσεων), η οποία ικανοποιεί ορισµένες προϋποθέσεις και πληρούνται 

ορισµένα κριτήρια. Για σκοπούς του  παρόντος ∆.Λ.Π. η κρατική υποστήριξη δεν αφορά  

οφέλη που παρέχονται έµµεσα µέσω µέτρων που επηρεάζουν τη γενική εµπορική λειτουργία 

(π.χ. υποδοµές, περιορισµοί εισαγωγών). 

Στις έννοιες της κρατικής  επιχορήγησης  και κρατικής υποστήριξης δεν περιλαµβάνονται: 
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� Τα  µέτρα που  παίρνει  η εκάστοτε  κυβέρνηση  για  τις συνθήκες  που  αφορούν 

γενική  της επιχειρηµατική δραστηριότητα (π.χ. επιβολή  φόρων  -  δασµών για την 

ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας) 

� Ενισχύσεις που  δεν επιδέχονται αποτίµηση (π.χ. δωρεάν τεχνικές  συµβουλές  η 

παροχή εγγυήσεων) 

� Συναλλαγές µε τους  ∆ηµόσιους  φορείς οι  οποίες  δεν µπορούν  να διαχωριστούν  

διακριτά από τις υπόλοιπες συναλλαγές της επιχείρησης (π.χ. τµήµα των πωλήσεων 

προέρχεται  από  τις  συναλλαγές µε  το  κρατικό  µηχανισµό) 

 

Εύλογη Αξία: είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του  ενεργητικού µπορεί να 

ανταλλαχθεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς  

συναλλαγής σε εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών τα οποία  έχουν πλήρη  γνώση του 

αντικειµένου  και ενεργούν µε τη  θέληση τους, «σε µία συναλλαγή ίσων αποστάσεων». 

Επιχορηγήσεις που αφορούν στα εισοδήµατα (επιχορηγήσεις που αφορούν τα έσοδα): 

είναι  οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις  που  δεν αφορούν στο  ενεργητικό και  δεν έχουν  

συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο µε τη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. 

Επιχορηγήσεις  που αφορούν στο  ενεργητικό  (επιχορηγήσεις  περιουσιακών στοιχείων): 

είναι οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις που έχουν  ως βασικό  όρο την αγορά, κατασκευή ή 

απόκτηση  στοιχειών  ενεργητικού. ∆ευτερεύοντες ειδικοί όροι που µπορεί να τεθούν 

συµπεριλαµβάνουν  περιορισµούς στο είδος ή τοποθεσία του στοιχείου ή την περίοδο 

απόκτησης  ή χρήσης  του παγίου. 

Χαριστικά  ∆άνεια: είναι τα δάνεια των οποίων ο δανειστής δεν απαιτεί την αποπληρωµή 

τους αν εκπληρωθούν συγκεκριµένα κριτήρια. Ο δανειστής παραιτείται από την αποπληρωµή 

τους  µε την  απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης τηρεί συγκεκριµένους όρους. Όταν 

διαπιστωθεί  ότι τηρήθηκαν ή πρόκειται σίγουρα να τηρηθούν οι όροι τότε το  δάνειο  

ονοµάζεται χαριστικό και αυτό  αναγνωρίζεται ως  επιχορήγηση. 

 

6.4 Μορφές Επιχορηγήσεων [1][2][3] 

 

Οι βασικές µορφές  επιχορηγήσεων  είναι οι  εξής: 

� Οι Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια στοιχεία ενεργητικού, είναι οικονοµική 

ενίσχυση που δίνεται σε µία επιχείρηση  από κρατικούς  φορείς  ώστε να δοθεί 

κίνητρο είτε να αγοράσει είτε να κατασκευάσει συγκεκριµένο  πάγιο στοιχείο  
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ενεργητικού µακροχρόνιας εκµετάλλευσης. Η επιχείρηση  αναλαµβάνει  να τηρήσει 

συγκεκριµένους όρους  ανάλογα µε τη µορφή και τις  δεσµεύσεις της  επιχορήγησης. 

(π.χ. εγκατάσταση  της  µονάδας  σε  συγκεκριµένη πόλη)  

� Οι Επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε τα αποτελέσµατα, είναι  τα οικονοµικά κίνητρα 

που δίνονται στις  επιχειρήσεις και  δε έχουν καµία σχέση µε τη απόκτηση πάγιου 

στοιχείου ενεργητικού. Έχουν άµεση σχέση µε τα στοιχεία  που προσδιορίζουν το 

οικονοµικό αποτέλεσµα. Η επιχείρηση αναλαµβάνει να πληροί συγκεκριµένους  

όρους και  προϋποθέσεις. Μορφές  αυτών των επιχορηγήσεων είναι οι επιδοτήσεις 

επιτοκίου, οι επιδοτήσεις εξαγωγών καθώς και ορισµένων κατηγοριών εξόδων. 

 

 

6.5 Κριτήρια Αναγνώρισης Κρατικών Επιχορηγήσεων [1][2][3] 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται  έτσι µόνο όταν  ικανοποιούνται αθροιστικά τα 

ακόλουθα κριτήρια ακόµη και  αν πρόκειται για µη – χρηµατικές επιχορηγήσεις  αλλά 

αποτιµηµένες στην εύλογη  αξία: 

• Η ύπαρξη της  βεβαιότητας  ότι η  επιχείρηση πληροί ή πρόκειται  να 

συµµορφωθεί  µε  τους όρους  της επιχορήγησης  

• Η ύπαρξη βεβαιότητας  ότι  το χρηµατικό ποσό  της επιχορήγησης  θα εισπραχθεί 

Η επιχορήγηση  αναγνωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο άσχετα από  τη µορφή που έχει αν είναι 

µετρητά ή λειτουργεί µειωτικά στις υποχρεώσεις  της επιχείρησης απέναντι στο  κρατικό 

µηχανισµό. Η µορφή της επιχορήγησης  δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο που  θα 

ακολουθηθεί για τη παρακολούθηση  της. Αξίζει  να επιστήσουµε τη  προσοχή  στο σηµείο  

αυτό  ότι η  είσπραξη της  επιχορήγησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι η επιχείρηση 

δύναται να εκπληρώσει  τους  όρους. Ένα χαριστικό δάνειο αναγνωρίζεται ως κρατική 

επιχορήγηση  όταν υπάρχει  η εύλογη προοπτική ή επιχείρηση  να εκπληρώσει  τους 

σχετικούς όρους.  

Το  όφελος  από ένα κυβερνητικό  δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο  από  το  αγοραίο  επιτόκιο 

τυγχάνει χειρισµού ως κυβερνητική  επιχορήγηση. Το  δάνειο  πρέπει  να αναγνωριστεί και 

να επιµετρηθεί  σύµφωνα µε το  ∆.Λ.Π. 39. Το όφελος του  «χαµηλότερου επιτοκίου» πρέπει 

να  επιµετρηθεί ως η διαφορά της αρχικής λογιστικής αξίας του  δανείου  καθορισµένης 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π.39 και του ποσού που εισπράχθηκε. Το  όφελος λογιστικοποιείται  

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20. Η επιχείρηση οφείλει να αναλογιστεί  τις  συνθήκες  και  τις 
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υποχρεώσεις που έχουν ικανοποιηθεί (ή πρέπει να εκπληρωθούν)  της διαµόρφωση  του 

κόστους  που  τείνει  να καλύψει το όφελος από το  δάνειο.  

Από τη  στιγµή  που  η επιχορήγηση θα αναγνωριστεί και θα καταχωρηθεί η επιχείρηση  

υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις  Επεξηγηµατικές  Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις  της  οποιεσδήποτε ενδεχόµενες µελλοντικές υποχρεώσεις που  

σχετίζονται µε την επιχορήγηση ή οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού  σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις που ορίζει το ∆.Λ.Π.37. 

 

6.6 Χρόνος αρχικής καταχώρησης [1][2][3] 

 

• Οι κρατικές Επιχορηγήσεις  καταχωρούνται όταν υπάρχει η εύλογη βεβαιότητα: 

  α) ότι θα εισπραχθούν και 

  β) ότι η εταιρεία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της  

• ακόµα και αν  εισπραχθεί η Κρατική Επιχορήγηση δεν καταχωρείται αν δεν είναι 

απολύτως  βέβαιο ότι θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας. 

• Ένα χαριστικό δάνειο λογίζεται σαν Κρατική  Επιχορήγηση αν υπάρχει ή εύλογη 

βεβαιότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εταιρείας. 

 

6.7 Λογιστικός Χειρισµός [1][2][3] 

 

Όπως ορίζει το  ∆.Λ.Π. 20  για τη λογιστική απεικόνιση των κρατικών επιχορηγήσεων είτε 

αυτή αφορά εισοδήµατα είτε στοιχεία ενεργητικού, επιβάλλεται  να  αναγνωρίζεται ως  

εισόδηµα και να καταχωρείται µε  συστηµατικό τρόπο  στα κέρδη ή στις ζηµίες και να 

αντισταθµίζουν τις σχετικές δαπάνες που αφορούν (αρχή συσχετισµού εσόδων – εξόδων). Με 

κανένα τρόπο δε θα πρέπει να πιστώνονται µέσα στα Ίδια Κεφάλαια. Φυσικά αυτό 

προϋποθέτει ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να αναγνωρίζει  ποια έξοδα καλύπτει  η ληφθείσα 

επιχορήγηση και να τα αντιστοιχεί αλλά και να επιµερίζει  τη  επιχορήγηση στις  διάφορες 

οικονοµικές  χρήσεις.       

 Συνοπτικά αναφέρουµε  

� Οι κρατικές επιχορηγήσεις µπορεί να είναι και  σε  είδος τότε  το  εν λόγω αποτιµάται 

στη εύλογη  αξία, αν αφορά οικόπεδο τότε αυτό δύναται να αποτιµηθεί στη εύλογη 

αξία ή µπορεί να λογιστικοποιηθεί και µε συµβολική τιµή 
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� Η  κρατική επιχορήγηση µπορεί να καταβληθεί σε είδος, σε µετρητά, σε µείωση 

υποχρέωσης προς  το  δηµόσιο κλπ. 

� Οι κρατικές επιχορηγήσεις  δεν ενδείκνυται να πιστώνονται απευθείας στη Καθαρή 

Θέση  

� Επιβάλλεται η µεταφορά των Κρατικών Επιχορηγήσεων στην Καθαρή Θέση µέσω 

των Αποτελεσµάτων Χρήσης µε συσχετισµό  εσόδου – εξόδου (κόστος) 

� Οι κρατικές επιχορηγήσεις  λογίζονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης όταν 

πραγµατοποιείται το αντίστοιχο κόστος πράγµα που  µπορεί να µην συνδέεται 

απαραίτητα µε την είσπραξή τους   

� Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτουν έξοδα  τότε µεταφέρονται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης ανάλογα µε έξοδα, αν καλύπτουν πάγια µεταφέρονται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης ανάλογα µε  την απόσβεση τους   

� Οι τυχόν σύνθετοι όροι που περιλαµβάνει η εκάστοτε κρατική επιχορήγηση θα πρέπει 

να υπολογίζονται κατά τη κατανοµή του εσόδου στα Αποτελέσµατα Χρήσης  

� Οι Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν  π.χ. αποζηµίωση από ζηµίες ή για 

υποστήριξη χωρίς συνακόλουθα κόστη πάνε κατευθείαν στα Αποτελέσµατα Χρήσης  

� Στη περίπτωση όπου η λήψη κρατικής επιχορήγησης  αφορά κόστη που 

πραγµατοποιήθηκαν σε προηγούµενη χρήση  τότε αυτή µεταφέρεται στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης και γίνονται οι  ανάλογες γνωστοποιήσεις που ορίζει  το 

πρότυπο ∆.Λ.Π. 8 

� Οι επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων µεταφέρονται αρχικά ή σαν «αναβαλλόµενο 

έσοδο» (σε µεταβατικό λογαριασµό του παθητικού σ.σ. και µετέπειτα µεταφέρεται 

τµηµατικά στα έσοδα, ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου) η µειωτικά στο πάγιο µε 

συνέπεια τις µειωµένες αποσβέσεις του παγίου. Όταν η επιχορήγηση παγίων 

µεταφέρεται µειωτικά στο πάγιο τότε στις Ταµειακές ροές πρέπει να εµφανιστεί 

χωριστά ώστε να φαίνεται το σύνολο των επενδύσεων που έγιναν. 

 

6.8 Είδη Επιχορηγήσεων που αναγνωρίζει το  ∆.Λ.Π. 20  [1][2] 

 

6.8.1 Επιχορηγήσεις  για  Αντιστάθµιση Εξόδων  

Οι επιχορηγήσεις που αντιστοιχούν  σε συγκεκριµένα έξοδα  αναγνωρίζονται ως  εισόδηµα 

την ίδια περίοδο που αναγνωρίζεται το σχετικό  έξοδο (λογιστική αρχή της συσχέτισης) 

Επιχορηγήσεις  για  απόκτηση Αποσβεστέων Στοιχείων Ενεργητικού 
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Οι Εν λόγω επιχορηγήσεις  αναγνωρίζονται ως εισόδηµα  ανάλογα µε την απόσβεση του εν 

λόγω στοιχείου  

6.8.2 Επιχορηγήσεις  ως  Μέρος  « Οικονοµικού Πακέτου» βοηθείας  

Στη περίπτωση  αυτού του είδους των  επιχορηγήσεων απαραίτητη προϋπόθεση είσπραξης 

είναι  η πιστή τήρηση µια σειρά από όρους  αλλά και του χρονοδιαγράµµατος  της 

αναγνώρισης  της  επιχορήγησης. Μερικές φορές µπορεί να κριθεί αναγκαίο να διαχωριστεί η 

επιχορήγηση από τα διάφορα µέρη της. 

6.8.3 Επιχορηγήσεις  για Υφιστάµενες  Ζηµίες/Έξοδα  

Η εν λόγω επιχορήγηση  δίνεται στις επιχειρήσεις µε  τη µορφή  αποζηµίωσης  για ζηµίες  ή 

έξοδα που έχουν  ήδη  αναγνωριστεί και επιβάλλεται  να  αναγνωρίζεται ως  εισόδηµα την 

περίοδο που εισπράττεται. 

 

6.8.4 Άµεση Γενική  Επιχορήγηση  

Η Κυβερνητική επιχορήγηση η οποία παρέχεται στις επιχειρήσεις  ως  άµεση ενίσχυση χωρίς 

κάποιο  κόστος στο µέλλον. Το είδος αυτής της  επιχορήγησης τυγχάνει ίδιου λογιστικού  

χειρισµού όπως και  οι  επιχορηγήσεις για υφιστάµενες  ζηµίες ή  έξοδα.  

 

6.8.5 Μη  Χρηµατική  Επιχορήγηση 

Οι  επιχορηγήσεις µπορούν να µην έχουν πάντα χρηµατική  µορφή. Στη  κατηγορία αυτή  

εξετάζουµε τις επιχορηγήσεις που  αφορούν:  τη µεταβίβαση της  κυριότητας  ενός στοιχείου  

ενεργητικού όπως  κτίρια, οικόπεδα  και τη χρήση  τους προς  όφελός  της επιχείρησης. 

Επιβάλλεται  στη  κατηγορία αυτών  των  επιχορηγήσεων  να εκτιµάται  η  ∆ίκαιη  / Εύλογη  

Αξία του ενεργητικού  στοιχείου και η καταχώρηση  τους στις Οικονοµικές Καταστάσεις  

σύµφωνα µε τις οδηγίες  του  ∆.Λ.Π. 20. Όταν  δεν καθίσταται  δυνατή  µε πλήρως αξιόπιστο  

τρόπο  η εκτίµηση  της  εύλογης αξίας  του  ενεργητικού στοιχείου  τότε  µπορεί να  

καταχωρηθεί η επιχορήγηση µε  την  ονοµατική  / εικονική αξία.  

 

6.8.6 Επιχορηγήσεις  για Απόκτηση Μη– Αποσβεστέου Στοιχείου Ενεργητικού  

Οι  Επιχορηγήσεις  που αφορούν τη κατηγορία αυτή δίνονται  υπό την τήρηση  

συγκεκριµένων όρων. Αναγνωρίζονται ως  εισόδηµα στις  αντίστοιχες  περιόδους όπου η  

επιχείρηση  επωµίζεται  το κόστος  πραγµατοποίησης των  όρων  της  συγκεκριµένης   

επιχορήγησης. 
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6.8.7 Επιχορηγήσεις ∆ανείων   

∆άνεια τα οποία επιχορηγούνται µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό επιτόκιο σε σχέση µε την 

αγορά, δε θα εξαιρούνται από την απαίτηση εµφάνισης τεκµαρτού επιτοκίου. Το τεκµαρτό 

επιτόκιο των επιχορηγούµενων δανείων θα είναι χαµηλότερο από το επιτόκιο της αγοράς και 

συνεπώς θα εναρµονιστεί µε το ∆.Λ.Π. 39. Η διαφορά µεταξύ του ποσού που εισπράττεται 

και του προεξοφληµένου ποσού, λογίζεται ως Κρατική Επιχορήγηση. 

6.8.8 Επιχορηγήσεις ∆απανών  

Είναι  η µορφή της επιχορήγησης που  παρέχεται  στις  επιχειρήσεις ως  κίνητρο για την  

πραγµατοποίηση εξόδων. Η απεικόνιση  της δύναται  να  γίνει µε  τους ακόλουθους τρόπους: 

είτε µε  τη  µορφή εσόδου  στη  Κατάσταση  των  Αποτελεσµάτων  Χρήσης αλλά σε 

ξεχωριστό λογαριασµό  ή σε λογαριασµό  µε κάποιο  γενικό  τίτλο  όπως  «Λοιπά Έσοδα» 

είτε  αφαιρετικά από  το έξοδο  που  παρουσιάζεται  στη  Κατάσταση  των Αποτελεσµάτων  

χρήσης. 

   

6.8.9 Επιχορηγήσεις που αφορούν σε Στοιχεία Ενεργητικού [1][2][3][7] 

 

Οι  τρόποι  µε τους  οποίους  µπορεί να παρουσιαστεί η επιχορήγηση που λαµβάνει  η 

επιχείρηση για τα  στοιχεία ενεργητικού  αλλά και των µη – χρηµατικών επιχορηγήσεων στη 

δίκαιη αξία τους  είναι δύο: 

1η Μέθοδος: Το  ποσό της επιχορήγησης εµφανίζεται ως έσοδο επόµενων χρήσεων. 

Αναγνωρίζεται ως έσοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής  του  παγίου στοιχείου  

ενεργητικού. 

2η Μέθοδος: Το ποσό της επιχορήγησης αφαιρείται από τη λογιστική αξία του στοιχείου 

ενεργητικού. Το εισόδηµα εµφανίζεται µε τη µορφή µειωµένων ποσών απόσβεσης κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης  ζωής του  συγκεκριµένου στοιχείου του ενεργητικού. 

Η  επιχείρηση  έχει  το δικαίωµα να επιλέξει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιήσει αλλά η 

εφαρµογή πρέπει να είναι  συνεπής και  συστηµατική. Ανεξάρτητα  από το αν οι 

επιχορηγήσεις  ενσωµατωθούν ή όχι  στην αξία κτήσης  του  παγίου  µειώνοντας  την, θα 

ήταν καλύτερο να απεικονίζονται ξεχωριστά από την αξία κτήσης του παγίου, για λόγους 

απεικόνισης στην Κατάσταση  των Ταµειακών Ροών της  επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται διακριτή αφενός µεν η ταµειακή εισροή από την είσπραξη της επιχορήγησης, 

αφετέρου δε η ταµειακή εκροή από την αγορά του παγίου στοιχείου. 
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6.8.10 Επιχορηγήσεις  που Αφορούν σε Εισοδήµατα  

1η Μέθοδος: Πίστωση  στην Κατάσταση Πλήρων Εισοδηµάτων στο λογαριασµό  « άλλο 

εισόδηµα» 

2η Μέθοδος: Αφαίρεση  της επιχορήγησης  από τη συσχετιζόµενη δαπάνη που αναγνωρίζεται 

στην Κατάσταση πλήρων Εισοδηµάτων. 

Εάν µια επιχείρηση  παρουσιάζει  τα  στοιχεία του κέρδους  ή ζηµίας σε µία Ξεχωριστή 

Κατάσταση  Αποτελεσµάτων όπως περιγράφει  το ∆ΛΠ 1 και παρουσιάσει τις επιχορηγήσεις 

που αφορούν σε εισοδήµατα µε µία εκ των δύο εναλλακτικών µεθόδων. Η επιχείρηση 

δικαιούται να επιλέξει µία µέθοδο που θα χρησιµοποίει αρκεί να είναι συνεπής και  

συστηµατική. 

 

6.9 Επιστροφή της Κρατικής Επιχορήγησής   

Υπάρχει  περίπτωση να ζητηθεί από την επιχείρηση να επιστρέψει το ύψος  της επιχορήγησης  

λόγω της µη τήρησης των προσυµφωνηθέντων όρων χορήγησης. Η εν προκειµένου 

περίπτωση  αντιµετωπίζεται ως αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης. Οφείλει η επιχείρηση  να 

ακολουθήσει τις  οδηγίες  που ορίζονται  από  το  ∆.Λ.Π. 8, δηλαδή  απεικόνιση της 

επίδρασης της επιστροφής της  επιχορήγησης τόσο στη τρέχουσα οικονοµική χρήση όσο και  

στις µελλοντικές. 

Στη  περίπτωση  που  η επιχορήγηση αφορά τα αποτελέσµατα τότε  αρχικά πραγµατοποιείται  

συµψηφισµός του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασµού «Έσοδα  

επόµενων χρήσεων». Όταν το ποσό που ζητήθηκε να επιστραφεί είναι  µεγαλύτερο  από  το  

υπόλοιπο  του  σχετικού λογαριασµού ή απλά δεν υπάρχει το ανάλογο υπόλοιπο τότε η 

διαφορά ή και  ολόκληρο το  ποσό  της επιχορήγησης θα βαρύνει άµεσα τα  αποτελέσµατα  

χρήσης.  

Εάν η επιχορήγηση αφορά πάγιο στοιχείο  ενεργητικού  τότε  αναλόγως  τον  αρχικό 

λογιστικό  χειρισµό που  έγινε κατά τη λήψη  του, θα αυξηθεί  η λογιστική  αξία του  

χορηγηθέντος παγίου  είτε θα µειωθεί  το  πιστωτικό υπόλοιπο  του  λογαριασµού  « Έσοδα 

επόµενων  χρήσεων».  Εάν η επιχορήγηση αρχικά είχε µεταφερθεί σε µείωση των παγίων 

τότε χρεώνονται τα πάγια  αν όµως  η επιδότηση είχε µεταφερθεί σε µεταβατικό λογαριασµό 

Παθητικού χρεώνεται ο µεταβατικός λογαριασµός  και η διαφορά µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα. Το  ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων που  έχει  ήδη συσσωρευθεί, το οποίο 

µέχρι και  τη  στιγµή  της επιστροφής θα είχε βαρύνει τα αποτελέσµατα  εάν δεν υπήρχε η 

επιχορήγηση, θα πρέπει να αναγνωρίζεται  άµεσα  επιβαρυντικά στην Κατάσταση  
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Αποτελεσµάτων Χρήσης. Επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση επιστροφής επιχορήγησης  που 

αφορά πάγια να γίνεται έλεγχός αποµείωσης της  αξίας τους. 

 

Εάν η επιχείρηση αδυνατεί  να ολοκληρώσει  το  έργο της επένδυσης  για το  οποίο  λάµβανε 

την επιχορήγηση τότε η επιχείρηση  θα πρέπει  να αναγνωρίσει  ζηµία  για τη µείωση  της 

αξίας του στοιχείου  ενεργητικού. 

 

6.10 Κυβερνητική Υποστήριξη 

 

Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες κυβερνητικής επιχορήγησης των εταιρειών οι οποίες 

εξαιρούνται  από τη στενή έννοια του όρου επιχορήγηση και για να τις διαχωρίζουµε θα 

χρησιµοποιούµε τον όρο υποστήριξη τον όρο αυτό τον χρησιµοποιούµε για τις εξής 

περιπτώσεις: 

Όταν η κρατική υποστήριξη: 

� δεν µπορεί να  αποτιµηθεί µε ακρίβεια (π.χ. δωρεάν παροχή τεχνικών συµβουλών, 

τεχνική βοήθεια ή παροχή εγγυήσεων από το Κράτος) ή  

� δε µπορεί να  διαχωριστεί από τις  συνήθεις  δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. 

πωλήσεις σε πρόγραµµα κρατικών προµηθειών ή λήψη δανείων µε χαµηλό επιτόκιο ή 

άτοκα όπου είναι κρατική υποστήριξη γιατί δεν ποσοτικοποιείται το ποσό της 

ωφέλειας  διαφορετικά αν επιδοτείται το επιτόκιο είναι κρατική επιχορήγηση)  

� δηµιουργεί υποδοµές  που αφορούν όλη τη τοπική κοινωνία (δρόµοι, δίκτυα) τότε δεν 

αναγνωρίζεται ως κρατική  επιχορήγηση  από το ∆.Λ.Π. 20.  

Το ∆.Λ.Π. 20  απαιτεί σχετική γνωστοποίηση  στις  Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που 

συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, όταν το όφελος  από την 

Επιχορήγηση  κρίνεται µεγάλο. Οι πρόσθετες πληροφορίες αφορούν το είδος, την έκταση και 

την διάρκεια της επιχορήγησης. Όταν η επιχορήγηση έχει σκοπό την προτροπή της  

επιχείρηση ώστε να δραστηριοποιηθεί σε συγκεκριµένους τοµείς ή σε συγκεκριµένο 

γεωγραφικό τόπο, ίσως  τότε οι  όροι να µην αναφέρονται  σε συγκεκριµένες λειτουργικές 

δραστηριότητες.  

Παραδείγµατα αυτού του  είδους  της επιχορήγησης: 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε  συγκεκριµένες  βιοµηχανίες  

Οντότητες που  πρόσφατα  ιδιωτικοποιηθήκαν  
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 Επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται σε  υποανάπτυκτες περιοχές Η Μόνιµη Επιτροπή 

Ερµηνειών κατά την εξέταση  της εάν τέτοιε κυβερνητικές επιχορηγήσεις  εµπίπτουν στο 

∆.Λ.Π. 20 κατέληξε  ότι εµπίπτουν και  ως  εκ τούτου  οι σχετικές επιχορηγήσεις δεν θα 

πρέπει να πιστώνονται απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια και να ακολουθούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης και  τους  πιθανούς λογιστικούς χειρισµού που  διέπει το  πρότυπο. Η  Μ.Ε.Ε 10 

εφαρµόζεται από την 1/08/1998. 

Αποτίµηση   

Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις µπορεί να καταβληθεί σε µετρητά, σε είδος, σε µείωση της  

υποχρέωσης  στο  δηµόσιο. Αν είναι σε είδος τότε αυτό αποτιµάται σε εύλογη αξία ή µπορεί 

να λογιστικοποιηθεί και µε συµβολική τιµή.  

 

6.11 ∆ιερµηνείες προτύπου [3] 

 

 Ένας από τους στόχους των κρατικών επιχορηγήσεων είναι η ενίσχυση του κλάδου ή µιας 

περιοχής. Κατά συνέπεια η επιχείρηση δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο για να την διεκδικήσει, εκτός 

από το να συνεχίσει ή αρχίσει τη  λειτουργία της. Οι ενισχύσεις αυτές  δίνονται  προς 

υποστήριξη ενός προβληµατικού κλάδου ή προς υποστήριξης κάποιας συγκεκριµένης 

περιοχής προς ανάπτυξη και κατ΄επέκταση ενίσχυση της  απασχόλησης η ακόµα και όταν 

τίθεται θέµα ιδιωτικοποίησης δηµόσιου κλάδου για τη απρόσκοπτή λειτουργία της 

επιχείρησης.  Το ∆.Λ.Π. 20 εφαρµόζεται και στις άνωθεν περιπτώσεις. Οι επιχορηγήσεις 

αυτές δε µεταφέρονται στη Καθαρή Θέση. 

 

Η Μ.Ε.∆. 10  ασχολείται µε τις περιπτώσεις της κρατικής ενίσχυσης για επιδοτήσεις από το  

κρατικό µηχανισµό για να προωθηθεί η απρόσκοπτή λειτουργία της και να παραµείνει στο 

συγκεκριµένο κλάδο ή στη συγκεκριµένη περιοχή. Οι επιχορηγήσεις  αυτές  όπως ορίζει η 

Μ.Ε.∆. 10 αντιµετωπίζονται από το ∆.Λ.Π. 20. Ο λογιστικός χειρισµός τους είναι η 

µεταφορά τους σε µεταβατικό λογαριασµό του παθητικού και να αποσβεστούν κατά τη 

διάρκεια που ορίζει και καλύπτει η επιχορήγηση. ∆εν µπορούν  να µεταφερθούν µειωτικά σε 

λογαριασµό παγίου γιατί δεν αφορούν τέτοιο. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι η διάρκεια 

που καλύπτει η επιδότηση, πολλές φορές  ορίζεται ρητά στους όρους της επιδότησης άλλες 

φορές όµως δεν είναι και τόσο ευδιάκριτη πράγµα που δυσκολεύει τη  κατανοµή της στα 

αποτελέσµατα, ο µόνος τρόπος επίλυσης είναι να εξετάζεται κάθε φορά η ουσία και έπειτα να 
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γίνεται η διανοµή στα Αποτελέσµατα. Αντίστοιχή είναι και η αντιµετώπιση από τα Ε.Λ.Π. 

παρότι δεν υφίσταται τέτοια µορφή στη Χώρα µας. 

Οι Σχετικές ∆ιατάξεις  του Κ.Ν.2190/20  

Οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190 /20 που σχετίζονται µε τη Μ.Ε.∆. 10  

� Σε κάθε χρήση εµφανίζονται µόνο τα κέρδη που την αφορούν και συνδέεται µε την 

αρχή της συντηρητικότητας  

� Εφαρµογή της αρχής του λογισµού των εσόδων και των εξόδων κατά το χρόνο 

πραγµατοποίησης τους ανεξάρτητα από το χρόνο εξόφλησης των σχετικών 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων  

� Τα έσοδα που εισπράχτηκαν την τρέχουσα χρήση και αφορούν την επόµενη ή τις 

επόµενες χρήσεις εµφανίζονται χωριστά στους µεταβατικούς λογαριασµούς του 

παθητικού 

� Αν τα ποσά των µεταβατικών λογαριασµών είναι σηµαντικά, αναλύονται στο 

Προσάρτηµα. 

 

∆ιαφορές µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

Οι διαφορές της Μ.Ε.∆. 10  µε τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν υποστήριξη συγκεκριµένων κλάδων ή 

υποστήριξη  συγκεκριµένων περιοχών ή προϊόντων και δεν αφορά επιχορήγηση παγίου  η 

Μ.Ε.∆. 10 ορίζει ότι θα αντιµετωπιστούν όπως  ορίζει το ∆.Λ.Π. 20 και η επιχορήγηση 

δεν θα µεταφερθεί στη Καθαρή Θέση. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι 

επιχορηγήσεις θα πιστώσουν αρχικά το λογαριασµό των αποτελεσµάτων 74 

Επιχορηγήσεις και πιθανά να µεταφέρονταν µέσω των αποτελεσµάτων στη Καθαρή 

Θέση. Η διαφορά ουσιαστικά έγκειται στη πρακτική εφαρµογή και όχι στο ουσιαστικό 

κοµµάτι. Είναι πιθανό οι επιχορηγήσεις  αυτές  να λογιστούν άµεσα σαν έσοδο, σύµφωνα 

και µε τα Ε.Λ.Π. πρέπει να µεταφερθούν σε µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού και 

να µεταφέρονται στα αποτελέσµατα τµηµατικά, ανάλογα µε το  χρόνο που αφορά η 

επιδότηση. Αυτή η προσέγγιση, ενώ θεωρητικά είναι σωστή, στη πράξη έχει δυσκολίες 

και για τη Μ.Ε.∆. 10 και για τα Ε.Λ.Π., επειδή ακριβώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιµηθεί 

µε ακρίβεια το χρονικό διάστηµα της επιδότησης. 
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6.12 Γνωστοποιήσεις  [1][3][7][2] 

 

Στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

επιχείρησης  θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

 

�  Η λογιστική  µέθοδος που  ακολουθείται σχετικά µε τις κρατικές  επιχορηγήσεις  

� Η Μέθοδος  εµφάνισης των κρατικών επιχορηγήσεων στις οικονοµικές 

καταστάσεις  

�  Η φύση και η έκταση των κρατικών επιχορηγήσεων  που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές  καταστάσεις  (Ισολογισµό και Αποτελέσµατα Χρήσης) 

�  Ανεκπλήρωτοι όροι (αν υπάρχουν) και άλλες υποχρεώσεις που  αφορούν τη 

κρατική επιχορήγηση που αναγνωρίστηκε  

� Περιγραφή άλλων ειδών κυβερνητικών επιχορηγήσεων από τις οποίες η οντότητα 

έχει επωφεληθεί άµεσα  

� Πληροφορίες για την κρατική επιχορήγηση, όταν τυγχάνει η επιχείρηση να έχει  

σηµαντικό και  άµεσο όφελος από αυτήν. 

� Πιθανά άλλα ενδεχόµενα, εκτός των ανεκπλήρωτων όρων για τις κρατικές  

επιχορηγήσεις  που έχουν καταχωρηθεί  

� Οι επιχορηγήσεις  εσόδων  ενθαρρύνεται να εµφανίζονται αφαιρετικά από τα 

έξοδα να γίνεται µία ανάλυση που να προκύπτει το ποσό του εξόδου πριν το 

συµψηφισµό 

� Αναφορά άλλων πιθανών Κρατικών Υποστηρίξεων που λαµβάνει η επιχείρηση  

αλλά δεν ανήκουν στην κατηγορία των κρατικών επιχορηγήσεων  για την 

καλύτερη πληροφόρηση του αναγνώστη 

� Γνωστοποίηση πληροφοριών για σηµαντικές Κρατικές Υποστηρίξεις, που δεν 

είναι Κρατικές Επιχορηγήσεις  

 

Λοιπά θέµατα: 

Αν µία Επιχορήγηση Παγίων Στοιχείων µεταφερθεί µειωτικά στο πάγιο στις Ταµειακές Ροές 

πρέπει να εµφανιστεί χωριστά, ώστε να φαίνεται το σύνολο των επενδύσεων που έγιναν.  

Για επιχορηγήσεις Εσόδων, µπορεί να εµφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασµό Εσόδων ή να 

συµψηφίζουν στα Αποτελέσµατα Χρήσης  τα αντίστοιχα έξοδα. 

Το ∆.Λ.Π. 20 ισχύει από 01/01/1984, αλλά έγιναν ορισµένες µεταγενέστερες τροποποιήσεις. 
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6.13 Μεταβατικές διατάξεις   

 

Μια οντότητα που υιοθετεί το ∆.Λ.Π. 20 για πρώτη φορά πρέπει να: 

� Συµµορφωθεί µε τις αντίστοιχες  απαιτήσεις  των γνωστοποιήσεων  

� Είτε να  

i.  Να αναπροσαρµόσει τις  χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις  για  την αλλαγή στην 

λογιστική πολιτική σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8 είτε 

ii. Να εφαρµόσει τις  πρόνοιες  του ∆.Λ.Π. 20 µόνο στις περιπτώσεις  επιχορηγήσεων ή 

µέρους των επιχορηγήσεων που  το δικαίωµα είσπραξης ή η υποχρέωση 

αποπληρωµής τους  δηλαδή είναι πληρωτέες  ή εισπρακτέες  µετά την 1/01/1984. 

[1][3][7][2] 

 

Έναρξη ισχύος [2] 

 

•  Το ∆.Λ.Π. 20 εφαρµόζεται στις  χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις  που καλύπτουν  

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από  την 01/01/1984.  

• Το ∆.Λ.Π. 1 (τροποποιήθηκε το 2007) τροποποίησε την ορολογία που χρησιµοποιείται 

στα  ∆.Λ.Π. Πρόσθεσε τον όρο  ότι  µία οντότητα πρέπει να εφαρµόζει τη εν λόγω 

τροποποίηση για τις ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009 σε µια 

τέτοια περίπτωση  οι τροποποιήσεις πρέπει να  εφαρµοστούν για εκείνη και τις 

προηγούµενες  περιόδους.  

•  Το Μαϊο του 2008  εκδόθηκαν οι «Βελτιώσεις  στα  ∆ΠΧΑ» που πρόσθεσαν το 

χειρισµό του κυβερνητικού δανείου ως επιχορήγηση. Στη  περίπτωση  που µία οντότητα  

εφαρµόζει την εν λόγω τροποποίηση  σε µεταγενέστερη βάση  για τα κυβερνητικά 

δάνεια που  εισπράττονται σε περιόδους  που αρχίζουν την. ή µετά την 01/01/2009  αν 

και επιτρέπεται η εφαρµογή τους  και  νωρίτερα. Το γεγονός της εφαρµογής της  

τροποποίησης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί από την ηµεροµηνία που εφάρµοσέ για 

πρώτη φορά το ∆ΛΠ 23. 
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6.14 Νόµος  2190/20  για τις κρατικές επιχορηγήσεις [3] 

 

 

Ο Νόµος  2190/20 δεν έχει συγκεκριµένες αναφορές  για τις επιχορηγήσεις. Οι γενικές του 

αρχές όµως και ειδικά η αρχή ότι τα έσοδα λογίζονται όταν βέβαια, στο χρόνο που 

πραγµατοποιούνται, συνδέονται µε τις επιχορηγήσεις.  

Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο οποίο παραπέµπει ο Κ.Ν. 2190/20  αλλά και τα άλλα 

κλαδικά λογιστικά σχέδια, έχουν συγκεκριµένη πρακτική  αντιµετώπιση των επιχορηγήσεων. 

Βάσει του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που είναι 

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

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 74 σαν έσοδα και µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

 Οι επιχορηγήσεις που αφορούν πάγια σύµφωνα µε το λογιστικό σχέδιο και την 

πρακτική που έχει επιβληθεί µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µεταφέρονται όταν είναι 

βέβαιη η είσπραξή τους  ή όταν εισπραχθούν, σε ειδικό λογαριασµό της Καθαρής θέσης. 

Κάθε χρήση  αποσβένονται ανάλογα  µε την απόσβεση του παγίου το οποίο αφορούν και το « 

έσοδο» που προκύπτει από την απόσβεση, εµφανίζεται στα ανόργανα έσοδα. Αν γίνει 

αναπροσαρµογή του επιχορηγούµενου παγίου, τότε η αξία κτήσης του παγίου 

αναπροσαρµόζεται, όπως αναπροσαρµόζονται και οι σωρευµένες αποσβέσεις του. Με το ίδιο 

τρόπο πρέπει να αναπροσαρµοστεί και η επιχορήγηση που έχει ληφθεί. 

Η συγκεκριµένη λογιστική προσέγγιση έχει βάσιµη αιτιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο 

υπάρχει συγκρισιµότητα σε οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου, από τις 

οποίες κάποιες πήραν επιχορήγηση για τα πάγια τους και  κάποιες όχι. ∆εύτερον έχει το ίδιο 

τρόπο υπολογισµού του κόστους παραγωγής, στο οποίο επιδρούν πολλές φορές καθοριστικά 

οι αποσβέσεις  και εποµένως, δίνει συγκρίσιµα στοιχεία για το κόστος παραγωγής οµοειδών 

επιχειρήσεων. Τέλος είναι χωρίς αµφισβήτηση ότι τα χρήµατα τα οποία λήφθηκαν σαν 

επιχορήγηση, αποτελούν περιουσία της εταιρείας και  όχι  υποχρέωση και αυτή η 

επιχορήγηση εµφανίζεται αυξητικά στη καθαρή της θέση. Με την απόσβεση της µεταφέρεται 

στα αποτελέσµατα και εποµένως µειώνει την καθαρή θέση, αλλά αυτή η µείωση διορθώνεται 

από τη µετέπειτα µεταφορά στα αποτελέσµατα των « αποτελεσµάτων εις νέο»  η άλλων 

στοιχείων της καθαρής θέσης όπως τα αποθεµατικά. Κατά συνέπεια τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα στο ζήτηµα των επιχορηγήσεων είχαν σαφή προσέγγιση, η οποία στην πράξη έχει 

υλοποιηθεί ικανοποιητικά. 
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6.15 ∆ιαφορά µε Ε.Λ.Π.[7] 

 

Οµοιότητες µε Ε.Λ.Π. 

 Η Κρατική  υποστήριξη  είναι  το  µέτρο  που  λαµβάνει  το Κράτος  για την παροχή  

οικονοµικού οφέλους στην επιχείρηση. Κυριότερη µορφή είναι οι επιχορηγήσεις και που  

συχνά ονοµάζονται  και ενισχύσεις, επιδοτήσεις ή πριµοδοτήσεις.   

Η  επιχορήγηση που χορηγείται  από το Κράτος  για άµεση οικονοµική ενίσχυση της  

επιχείρησης καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία η επιχείρηση 

νοµιµοποιείται να την εισπράξει. Το  ίδιο συµβαίνει και  στα Ελληνικά Λογιστικά  Πρότυπα. 

  Η επιχορήγηση που χορηγείται  από το  Κρατικό µηχανισµό στην επιχείρηση για 

κάλυψη εξόδων ή ζηµιών προηγουµένων χρήσεων καταχωρείται στη χρήση που προκύπτει το 

δικαίωµα είσπραξης, όµοια και  στα Ε.Λ.Π. καταχωρείται στο αποτελεσµατικό λογαριασµό 

82.01.00 « έσοδα προηγούµενων χρήσεων ή επιχορηγήσεις πωλήσεων». 

 

Οι Επιχορηγήσεις  καταχωρούνται  όταν υπάρχει η «εύλογη βεβαιότητα» από τη 

διοίκηση ότι  η επιχείρηση  θα πλωρίσει τους  όρους της  επιχορήγησης  και  ότι αυτές  θα 

εισπραχθούν. Με  βάση τα Ε.Λ.Π. λογίζονται όταν εκδοθεί το σχετικό ειδικό τιµολόγιο 

δηλαδή υπάρχει  η βεβαιότητα  είσπραξης  αλλά δεν λαµβάνεται υπόψη η πιθανότητα µη 

εκπλήρωσης  των όρων της  επιχορήγησης. 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 20 οι επιχορηγήσεις σε είδος µπορούν να  καταχωρηθούν σε 

εύλογη αξία ή και σε συµβολική αξία. Με τα Ε.Λ.Π. δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση για 

ανάλογες περιπτώσεις. 

Με βάση το ∆.Λ.Π. 20 οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται αρχικά µε την πίστωση σε 

µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού και στη συνέχεια µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, 

στο σύνολο τους ή σταδιακά, ανάλογα µε τη φύση τους. Ο ΚΝ 2190/20 δεν έχει ειδική 

ρύθµιση για τις επιχορηγήσεις. Η πρακτική που επιλέχτηκε όµως µε διοικητικού χαρακτήρα 

γνωµοδοτήσεις  είναι οι µεν επιχορηγήσεις παγίων να  µεταφέρονται στην καθαρή θέση και 

να αποσβένονται σταδιακά, οι δε επιχορηγήσεις δαπανών µεταφέρονται σε ειδικό 

λογαριασµό. 

Οι Επιχορηγήσεις για απόκτηση στοιχείων ενεργητικού  µε βάση  τα  ∆.Λ.Π.  

καταχωρούνται: είτε στην πίστωση του λογαριασµού «έσοδα επόµενων χρήσεων» είτε 

αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των επιχορηγούµενων στοιχείων ενεργητικού και  δεν 

καταχωρούνται  στο  λογαριασµό ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση όπου  θα πιστωθεί  η 
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επιχορήγηση  στο λογαριασµό  « έσοδα επόµενων χρήσεων» πρέπει να  κατανέµετε  µε τρόπο  

συστηµατικό. Ενώ στα Ε.Λ.Π. η επιχορήγηση καταχωρείται απευθείας και µόνο στην 

πίστωση του λογαριασµού ιδίων κεφαλαίων 41.10 και δεν υπάρχει η δυνατότητα 

καταχώρησης της επιχορήγησης στην πίστωση των επιχορηγούµενων στοιχείων ενεργητικού. 

Η µεταφορά του ποσού της επιχορήγησης από το 41.10 στο 81.01.05 µε βάση  το φορολογικό 

ποσοστό απόσβεσης  της επιχορηγούµενης επένδυσης. 

  Η  επιχορήγηση  για την κάλυψη  εξόδων, ζηµιών και  οικονοµική ενίσχυση  δύναται 

µε  βάση  τα  ∆.Λ.Π. να καταχωρηθεί στην πίστωση του λογαριασµού εσόδου ή στην 

πίστωση  των λογαριασµών των δαπανών στις οποίες αφορούν οι επιχορηγήσεις. Η  

επιχορήγηση δίνεται  από το  Κράτος  στην επιχείρηση για  την κάλυψη πραγµατοποιηµένων 

εξόδων ή ζηµιών και πρέπει να λογίζεται  ως  ανόργανο έσοδο της χρήσης που  δηµιουργείται  

δικαίωµα είσπραξης. Στα Ε.Λ.Π. απαγορεύεται η καταχώρηση  της επιχορήγησης  στην 

πίστωση  του λογαριασµού της οικείας  δαπάνης και καταχωρείται πάντοτε στην πίστωση  

του λογαριασµού εσόδων 74 «επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων» (π.χ. 

λογαριασµούς 74.03 και  74.05)   

Με βάση το ∆.Λ.Π. 20 αν λογιστεί επιχορήγηση που αφορά κόστη που επιβάρυναν τα 

αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων γίνεται αναδροµική διόρθωση, η θεωρείται µόνο σαν 

αλλαγή εκτίµηση µε βάση το ∆.Λ.Π.8. Με βάση τα Ε.Λ.Π. υπήρχε η δυνατότητα τα κόστη τα 

οποία δεν έχει ληφθεί επιχορήγηση, να εµφανιστούν στους µεταβατικούς λογαριασµούς  

ενεργητικού, αλλά στην πράξη για φορολογικούς  λόγους αυτό δεν γίνονταν και στην 

καλύτερη περίπτωση  αυτές  οι επιχορηγήσεις θα εµφανίζονταν σαν έσοδα προηγούµενων 

χρήσεων, επιδρώντας σε κάθε περίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσης. 

  Οι κρατικές επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων, δεν απεικονίζονται στην καθαρή 

θέση (όπως στα Ε.Λ.Π.) και µεταφέρονται σταδιακά στα αποτελέσµατα, ανάλογα µε το 

ρυθµό απόσβεσης του παγίου, αλλά η επιχείρηση έχει εναλλακτικά τη δυνατότητα είτε να 

µειώσει το κόστος απόκτησης του παγίου, είτε να τις εµφανίσει ως έσοδο επόµενης χρήσης. 

Το ∆.Λ.Π. 12, δίνει τη δυνατότητα, οι επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για τη κάλυψη 

δαπανών, να συµψηφίζονται µε τις δαπάνες που αφορούν για την εµφάνιση στα 

αποτελέσµατα χρήσης. Με βάση τα Ε.Λ.Π. συµψηφισµοί αυτού του είδους είναι 

ανεπίτρεπτοι. 

Το ∆.Λ.Π. 20 έχει σηµαντικές γνωστοποιήσεις για τις επιχορηγήσεις, η επιχείρηση 

οφείλει να γνωστοποιεί τη µέθοδο  που ακολουθεί για τη λογιστική παρακολούθηση της 

επιχορήγησης  σε αντίθεση µε τα Ε.Λ.Π. όπου οι γνωστοποιήσεις ήταν περιορισµένες και δεν  

τίθεται θέµα επιλογής διαφορετικής µεθόδου λογιστικού χειρισµού. 
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Η «απόσβεση» της επιχορήγησης, αν αυτή µεταφερθεί σε µεταβατικούς 

λογαριασµούς του παθητικού, γίνεται όπως και µε τα ελληνικά πρότυπα, ανάλογα µε το 

χρόνο απόσβεσης του παγίου, αλλά όχι µε µείωση αντίστοιχου λογαριασµού επιχορηγήσεων 

της καθαρής θέσης, αλλά µε µείωση µεταβατικού λογαριασµού. 

Αν η επιχορήγηση µεταφερθεί σε µείωση της αξίας κτήσης του παγίου, είναι σωστό 

στο µητρώο να εµφανίζεται διακεκριµένα από την πραγµατική αξία κτήσης και να 

διενεργείται απόσβεσή της (πιστωτική), η οποία όµως δεν θα εµφανίζεται σε λογαριασµούς 

αλλά µόνο στο Μητρώο. 

Η  επιχορήγηση που  δεν εισπράττεται αλλά εκπίπτει από υποχρεώσεις προς το 

∆ηµόσιο, εξοµοιώνεται µε εισπραττόµενη επιχορήγηση  ενώ στα  Ε.Λ.Π. η µείωση η της 

φορολογικής  υποχρέωσης δεν αντιµετωπίζεται  λογιστικά ως  επιχορήγηση. 

Το  ∆.Λ.Π. αναγνωρίζει  το Χαριστικό ∆άνειο που χορηγείται από  το  ∆ηµόσιο ως  

επιχορήγηση ενώ στα Ε.Λ.Π. και στην Ελλάδα  δεν συνηθίζεται τέτοια µορφή επιχορήγησης. 

 

6.16 Αλλαγές µε  το ∆.Λ.Π. 20 [3] 

 

Το  ∆.Λ.Π. 20 καθορίζει µια εντελώς διαφορετική προσέγγισης, σε ότι αφόρα στις  

επιχορηγήσεις για τα πάγια ενώ είναι και η προσέγγιση σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις 

εξόδων. Η προσέγγιση αυτή έχει  σηµαντική επίπτωση στην εµφάνιση των οικονοµικών 

καταστάσεων πολλών επιχειρήσεων, που έχουν λάβει µεγάλες επιχορηγήσεις. Με βάση το 

∆.Λ.Π. 20 υπάρχουν δύο επιλογές για τις επιχορηγήσεις παγίων. Η µία είναι η επιχορήγηση, 

όταν θεωρηθεί ότι είναι εισπρακτέα να µεταφερθεί σε πίστωση ενός µεταβατικού 

λογαριασµού παθητικού σαν ένα «αναβαλλόµενο έσοδο». Αυτός ο µεταβατικός λογαριασµός 

θα αποσβένεται κάθε χρήση ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου και η απόσβεση αυτή θα 

µεταφέρεται στα έσοδα, στα αποτελέσµατα χρήσης. Είναι δηλαδή µία πρακτική ανάλογη µε 

την πρακτική που εφαρµόζονταν µε τα Ε.Λ.Π.. µόνο που αντί η επιχορήγηση να µεταφέρεται 

αρχικά στην καθαρή θέση τώρα µεταφέρεται στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού. 

Η δεύτερη επιλογή για τις επιχορηγήσεις παγίων που προβλέπει το ∆.Λ.Π. 20 είναι αυτές να 

µεταφέρονται αφαιρετικά από την αξία κτήσης  των παγίων. Σε αυτή τη περίπτωση, οι 

αποσβέσεις που θα διενεργούνται για το πάγιο, θα είναι πολύ µικρότερες και εποµένως  θα 

επιδρούν στα αποτελέσµατα µε τον ίδιο τρόπο, όπως  θα  επιδρούσαν  εάν λογίζονταν το 

σύνολο των αποσβέσεων από την πλευρά και η « απόσβεση» των µεταβατικών λογαριασµών 

από την άλλη. 
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Για τις επιχορηγήσεις εξόδων το ∆.Λ.Π. 20 δίνει τη δυνατότητα αυτές οι 

επιχορηγήσεις να συµψηφίζουν έξοδα, εποµένως  να µην εµφανίζονται το σύνολο των 

επιχορηγήσεων στα έσοδα και το σύνολο των αντίστοιχων εξόδων στα έξοδα, αλλά µόνο η 

συµψηφιστική τους διαφορά. Με τα Ελληνικά Πρότυπα, ένας τέτοιος συµψηφισµός είναι 

απαράδεκτος. 

 

Το ∆.Λ.Π. 20 προβλέπει ότι, εάν λογιστούν επιχορηγήσεις  για πάγια ή έξοδα όταν αυτές θα 

ληφθούν και τα αντίστοιχα έξοδα ή πάγια έχουν λογιστεί σε προηγούµενες  χρήσεις, τότε 

πρέπει να γίνεται αναδροµική διόρθωση των οικονοµικών καταστάσεων. Αυτή η ρύθµιση θα 

πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι ασύνηθες, να υπάρχει χρονική απόσταση ή 

αβεβαιότητα ανάµεσα στο χρόνο που γίνεται η αβεβαιότητα ανάµεσα στο χρόνο που γίνεται 

µια επένδυση ή γίνεται ένα έξοδο και στο χρόνο που λαµβάνεται ή εξασφαλίζεται η εύλογη 

βεβαιότητα, ότι θα ληφθεί η επιχορήγηση. 

Τέλος, µια άλλη διαφορά ανάµεσα στο ∆.Λ.Π. 20 στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

είναι ο χρόνος λογισµού των επιχειρήσεων. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ένα 

έσοδο καταχωρείται µόνον όταν είναι βέβαιο, ενώ µε βάση το  ∆.Λ.Π. 20, οι επιχορηγήσεις 

καταχωρούνται σαν έσοδα ή σαν στοιχείο των µεταβατικών λογαριασµών παθητικού ή 

αφαιρετικά από τα πάγια, όταν υπάρχει «εύλογη βεβαιότητα» ότι θα εισπραχθούν. 

Είναι προφανές ότι οι διατάξεις του ∆.Λ.Π.20, επιδρούν σηµαντικά στις οικονοµικές 

καταστάσεις εταιρειών της χώρας µας, οι οποίες έχουν λάβει µεγάλες επιχορηγήσεις. 

µειώνουν σε σηµαντικό βαθµό την καθαρή θέση και αυξάνουν τις υποχρεώσεις, όπως αυτές 

οι υποχρεώσεις εµφανίζονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, στα οποία κατά κανόνα δεν 

εµφανίζονται διακεκριµένα οι µεταβατικοί λογαριασµοί. Μπορεί να µειώνει σε σηµαντικό 

βαθµό την αξία των παγίων, αν τελικά οι επιχορηγήσεις  µεταφερθούν αφαιρετικά στα πάγια. 

Σε κάθε περίπτωση, το τελικό αποτέλεσµα για τις επιχορηγήσεις παγίων, είναι ότι µειώνεται 

σηµαντικά η καθαρή θέση. Η προσέγγιση που είχαν τα Ε.Λ.Π.  ήταν πιο σωστή και για τους 

λόγους  της συγκρισιµότητας, αλλά και για τους  λόγους  της εµφάνισης της καθαρής θέσης. 

αν µια επιχορήγηση έχει  ληφθεί και  δεν πρόκειται να αναζητηθεί από το ∆ηµόσιο, τότε αυτή 

η επιχορήγηση αποτελεί στοιχείο της περιουσίας της Εταιρείας  και όχι υποχρέωση  της. Από 

την άλλη η µέθοδος µείωση  της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που προτείνεται 

από το ∆.Λ.Π. 20, έρχεται  σε  αντίφαση µε την άποψη και τη προσέγγιση του  ∆.Λ.Π. 16, ότι 

τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µπορούν να παρακολουθούνται στο Ισολογισµό σε εύλογες 

αξίες. 
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Θεωρώντας ότι υπάρχει  κενό στο ζήτηµα της σχέσης  του ∆.Λ.Π. 20  µε το ∆.Λ.Π.16 

και τα άλλα πρότυπα που  αναφέρονται  στα πάγια ο καλύτερος χειρισµός θα ήταν ο εξής: Με 

τη λήψη µιας επιχορήγησης, αυτή µεταφέρεται αφαιρετικά στα πάγια. Στη συνέχεια γίνεται 

αποτίµηση των παγίων σε εύλογες αξίες. Λόγω του ότι η αξία του παγίου θα έχει µειωθεί 

σηµαντικά από την επιχορήγηση, θα προκύψει ένα πολύ σηµαντικά µεγαλύτερο αποθεµατικό 

εύλογης αξίας. ∆ηλαδή σε αυτό το αποθεµατικό θα περιλαµβάνεται και η αξία της 

επιχορήγησης. Αλλά µε αυτόν τον τρόπο, θα έχει διορθωθεί η καθαρή θέση και θα υπάρχουν 

όλα τα θετικά στοιχεία µε τα οποία είχε  η προσέγγιση που ακολουθούσαν µέχρι τώρα τα 

Ε.Λ.Π.. Είναι φυσικό επόµενο τα ∆.Λ.Π. να έχουν αντιφάσεις που θα αντιµετωπίζονται όσο 

αυτά θα « ωριµάζουν», κάτι που αναµένεται να γίνει και για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Σε ότι 

αφορά τη δυνατότητα που δίνεται από το ∆.Λ.Π. 20 για συµψηφισµό επιχορηγήσεων εσόδων 

µε τα  αντίστοιχα έξοδα, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται έτσι αφενός δεν είναι 

υποχρεωτικό και αφετέρου αντιφάσκει µε τη γενική αρχή της απαγόρευσης των 

συµψηφισµών. Οι επιχορηγήσεις έσοδα, πρέπει να εµφανίζονται διακεκριµένα από τα 

αντίστοιχα έξοδα για τα οποία λήφθηκαν. 

  

6.17 Το Φορολογικό «µέρος» των κρατικών Επιχορηγήσεων µε βάση τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα [3][7] 

 

Τα όσα προβλέπονται από το ∆.Λ.Π 20 είναι ανάλογα µε αυτά των διατάξεων των 

παλαιότερων Αναπτυξιακών Νόµων (Ν.1892/1990, Ν.2601/1998) που, όπως έχουµε εξηγήσει 

στο τέταρτο κεφάλαιο, δεν αποτελούν, στο σύνολό τους, αφορολόγητα αποθεµατικά. Στην 

περίπτωση δηλαδή της επιχορήγησης πάγιων στοιχείων, το έξοδο της απόσβεσης δεν 

αναγνωρίζεται στο σύνολό του στα αποτελέσµατα της χρήσης, διότι συµψηφίζεται εν µέρει 

από το έσοδο της επιχορήγησης που µε τη σειρά του αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 

χρήσης. Οι χειρισµοί δηλαδή που προβλέπονται από τα ∆.Λ.Π. συνεπάγονται µικρότερες 

αποσβέσεις, µικρότερη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων, ευµενέστερο αποτέλεσµα και τελικά 

µεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση (όταν φυσικά υπάρχουν κέρδη). 

Να πούµε εδώ ότι, η µέθοδος της αφαίρεσης της επιχορήγησης από την αξία κτήσης 

του παγίου που προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 20, δεν επιτρέπεται από κανέναν Αναπτυξιακό 

Νόµο. Βέβαια, όπως διαπιστώσαµε στα προηγούµενα παραδείγµατα, το αποτέλεσµα είναι 

τελικά το ίδιο και µε τις δύο µεθόδους. 
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Ότι ισχύει στην περίπτωση της επιχορήγησης των πάγιων στοιχείων, ισχύει και στην 

περίπτωση των επιχορηγήσεων που αφορούν στα αποτελέσµατα. Οι λογαριασµοί των 

εξόδων, τα αναλογούντα στη χρήση έσοδα των επιχορηγήσεων και η τελική επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων, λειτουργούν ακριβώς µε την ίδια λογική και εδώ. 

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η επιχορήγηση δεν είναι «καθαρή» φόρου 

και εποµένως το πραγµατικό της ύψος είναι τελικά µικρότερο. Θα πρέπει λοιπόν, το ποσό του 

φόρου που αναλογεί στην επιχορήγηση, να αναγνωρίζεται προσηκόντως στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις των επιχειρήσεων. Παρακάτω παραθέτουµε ένα παράδειγµα όπου εκθέτουµε τις 

απόψεις µας για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται, από τις επιχειρήσεις 

που εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π., το φορολογικό «µέρος» των επιχορηγήσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

  Η  ενασχόληση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας  

εργασίας  µας  δίνει ευοίωνα συµπεράσµατα. Τα Πρότυπα  θα αποτελέσουν σηµαντικό 

βοήθηµα στη επικοινωνία µεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτικού κοινού ανά τον κόσµο. 

Προσδίδουν κύρος, διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα στις οικονοµικές καταστάσεις 

των επιχειρήσεων . Η εφαρµογή τους κρίνεται στις µέρες µας  πιο αναγκαία από ποτέ, όπου 

οι αλλαγές στα οικονοµικά δρώµενα είναι ραγδαίες και κλονίζουν τη εµπιστοσύνη  του 

επενδυτικού κοινού.  

 Η Ελλάδα  µέχρι  τώρα  τηρεί υποχρεωτικά το Ε.Λ.Σ.  βασισµένο  στις οδηγίες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  , τροποποιώντας  τον Ν.2190 /1920. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

έχουν σηµαντικές διαφορές  για το λογιστικό χειρισµό  των οικονοµικών στοιχείων σε σχέση 

µε το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας . Η µέχρι τώρα εφαρµογή τους , από τις 

Ελληνικές  επιχειρήσεις  ,  δίνει ελπιδοφόρα µηνύµατα. 

Η εφαρµογή τους , επιβαρύνει τις επιχειρήσεις µε επιπλέον κόστος στα πληροφοριακά 

συστήµατα που πρέπει να εγκαταστήσουν αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού . το 

κόστος  όµως  αντισταθµίζεται από τα οφέλη που προσδοκά η επιχείρηση . Η αλλαγή της 

νοοτροπίας στη λογιστική αντιµετώπιση των οικονοµικών στοιχείων είναι δύσκολη στην 

πράξη  από τους λογιστές , ελεγκτές και τις διοικήσεις των εταιρειών όχι όµως, ακατόρθωτη. 

Η υιοθέτηση  των  λογιστικών προτύπων δεν είναι υποχρεωτική  ακόµα, ωστόσο, πολύ 

σύντοµα θα είναι, για αυτό όλες οι εταιρείες  οφείλουν να δηµιουργούν τις  απαραίτητες  

συνθήκες για την εφαρµογή τους. Οι γενικοί κανόνες των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων 

εφαρµόζονται από τους  ορκωτούς ελεγκτές  στη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας  των 

οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών. 

Το  ∆.Λ.Π. 20  δίνει τις  δυνατότητες  λογιστικού χειρισµού των κρατικών 

επιχορηγήσεων και  επιφέρει αλλαγές στη µέχρι τώρα αντιµετώπιση τους από το ισχύον 

νοµικό πλαίσιο. Οι αλλαγές είναι βαρύνουσας  σηµασίας και  αλλάζουν τη νοοτροπία στην 

αντιµετώπιση  των κρατικών επιχορηγήσεων. Η εταιρείες , οφείλουν να υιοθετήσουν  άλλη 

επιχειρηµατική φιλοσοφία για να εφαρµόσουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα αλλά και για να 

εναρµονιστούν στις παγκόσµιες αγορές .Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή αυτή έχουν οι 

Λογιστές και Ελεγκτές , οι οποίοι οφείλουν  να ενηµερώνονται διαρκώς και να στηρίζουν την 

επιχείρηση. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα είναι µια ακόµα πρόκληση για την Ελλάδα, στην οποία θα 

ανταπεξέλθει επάξια.  
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