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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η οικονοµική επιστήµη είναι ένας τοµέας που χαρακτηρίζεται από συνεχής αλλαγές. 

Σκοπός των αλλαγών είναι η οικονοµική ανάπτυξη των χωρών και το άνοιγµα των 

αγορών. 

 Μέχρι και σήµερα, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν 

υποχρεωτική µόνο για τις επιχειρήσεις που ήταν εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ, προαιρετική η εφαρµογή τους ήταν για τις 

λίγες επιχειρήσεις που είχαν τις ικανότητες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις των 

∆ΛΠ, και για εκείνες που ήταν έµµεσα συνδεδεµένες µε τις εισηγµένες επιχειρήσεις. 

Το υψηλό κόστος εφαρµογής και η ανάγκη εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού 

αποτελούσαν τις κύριες αιτίες που αποθάρρυναν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να 

υιοθετήσουν τα ∆ΛΠ. Αποτέλεσµα αυτών των γεγονότων ήταν πληθώρα 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων να µην εφαρµόζει τα ∆ΛΠ. 

 Έτσι, τον Ιούλιο του 2009, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

δηµιουργεί ένα ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης αποκλειστικά 

για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (∆ΠΧΠ για ΜΜΕ). Το πρότυπο αυτό προσέφερε 

ένα απλοποιηµένο σύνολο αρχών και απλοποιηµένες διαδικασίες επιµέτρησης και 

αναγνώρισης, κατάλληλες για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός της εφαρµογής του 

προτύπου είναι να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, µειώνοντας παράλληλα 

το κόστος εφαρµογής. 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, γίνεται µια εισαγωγή στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και µια παρουσίαση του ∆ιεθνές Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για ΜΜΕ. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι 

εργασίες άλλων ερευνητών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα, και µετά ακολουθεί στο 

κεφάλαιο 3 µια ιστορική παρουσίαση της δηµιουργίας των ∆ΛΠ και µια ανάλυση της 

δηµιουργίας των ∆ΛΠ. Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 4, γίνεται αναλυτική αναφορά 

στα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, ενώ, παρουσιάζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι από την 

εφαρµογή του προτύπου από τις ΜΜΕ, στο κεφάλαιο 5. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 

αναφέρονται τα συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μέχρι σήµερα η εφαρµογή των ∆ΛΠ και των ∆ΠΧΠ από τις εισηγµένες επιχειρήσεις 

στα Ευρωπαϊκά Χρηµατιστήρια, είναι υποχρεωτική, ενώ προαιρετική είναι µόνο σε 

έναν µικρό αριθµό επιχειρήσεων που είτε έχουν το µέγεθος για να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις των ∆ΛΠ είτε είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις εισηγµένων 

εταιριών. Ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή οικονοµία κυρίαρχο ρόλο έχουν οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες καταλαµβάνουν τον µεγαλύτερο πληθυσµό όλων των 

επιχειρήσεων. Στις περισσότερες χώρες αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων, ενώ 

µόνο στις Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 21 εκατοµµύρια ΜΜΕ. 

Οι ΜΜΕ συντάσσουν κανονικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις ώστε να 

γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι και να παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες 

στους χρήστες των καταστάσεων. Κύριοι χρήστες των καταστάσεων είναι οι 

προµηθευτές, οι πελάτες, οι δανειστές και φυσικά οι µέτοχοι των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, υπήρχαν σηµαντικοί προβληµατισµοί σχετικά µε το ποια λογιστικά 

πρότυπα πρέπει να ακολουθούν οι ΜΜΕ για την σύνταξη των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. Στις περισσότερες χώρες έχουν ήδη εφαρµοστεί τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ). Τα ∆ΠΧΠ προσφέρουν ασφαλείς 

υπολογισµούς για αυτό και υπάρχει αύξηση των χωρών που τα εφαρµόζουν. Όµως, η 

αύξηση της χρήσης τους έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των γνωστοποιήσεων και 

των οδηγιών εφαρµογής που είναι απαραίτητα. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει στην 

αύξηση της έκτασης αλλά και της πολυπλοκότητας των ∆ΠΧΠ. Χαρακτηριστικά 

παράδειγµα είναι πως το 2009 τα ∆ΠΧΠ περιλάµβαναν 2850 σελίδες. 

Όλη αυτή η πολυπλοκότητα αλλά και ο όγκος επηρέασαν αρνητικά τις ΜΜΕ. 

Επιπλέον, το κόστος εφαρµογής και η εκπαίδευση του προσωπικού έκαναν ακόµα πιο 

δύσκολη της εφαρµογή των προτύπων για την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων τους. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι µικρές σε µέγεθος και σε 

πολλές περιπτώσεις δεν είχαν την δυνατότητα να συγκεντρώσουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 
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Για όλους τους παραπάνω λόγους, τον Ιούλιο του 2009 το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IΑSB) έκκρινε απαραίτητη την δηµιουργία ενός ∆ιεθνούς 

Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις, (∆ΠΧΠ για ΜΜΕ), µε σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µέσα από ένα απλουστευµένο σύνολο αρχών. Ο όγκος 

του προτύπου είναι 230 σελίδες και αναφέρεται µόνο στις ανάγκες των ΜΜΕ. 

Περιλαµβάνει πολλές απλοποιήσεις σχετικά µε διαδικασίες όπως αυτές της 

αναγνώρισης και της επιµέτρησης διαφόρων στοιχείων. Ακόµα, δεν γίνεται καµία 

αναφορά σχετικά µε θέµατα που δεν αφορούν τις ΜΜΕ και έχει γίνει σηµαντική 

µείωση των απαραίτητων γνωστοποιήσεων.  

Αποτελεί αυτόνοµο πρότυπο από τα πλήρη ∆ΠΧΠ και είναι στην ευχέρεια 

κάθε χώρας να επιλέξει αν θα το εφαρµόσει και ποιες επιχειρήσεις πρέπει να το 

χρησιµοποιούν. Η πρώτη χώρα που εφάρµοσε το πρότυπο αυτό ήταν η Νότια 

Αφρική, και το υιοθέτησε ως το εθνικά πρότυπο για τις ΜΜΕ. Από της αρχή της 

έκδοσης τους, δόθηκε σε δηµόσια διαπραγµάτευση, ενώ για την υποστήριξη του 

παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του IASB. 

Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

∆ΠΧΠ  για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τα οφέλη και τα κόστη από την 

εφαρµογή του. Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται µια ιστορική 

αναδροµή για το ξεκίνηµα των ∆ΠΧΠ και γίνεται αναφορά στους λόγους για τους 

οποίους αναπτύχθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και ποια είναι τα κύρια 

όργανα του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Επιπρόσθετα, 

γίνεται παρουσίαση της διαδικασίας δηµιουργίας του προτύπου, αλλά και όλο το 

πλαίσιο κατάρτισης για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. Στο τέλος του κεφαλαίου, παρουσιάζεται η χρήση των ∆ΠΧΠ από 

διάφορες χώρες του κόσµου. Στην συνέχεια, το κεφάλαιο 4 αναφέρεται στις ΜΜΕ 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ιστορικό που υπάρχει για το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ αλλά και 

ποιες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να υιοθετήσουν το πρότυπο αυτό. Στο ίδιο 

κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά το περιεχόµενου του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ και όλες 

οι βασικές αρχές που ακολουθούνται. Καταληκτικά, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ο 

ρόλος των ΜΜΕ στην ελληνική αγορά, οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των πλήρη 

∆ΠΧΠ και των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, καθώς και όλα τα οφέλη και τα κόστη που 

περιλαµβάνει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ από τις επιχειρήσεις. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο 6, αναφέρονται κάποια συµπεράσµατα της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και κυρίως των ΜΜΕ 

είναι ραγδαία. Επίσης, η εφαρµογή των πλήρη ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για ΜΜΕ, οδήγησαν 

στην ανάγκη για συνεχή έρευνα των δύο προτύπων,  των τροποποιήσεων τους που 

πραγµατοποιούνται κατά διαστήµατα, αλλά και των συνεπειών που δηµιουργούνται 

όταν µια ΜΜΕ ξεκινήσει να χρησιµοποιεί το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Εξετάζοντας λοιπόν 

την παρούσα βιβλιογραφία, πολλές είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές που συναντάµε 

και που αναφέρονται στο θέµα της παρούσας εργασίας. 
Κατά το έτος 2007, o Schiebel παρουσιάζει τις απόψεις του σχετικά µε το νέο 

∆ΠΧΠ για ΜΜΕ που µόλις είχε προταθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB). Σύµφωνα µε το πρότυπο, οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν διαφορετική 

αντιµετώπιση σχετικά µε την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. Και αυτό γιατί οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ έχουν διαφορετικές ανάγκες και ενδιαφέρονται 

για διαφορετική πληροφόρηση. Άρα και για αυτόν τον λόγο, οι αρχές σύµφωνα µε τις 

οποίες συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαφέρουν και να 

προσαρµόζονται στις ανάγκες των ΜΜΕ. Τελικός στόχος, είναι η παροχή 

συγκρίσιµων οικονοµικών καταστάσεων, για τις ΜΜΕ όλων των χωρών που 

εφαρµόζουν το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Κατά την ανάλυση του, ο Schiebel εξετάζει την 

σύνδεση και τις οµοιότητες που υπάρχουν µεταξύ των πλήρη ∆ΠΧΠ και του ∆ΠΧΠ 

για ΜΜΕ, την ανεξαρτησία ουσιαστικά του νέου προτύπου, και αναφέρει τις δικές 

του παρατηρήσεις. 

Ακόµα, κατά το ίδιο έτος, το 2007, οι Lungu et al., αναλύουν τα 

ερωτηµατολόγια που έχουν δοθεί από το IASB ώστε να φανούν οι αντιδράσεις και οι 

προβληµατισµοί σχετικά µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Το νέο πρότυπο αφορούσε 

αποκλειστικά επιχειρήσεις που δεν έχουν δηµόσια λογοδοσία και που χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων τους είναι κυρίως εξωτερικοί χρήστες. Σύµφωνα λοιπόν 

µε την µελέτη, οι ρυθµίσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί ήταν αρκετά χαλαρές, 

ωστόσο λόγω του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ οι ρυθµιστικές αρχές κάθε χώρας είχαν ξεκινήσει 

να εφαρµόζουν καινούριες ρυθµίσεις. Ακόµα, φυσικά, γίνεται αναφορά και στα 
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συµπεράσµατα από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτηµατολόγια από τους 

ενδιαφερόµενους. 

Κατά το 2009, οι Deaconu et al., αναφέρονται στην ανάγκη για απλούστευση 

των ΜΜΕ . Ζητείται να γίνει λεπτοµερής ανάλυση των ΜΜΕ και να εντοπιστούν 

όλες οι ανάγκες των φορέων που τα εφαρµόζουν. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να 

αναπτυχθούν έως ένα κατάλληλο σηµείο ώστε να έχουν σηµαντικό ρόλο στις 

λογιστικές ενέργειες που υπάρχουν κάθε χρονική στιγµή. Στόχος όλων των µελετών 

πρέπει να είναι ο καθορισµός των αναγκών των χρηστών των ΜΜΕ. Ακόµα, αυτή η 

ανάλυση των αναγκών θα βοηθήσει και στην καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών 

καταστάσεων και εκθέσεων των ΜΜΕ. Μέσω αυτής της ανάλυσης θα γίνεται πιο 

εύκολα διαχωρισµός των στοιχείων αναγνώρισης και επιµέτρησης και των 

πληροφοριών που πρέπει να γίνονται γνωστά. 

Στην συνέχεια, ο Pacter, το 2010 ερευνά τα κριτήρια που πρέπει να υπάρχουν 

ώστε να διαχωρίζονται οι επιχειρήσεις σε µικροµεσαίες και µεγάλες. Ο διαχωρισµός 

αυτός είναι αναγκαίος, ύστερα από την έκδοση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, ώστε να είναι 

εύκολα κατανοητό ποιες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα εφαρµογής του. Ακόµα, ο 

Pacter αναφέρεται και στα κύρια όργανα που είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή των 

προτύπων σε όλες τις χώρες του κόσµου, καθώς επίσης και στα οφέλη και στα κόστη 

που αποφέρει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, όπως εµφανίζονται από 

επιχειρήσεις που τα έχουν ήδη εφαρµόσει. 

Το 2011, ο Quagli, ασχολείται και αυτός µε τις απαντήσεις που δόθηκαν στα 

ερωτηµατολόγια που δηµοσιεύτηκαν από το IASB. Ωστόσο, αυτή η έρευνα 

επικεντρώνεται στην οµοιογένεια των ερωτηθέντων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας, οι συντάκτες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσουν 

εκφράζουν την αντίθεση τους µε την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, σε αντίθεση µε 

τους χρήστες των καταστάσεων. Ακόµα, φαίνεται πως η Αγγλία και οι σκανδιναβικές 

χώρες δεν προτιµούν το πρότυπο, ενώ οι χώρες της Λατινικής Αµερικής και οι 

γερµανόφωνες είναι πιο δεκτικές. 

Με το ίδιο θέµα, µε τα ερωτηµατολόγια δηλαδή, ασχολούνται και οι Cole et 

al., το 2009, αλλά σε αυτήν την έρευνα στόχος είναι να βρεθούν οι κυριότεροι 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο 

επιχειρήσεων αλλά και των µη εισηγµένων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ακόµα, αναλύονται τα πλεονεκτήµατα από την χρήση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, 
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αλλά και η ποιότητα και η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Κάποια χρόνια νωρίτερα, το 2006, ο Μυλωνάς, αναφέρεται και αξιολογεί την 

ικανότητα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων να παρουσιάζουν µε εγκυρότητα τα 

στοιχεία των µεταποιητικών επιχειρήσεων που όµως, δεν είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο. Ήδη από το 2005 η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ για τις εισηγµένες 

επιχειρήσεις έχει ξεκινήσει και έχουν δηµιουργηθεί και τα πρώτα προβλήµατα από 

την εφαρµογή αυτή. Όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη έχουν ήδη εµφανιστεί. Η έρευνα 

αυτή αναλύει τον βαθµό αποδοχής των ∆ΠΧΠ από τις επιχειρήσεις, τις απαραίτητες 

αλλαγές που πρέπει να γίνουν αλλά και κατά πόσο είναι προετοιµασµένοι και 

εκπαιδευµένοι οι χρήστες των ∆ΠΧΠ. Τέλος, παρουσιάζεται και ένα µοντέλο, που 

αποτελεί οδηγό για την σωστή εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για τις µη εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο επιχειρήσεις. 

Το 2003, ο Φίλος Ιωάννης σε ερευνά του αναφέρει έναν οδηγό πρώτης 

εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Ουσιαστικά, παρέχονται κάποιες 

χρήσιµες οδηγίες για την αρχική υιοθέτηση των προτύπων από τις επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, το 2010 οι Bertoni et al. αναπτύσσουν έρευνα σχετικά µε τις 

συνέπειες που έχουν εµφανιστεί από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 

Αναλύονται όλες οι αντιδράσεις και όλες οι αλλαγές που έχουν πραγµατοποιηθεί 

λόγω της υιοθέτησης του, κυρίως σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ασχολούνται κυρίως µε ευρωπαϊκές χώρες για δύο συγκεκριµένους λόγους. Αρχικά, 

λόγω της υποχρεωτικής εφαρµογής των ∆ΠΧΠ από τις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, που ξεκίνησε το 2005, και στην συνέχεια γιατί στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η πληροφόρηση που παρέχεται αφορά περισσότερο 

τους πιστωτές, και όχι τους επενδυτές. Στην έρευνα αναφέρεται πως µε την εφαρµογή 

του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ θα πραγµατοποιηθεί εναρµόνιση των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων και ακόµα, η πληροφόρηση που θα δίνεται θα έχει 

κύριο στόχο τους επενδυτές. Τέλος, αναφέρεται πως ένα κοινό πλαίσιο 

πληροφόρησης για τους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα βοηθήσει τους χρήστες, 

καθώς θα παρέχει εναρµόνιση και θα µειωθούν οι χρηµατοπιστωτικές αναφορές. Όλο 

αυτό θα συµβάλει ώστε οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 

να λαµβάνουν ουσιαστική πληροφόρηση για την κατάσταση των επιχειρήσεων. 
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Η εταιρία Grand Thornton κατά τα έτη 2006 και 2009, στις έρευνες της και 

στην βιβλιογραφία της κάνει µια πλήρη περιγραφή των απαιτήσεων που έχει κάθε 

πρότυπο. Ακόµα, αναφέρει παραδείγµατα όλων των λογιστικών επιλογών που 

επιτρέπει το κάθε πρότυπο, και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. ∆ίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στην λεπτοµερή ανάλυση των λογιστικών θεµάτων και προβληµάτων που 

εµφανίζονται. 

Τέλος, το 2010, η Manzari, µε µελέτη της παρουσιάζει την ανάγκη για παροχή 

πληροφόρησης στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κύριος στόχος είναι να ερευνηθούν οι 

οικονοµίες των χωρών που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Παράδειγµα 

τέτοιων χωρών αποτελεί και η Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών και 

πολιτιστικών αρχών που την διέπουν. Ακόµα, παρουσιάζονται και απόψεις χρηστών 

σχετικά µε τον βαθµό καταλληλότητας του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ.  

 Καταληκτικά, κατά την ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

παρατηρούµε πως αρκετές είναι οι µελέτες που έχουν αναφερθεί στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Τα πρότυπα αποτελούν εργαλείο 

πλέον, για τις επιχειρήσεις, και παρέχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στις 

επιχειρήσεις που τα εφαρµόζουν, αν βέβαια γίνει ορθή χρήση τους. Τα πρότυπα 

συµβάλλουν ουσιαστικά, ώστε να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να µπορούν να 

ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

3.1 Ιστορική Αναδροµή 
 

Αρχή για τα ∆ΛΠ αποτέλεσε το 1930, στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Μετά την 

χρηµατιστηριακή κρίση το 1929, θεωρήθηκε απαραίτητος ο ορισµός κάποιων αρχών 

και προτύπων για την λογιστική πληροφορία µε σκοπό να λειτουργεί σωστά η αγορά 

και να υπήρχε αξιοπιστία στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και των 

οργανισµών.  

Αρχικά, οργανώθηκαν διάφορα συµβούλια που έλεγχαν την λογιστική 

τυποποίηση κυρίως των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτά διατηρήθηκαν µέχρι το 1973, 

µε πολλές ωστόσο αδυναµίες και µε µη συγκεκριµένους σκοπούς. Έτσι, το 1972 

δηµιουργείται το FASB (Financial Accounting Stantards  Board), το οποίο µέχρι 

σήµερα είναι το κύριο όργανο λογιστικής τυποποίησης στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής. 

Η εµφάνιση των προτύπων λογιστικών πληροφοριών συνεχίστηκε και στην 

Ευρώπη, το 1973, µε την ίδρυση της ∆ιεθνής Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting  Standards  Committee – IASC), από αντιπροσώπους 

διαφόρων χωρών (Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερµανία, Ιαπωνία, Μεξικό,  

Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία). Η επιτροπή αυτή λειτούργησε από το 

1973 µέχρι και το 2001 και δηµιούργησε συνολικά 41 πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά 

ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στα αγγλικά λέγονται IAS (International 

Accounting Standards). 

Το 2001, η IASC, αποφασίζει να αλλάξει την δοµή της οργάνωσης της και 

ακολουθώντας το πρότυπο του FASB, µετονοµάζεται σε ∆ιεθνές Συµβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – IASB). Και τα 

πρότυπα που εκδίδονται από τότε και στο εξής ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International  Financial Reporting Standards – 

IFRS). 
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3.2 Λόγοι Ανάπτυξης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 

Κατά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, στις περισσότερες χώρες του 

∆υτικού κόσµου αναπτύχθηκε ένα νέο είδος επιχείρησης. Αυτές οι νέες επιχειρήσεις 

χρησιµοποίησαν την Κεφαλαιαγορά, προκειµένου να απευθυνθούν στο ευρύ 

επενδυτικό κοινό και µέσω αυτού να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη και η χρήση του Χρηµατιστηρίου από τις επιχειρήσεις, 

µετέβαλλαν την µετοχική βάση της σύγχρονης επιχείρησης. Πλέον, η συµµετοχή των 

µετόχων στο κεφάλαιο δεν συναντούσε γεωγραφικά σύνορα, αλλά ούτε και οι 

µετακινήσεις των κεφαλαίων ήταν περιορισµένες. Κατά συνέπεια, δηµιουργήθηκε η 

αναγκαιότητα για µια λογιστική τυποποίηση µε τα ίδια χαρακτηριστικά για όλους. 

Η τυποποίηση των λογιστικών πληροφοριών που παρουσιάζονται είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ανάπτυξη και την αποτελεσµατική 

λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 

(Alexander et al, 1999). Ουσιαστικά, η παρουσία και η συµµετοχή του κάθε ιδιώτη, 

είτε εγχώριου είτε ξένου, στο µετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων δηµιούργησε την 

ανάγκη να υπάρχουν συγκρίσιµες και τυποποιηµένες λογιστικές πληροφορίες σχετικά 

µε την οικονοµική πορεία της κάθε οντότητας. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δηµιουργήθηκαν µε σκοπό αρχικά, την 

αποτελεσµατική λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο σε οικονοµική όσο και σε 

διοικητική βάση και στην συνέχεια, την ακριβή απεικόνιση όλων των 

δραστηριοτήτων της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, ένας ακόµα σκοπός τους, είναι η 

δηµιουργία λογιστικών καταστάσεων που θα παρουσιάζουν στοιχεία µε τρόπο 

συγκρίσιµο, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό. Πιο συγκεκριµένα, τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα προσφέρουν όλη την απαραίτητη κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, 

κανόνων και µεθόδων, ώστε να υπάρχει οµοιοµορφία στην παρουσίαση των 

λογιστικών καταστάσεων και εύκολη πληροφόρηση  για κάθε χρήστη. 

Όλα τα πρότυπα που υιοθετούνται και εφαρµόζονται από το Συµβούλιο 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων περιλαµβάνουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(∆ΛΠ), τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), καθώς 

και όλες τις ∆ιερµηνείες τους. Αρχικά, τα πρότυπα που εφαρµόζονταν ονοµάζοντας 

∆ΛΠ, ενώ το Μάρτιο του 2002 µετονοµάστηκαν σε ∆ΠΧΠ.  

Κάθε επιχείρηση, και πιο συγκεκριµένα η διοίκηση της, έχει την δυνατότητα 

να συντάξει τις οικονοµικές της καταστάσεις µε οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση 
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όµως που οι οικονοµικές καταστάσεις προσφέρονται και χρησιµοποιούνται και από 

το εξωτερικό περιβάλλον όπως για παράδειγµα, τους µετόχους και τους πιστωτές, 

τότε η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ωστόσο, για να µπορεί µια επιχείρηση να τα εφαρµόσει 

τα Πρότυπα, θα πρέπει πρώτα να εξοπλιστεί µε το κατάλληλο σύστηµα 

µηχανογράφησης, να προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόµενους και 

να ελέγξει τις ανάγκες της σε πόρους, είτε για ανθρώπινο δυναµικό είτε για 

πληροφοριακά συστήµατα. 

 

3.3 Η ∆οµή του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) 
 

Τα όργανα του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International 

Accounting Standards Board - IASB) είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και 

δηµοσιοποίηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στο παρακάτω σχήµα 3.1 

παρουσιάζεται όλη η δοµή του : 

Πηγή : www.ifrs.org 
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3.3.1 Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Board- IASB) 
 
Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει έδρα το Λονδίνο. Κύρια 

δραστηριότητα του είναι η κατάρτιση και η έκδοση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Το σώµα διαθέτει 16 µέλη ( από τον Ιούλιο του 2012), µε έναν να κατέχει 

θέση προέδρου και µέχρι δύο θέση αντιπροέδρου. Κάθε ένα µέλος του Σώµατος 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων διορίζεται για πέντε χρόνια. Η επιλογή των µελών 

γίνεται από την L.A.S.C., υπό συγκεκριµένα κριτήρια και συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. Κατά την διάρκεια όλων των επιλογών, στόχος είναι η ανάπτυξη µιας 

οργάνωσης που θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες, θα έχει 

την κατάλληλη εµπειρία και κυρίως, όλη την απαραίτητη γνώση των προβληµάτων 

και των θεµάτων που κυριαρχούν στις αγορές σε όλο τον κόσµο. Τελικός στόχος του 

σώµατος αυτού πρέπει να είναι η ανάπτυξη ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που θα 

χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το καταστατικό, το Σώµα ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων πρέπει πρώτον, να δηµιουργεί και να δηµοσιοποιεί τα 

Λογιστικά Πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία θα πρέπει οι επιχειρήσεις να συντάσσουν 

τις οικονοµικές τους καταστάσεις. Επίσης, πρέπει να συµβάλει στην προώθηση και 

στην αποδοχή των προτύπων, καθώς ακόµα και να αναζητά όλες τις νέες ανάγκες που 

αναπτύσσονται για περισσότερη πληροφόρηση σε θέµατα οικονοµικά από όλες τις 

επιχειρήσεις, είτε µεγάλες είτε µικροµεσαίες. Τέλος, µια ακόµα υποχρέωση, είναι να 

γίνεται προώθηση για σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων κάθε χώρας µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πριν από την έκδοση κάθε νέου 

προτύπου έχει την υποχρέωση να δηµοσιοποιεί ένα προσχέδιο του προτύπου, ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα σχολιασµού από όλους τους ενδιαφερόµενους (Parker, 2008).  

3.3.2 Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) 
 

Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων κατέχει συµβουλευτικό ρόλο για το Σώµα 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Αποτελείται από διάφορους εκπροσώπους χωρών 

από διάφορα επαγγέλµατα και διάφορες χώρες. Στο σύνολο τα µέλη της είναι τριάντα 

στον αριθµό, διορίζονται από τους διαχειριστές και εκτίουν θητεία τριών ετών. Τα 

µέλη της επιτροπής µπορεί να προέρχονται από τον χώρο των ελεγκτών, των 
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οικονοµικών αναλυτών, των εκπροσώπων επενδυτικών οµίλων καθώς και από 

οποιοδήποτε άλλο χώρο που επηρεάζεται και ενδιαφέρεται για τις αποφάσεις του 

Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 Κάθε χρόνο, η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων πραγµατοποιεί τρείς 

συνεδριάσεις                                                                               µε το Σώµα ∆ιε                                                                                                                       

θνών Λογιστικών Προτύπων, ώστε να παρέχει απαραίτητες συµβουλές και να 

προσφέρει ενηµέρωση για τις πιθανές επιπτώσεις των προτύπων(Cole Vicky, 2009).                                             

3.3.3 Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Committee – IASC) 
 

Έδρα της Επιτροπής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η πολιτεία Delaware στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Σύµφωνα µε το καταστατικό της επιτροπής πρέπει να 

εξυπηρετούνται συγκεκριµένοι σκοποί και στόχοι. 

Αποτελείται από είκοσι δύο µέλη και καθένα από αυτά προέρχεται από 

διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. ∆ηλαδή, έξι µέλη προέρχονται από την Ευρώπη, 

έξι µέλη από την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού, έξι από την Βόρεια Ευρώπη 

και τα υπόλοιπα τέσσερα µέλη από οποιαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή. Ακόµα, η 

επίσηµη ονοµασία των µελών είναι θεµατοφύλακες και είναι υπεύθυνοι για την 

διοίκηση της Επιτροπής. 

Πρώτος στόχος είναι η ανάπτυξη ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων που θα 

χαρακτηρίζονται από επιβλητικότητα, σαφήνεια και υψηλή ποιότητα. Θα πρέπει να 

προσφέρουν ουσιαστική ποιότητα πληροφόρησης, συγκρισιµότητα και διαφάνεια 

στις οικονοµικές καταστάσεις και στις χρηµατοοικονοµικές αναφορές. Ουσιαστικά, 

πρέπει να συµβάλλουν στην κατανόηση των πληροφοριών από τους χρήστες. 

∆εύτερος στόχος αποτελεί η προώθηση της χρήσης και της εφαρµογής των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, και τρίτος, είναι η σηµαντική προσπάθεια σύγκλισης των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα κάθε χώρας 

(Γεωργίου, 2009) 

3.3.4 Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( I.F.R.I.C.) 
 

Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει µόνο όταν είναι αναγκαίο και απαιτείται. Κύριος ρόλος 

της είναι να παρέχει ερµηνείες και οδηγίες σχετικά µε όλα τα πιθανά θέµατα και 

ερωτήµατα που προκύπτουν από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εκδίδονται. 
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Εκδίδει οδηγίες, λύσεις και παραδείγµατα εφαρµογής. Περιλαµβάνει δώδεκα µέλη, τα 

οποία διορίζονται για τρία χρόνια. 

3.4 ∆ιαδικασία κατάρτισης ∆ΠΧΠ 
 

Για την δηµιουργία και έκδοση ενός ∆ΠΧΠ πολλοί είναι οι φορείς που εµπλέκονται 

στην διαδικασία. Η έκδοση ενός ∆ΠΧΠ από το IASB είναι αποτέλεσµα µιας 

ιδιαίτερα µακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται 

«DUE PROCESS» και υπάρχει συµµετοχή σε αυτήν από διάφορους τοµείς, όπως 

λογιστές, ρυθµιστικές αρχές, ακαδηµαϊκοί, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές και 

διάφοροι άλλοι ιδιώτες που ενδιαφέρονται. Κατά την διαδικασία αυτή ακολουθούνται 

συγκεκριµένα στάδια, που αναλύονται παρακάτω. 

 

1ο στάδιο : Καθορισµός ατζέντας (Setting the agenda) 

Σε αυτό το στάδιο ελέγχεται και αξιολογείται αν κάποιο λογιστικό θέµα θα προστεθεί 

στην ατζέντα του IASB, ώστε στην συνέχεια να µπει σε διαδικασία για να γίνει 

λογιστικό πρότυπο. Το IASB είναι ο αρµόδιος φορέας για την αξιολόγηση αυτή. Το 

προσωπικό της IASB κάνει συχνά έρευνα για όλα τα δυνατά και πιθανά λογιστικά 

θέµατα, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν µέρος της ατζέντας. Στην συνέχεια, το 

προσωπικό παρουσιάζει τα πιθανά θέµατα, ώστε να γίνει η αξιολόγηση τους.  

Προκειµένου να λάβει τις αποφάσεις που πρέπει το IASB χρησιµοποιεί ως 

κύριο κριτήριο τα οφέλη που θα έχουν οι επενδυτές. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζει την 

αξιοπιστία των στοιχείων που µπορεί να παραχθούν, την ποιότητα του προτύπου που 

ίσως δηµιουργηθεί, τις ήδη υπάρχουσες οδηγίες, και την συνάφεια των στοιχείων για 

τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Για την λήψη της 

τελικής απόφασης το IASB οργανώνει συνεδρίαση και αυτό που απαιτείται είναι η 

απλή πλειοψηφία των ψήφων. 

 

2ο στάδιο : Καταρτισµός του σχεδίου (Project planning) 

Για κάθε λογιστικό θέµα που θα προστεθεί στην ατζέντα του IASB, θα δηµιουργηθεί 

και κάποιο σχέδιο. Αφού γίνει η µελέτη του σχεδίου από το IASB, θα αποφασιστεί αν 

θα διαµορφωθεί κάποια συµβουλευτική οµάδα. Ρόλος της οµάδας αυτής είναι να 

αντιµετωπίσει σηµαντικά θέµατα και να παρέχει συµβουλευτικό ρόλο για όλο το 

προσωπικό. Εάν αποτύχει να εκτελέσει το ρόλο της, πρέπει να αναφέρει αναλυτικά 
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τους λόγους που απέτυχε. Το σχέδιο διαµορφώνεται και αναφέρει µια επισκόπηση 

ενός πιθανού χρονοδιαγράµµατος, της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί και των 

εγγράφων που θα δηµιουργηθούν. 

 

3ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός εγγράφου συζήτησης (Development and 

publication of a discussion paper)  

Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου, το IASB τις περισσότερες φορές εκδίδει 

κάποιο έγγραφο συζήτησης. Σκοπός του εγγράφου είναι να εξηγήσει το θέµα στο 

κοινό και να γίνουν κάποια σχόλια. Το έγγραφο συζήτησης µπορεί να προέρχεται είτε 

από το IASB είτε από κάποιον ρυθµιστή προτύπων. Η απόφαση για την έκδοση ενός 

τέτοιου εγγράφου λαµβάνεται σε συνεδρίαση του IASB και χρειάζεται απλή 

πλειοψηφία των ψήφων. Η έκδοση του εγγράφου συζήτησης δεν είναι υποχρεωτική, 

αλλά αν δεν γίνει, το IASB πρέπει να δώσει εξηγήσεις για την αιτία που δεν έγινε.  

Πιο συγκεκριµένα, το έγγραφο συζήτησης περιέχει µια σύντοµη αναφορά του 

θέµατος, τις απόψεις των συντακτών του, τις πιθανές µεθόδους αντιµετώπισης του 

καθώς και µια πρόσκληση για σχολιασµό από τους ενδιαφερόµενους. Ο χρόνος που 

δίνεται για τον σχολιασµό του θέµατος του εγγράφου συζήτησης είναι συνήθως 120 

µέρες, µε δυνατότητα παράτασης αν υπάρχει σηµαντικός λόγος. Όταν περάσει ο 

προβλεπόµενος χρόνος, ένα µέρος των σχολίων αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα 

του IASB. Στο τέλος αυτού του σταδίου, αν κριθεί απαραίτητο, το IASB µπορεί να 

κάνει περεταίρω έρευνα για το θέµα και να ζητήσει περισσότερα σχόλια και 

προτάσεις. 

 

4ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός προσχεδίου (Development and publication of 

an exposure draft) 

Η διαδικασία σε αυτό το στάδιο είναι υποχρεωτική. Είτε προηγουµένως έχει εκδοθεί 

ένα έγγραφο συζήτησης, είτε όχι, το IASB πρέπει να εκδώσει ένα προσχέδιο 

προτύπου ώστε να γίνει δηµόσιος σχολιασµός. Για την έκδοση του, το IASB κάνει 

µελέτη της έρευνας και των προτάσεων που έχουν γίνει από το προσωπικό της, των 

διαφόρων σχολίων και των προτάσεων της συµβουλευτικής οµάδας.  

Το προσχέδιο προτύπου περιλαµβάνει µια συγκεκριµένη πρόταση που µπορεί 

να έχει την µορφή προτύπου ή να αποτελεί τροποποίηση ενός προτύπου που υπάρχει 

ήδη. Προκειµένου να εγκριθεί ένα προσχέδιο απαιτείται να γίνει συνεδρίαση του 

IASB και να υπάρχει πλειοψηφία τουλάχιστον 9 µελών του IASB. Ωστόσο, µέσα στο 
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προσχέδιο, ακόµα και αν εγκριθεί, πρέπει να περιληφθούν και οι απόψεις των 

διαφωνούντων. Ο προβλεπόµενος χρόνος που δίνεται για τον σχολιασµό του 

προσχεδίου προτύπου είναι 120 µέρες, και πάλι όµως και εδώ υπάρχει η δυνατότητα 

παράτασης αν κριθεί απαραίτητο. Και ακόµα, όπως και στο προηγούµενο στάδιο, αν 

κριθεί απαραίτητο, το IASB µπορεί να κάνει περεταίρω έρευνα για το θέµα και να 

ζητήσει περισσότερα σχόλια και προτάσεις. 

 

5ο στάδιο: Ανάπτυξη και έκδοση ενός ∆ΠΧΠ (Development and Publication of an 

IFRS)  

Μετά το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου για τον σχολιασµό του προσχεδίου 

προτύπου, το IASB συγκεντρώνει όλα τα σχόλια και τα εξετάζει λεπτοµερώς. Στην 

συνέχεια, πραγµατοποιείται συνεδρίαση για να αποφασιστεί αν θα ακολουθήσει και 

κάποιο ακόµα προσχέδιο προτύπου. Στην περίπτωση που αποφασιστεί να δηµοσιευτεί 

ακόµα ένα, ακολουθείται και πάλι η διαδικασία του 4ου σταδίου. Αµέσως µετά, το 

IASB ζητά από το προσωπικό του να σχεδιάσει το πρότυπο. Ακολουθεί συνεδρίαση 

του IASB, ώστε να γίνει έγκριση του προτύπου. Για την έγκριση και την 

δηµοσιοποίηση του προτύπου απαιτείται η θετική ψήφος τουλάχιστον 9 µελών. Στο 

τέλος, στο πρότυπο που δηµοσιεύεται αναφέρονται όλες οι αντίθετες απόψεις των 

µελών, καθώς και η ηµεροµηνία εφαρµογής του προτύπου.  

 

6ο στάδιο: ∆ιαδικασίες µετά την έκδοση ενός ∆ΠΧΠ (Procedures after an IFRS is 

issued)  

Μετά την έκδοση ενός ∆ΠΧΠ, ακολουθούν και άλλες ενέργειες από το IASB. Το 

προσωπικό και τα µέλη του IASB, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούν 

συνεδριάσεις. Ταυτόχρονα, πραγµατοποιούνται και διάφορες επιµορφωτικές 

δραστηριότητες για να εξασφαλιστεί η πιστή εφαρµογή του νέου ∆ΠΧΠ. Τέλος, µετά 

την έκδοση του προτύπου, το IASB µπορεί να ξεκινήσει διάφορες µελέτες ώστε να 

καταγραφούν όλα τα σχόλια σχετικά µε την ποιότητα του προτύπου και τον 

απολογισµό της εφαρµογής του. Οι µελέτες αυτές αναλύονται και µπορεί να 

οδηγήσουν σε νέα θέµατα που µπορεί να προστεθούν στην ατζέντα του IASB (Bailey 

G. et al, 2000). 
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3.5 Ρυθµίσεις οικονοµικών καταστάσεων (πλαίσιο κατάρτισης) 
 

Προκειµένου να στεφθεί µε επιτυχία η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ θα πρέπει να υπάρχει 

µια ισχυρή βάση θεωρίας. Ουσιαστικά, το Σ∆ΛΠ πρέπει να ορίζει µια σειρά 

προϋποθέσεων ώστε να καταφέρνει το ∆ΠΧΠ να βοηθά και να δίνει λύσεις σε 

θέµατα λογιστικής µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπες οι επιχειρήσεις κάθε µέρα. Η 

θεωρητική βάση θα αποτελέσει µια κατεύθυνση για τις επιχειρήσεις ώστε τα πρότυπα 

να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, συνοχή και αποδοχή τόσο από όλες τις 

επιχειρήσεις που θα το εφαρµόζουν, όσο και από τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

Αυτή η θεωρητική βάση υλοποιήθηκε µε την ανάπτυξη ενός πλαισίου µε 

αρχές. Η πρώτη απόπειρα για το πλαίσιο αρχών πραγµατοποιήθηκε από το FASB 

κατά το έτος 1979. Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριµένα το 1989 το Σ∆ΛΠ 

εκδίδει το Πλαίσιο Κατάρτισης που αφορά την σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων. Ουσιαστικά, το Πλαίσιο Κατάρτισης δίνει τις σηµαντικές 

κατευθυντήριες αρχές σύµφωνα µε τις οποίες θα γίνεται η κατάρτιση και η 

αξιολόγηση των προτύπων. ∆ηλαδή, από µόνο του δεν αποτελεί πρότυπο. Σκοπός του 

είναι να βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να προσδιορίσουν αν 

οι καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 

Σε πολλές περιπτώσεις έχει συµβεί να υπάρχουν διαφορές και αντιθέσεις 

µεταξύ του Πλαισίου Κατάρτισης και του ∆ΠΧΠ. Για αυτό το λόγο 

πραγµατοποιούνται συνεχής ανανεώσεις στο Πλαίσιο, ώστε αυτές οι διαφορές µε την 

πάροδο του χρόνου να µειώνονται. Καταληκτικά, το Πλαίσιο Κατάρτισης αποτελεί 

την βάση για την ανάπτυξη των λογιστικών εγχειρηµάτων (Φίλος, 2003). 

3.5.1 Πεδίο εφαρµογής 
 

Το Πλαίσιο Κατάρτισης παρέχει ανάλυση για συγκεκριµένα θέµατα. Τα θέµατα αυτά 

είναι :  

1) Οι παραδοχές για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. 

2) Ο σκοπός της κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

3) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις. 

4) Η έννοια του κεφαλαίου και η διατήρηση του. 
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5) Ο ορισµός, η αναγνώριση και η αποτίµηση των στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά για κάθε θέµα ξεχωριστά. 

1) Οι παραδοχές για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων καταρτίζονται και 

δηµοσιοποιούνται ακολουθώντας συγκεκριµένες λογιστικές αρχές και παραδοχές. Οι 

αρχές αυτές είναι απαραίτητο να ισχύουν. Αρχικά, είναι η αρχή συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern)  σύµφωνα µε την οποία είναι σίγουρη η συνέχιση 

της λειτουργίας της επιχείρησης και στο σύντοµο µέλλον. Άρα, δεν υπάρχει κανένας 

λόγος η επιχείρηση να προχωρήσει σε ρευστοποίηση των περιουσιακών της 

στοιχείων ή να περιορίσει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει η αρχή της δεδουλευµένης βάσης (accrual basis), σύµφωνα 

µε την οποία, όλα τα λογιστικά γεγονότα της επιχείρησης καταχωρούνται στα 

λογιστικά της βιβλία όταν πραγµατοποιούνται και όχι όταν γίνεται η είσπραξη ή η 

πληρωµή τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

παρέχουν πληροφόρηση για όσες πληρωµές ή εισπράξεις πραγµατοποίησε η 

επιχείρηση στο παρελθόν αλλά και για όσες πληρωµές ή εισπράξεις είναι να 

πραγµατοποιηθούν στο µέλλον. 

 

2) Ο σκοπός της κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι επιχειρήσεις καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις µε σκοπό να παρέχουν 

στοιχεία για συγκεκριµένα θέµατα, όπως: 

� Η αποδοτικότητα της επιχείρησης: Όλα τα στοιχεία σχετικά µε την 

αποδοτικότητα που έχει επιτύχει η επιχείρηση παρουσιάζονται στην κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης. Μέσω της κατάστασης διαφαίνεται κατά πόσο η επιχείρηση 

διαθέτει την απαραίτητη ικανότητα να διαχειρίζεται σωστά τους διαθέσιµους πόρους 

της, µε απώτερο σκοπό να δηµιουργεί ταµειακές ροές. 

� Η χρηµατοοικονοµική της θέση: Πληροφορίες αναφορικά µε την 

χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης υπάρχουν στον Ισολογισµό της. 

Προσφέρονται στοιχεία που αφορούν την αντιµετώπιση των υποχρεώσεων της και 

τον τρόπο διαχείρισης των οικονοµικών πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. 

� Μεταβολές χρηµατοοικονοµικής θέσης: Οι µεταβολές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί εµφανίζονται σε δύο οικονοµικές καταστάσεις, στην κατάσταση 
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Ταµειακών Ροών (τµήµα προτύπου 7) και στην κατάσταση µεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων (παράγραφοι προτύπου 6.2-6.3). ∆ια µέσου των δύο καταστάσεων 

φαίνονται οι ανάγκες της επιχείρησης για ταµειακές ροές αλλά και η ικανότητα που 

διαθέτει ώστε να δηµιουργεί η ίδια ταµειακές ροές (Bradbury et al,2003). 

 

3) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων πρέπει να συντάσσονται µε βάση 

κάποια συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο θα συµβάλουν 

ώστε οι χρήστες των καταστάσεων να λάβουν τις σωστές οικονοµικές αποφάσεις, 

αλλά και να µπορούν να πραγµατοποιούν διαχρονική σύγκριση των αποτελεσµάτων  

της επιχείρησης αλλά και σε σύγκριση και µε άλλες επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι : 

� Αξιοπιστία: Όλα τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να χαρακτηρίζονται από 

αξιοπιστία, δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν σηµαντικά λάθη ή παραλείψεις. 

Οι χρήστες βασίζονται στα στοιχεία αυτά προκειµένου να λάβουν τις 

αποφάσεις του, για αυτό και πρέπει να παρουσιάζεται η πραγµατική 

κατάσταση της επιχείρησης. 

� Σαφήνεια: Πολλοί από τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων δεν 

διαθέτουν άψογη γνώση των οικονοµικών πληροφοριών. Έτσι λοιπόν, τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται θα πρέπει να εµφανίζονται µε τρόπο εύκολα 

κατανοητό ακόµα και για τους χρήστες µε µέτρια γνώση επί των οικονοµικών 

θεµάτων. 

� Σηµαντικότητα: Τα στοιχεία που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

θεωρούνται σηµαντικά στην περίπτωση που αν παραλειφθούν, θα επηρεάσουν 

τις αποφάσεις των χρηστών των καταστάσεων.  

� Συνάφεια: Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι να παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες στους χρήστες. Προκειµένου να είναι χρήσιµα τα 

στοιχεία, θα πρέπει να σχετίζονται µε τις ανάγκες των χρηστών και να 

µπορούν να παρέχουν συγκριτική αξιολόγηση σχετικά µε στοιχεία του 

παρελθόντος και του µέλλοντος, αλλά και να παρέχουν επιβεβαίωση για 

παλιότερες αξιολογήσεις (Τσακλάγκανος, 2006). 
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4) Η έννοια του κεφαλαίου και η διατήρηση του. 

Η έννοια του κεφαλαίου έχει δύο διαφορικές πλευρές για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, 

υπάρχει το κεφάλαιο που είναι ουσιαστικά, το επενδυµένο χρηµατικό ποσό, και 

ακόµα, υπάρχει το κεφάλαιο που αναφέρεται στην παραγωγική δύναµη της κάθε 

επιχείρησης και µετράται µε µονάδες προϊόντος. 

Οι χρήστες αποφασίζουν ποια από τις δύο µορφές κεφαλαίου θα 

χρησιµοποιηθεί. Κατά κύριο λόγο, το κεφάλαιο ως επενδυµένο χρηµατικό ποσό 

χρησιµοποιείται όταν οι επενδυτές αποσκοπούν να διατηρήσουν την αγοραστική 

δύναµη ή το επενδυµένο κεφάλαιο που κατέχουν. Ενώ, ως παραγωγική δύναµη 

χρησιµοποιείται στην περίπτωση που οι χρήστες ενδιαφέρονται για την 

επιχειρηµατική δύναµη της επιχείρησης (Flegm, 2008). 

Κατά την πρώτη µορφή κεφαλαίου, το κέρδος επιτυγχάνεται όταν στο τέλος της 

χρήσης το ποσό της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο από αυτό 

που ήταν στην αρχή της χρήσης, χωρίς ωστόσο να υπολογίζονται οι διανοµές στους 

µετόχους ή οι εισφορές από αυτούς. Το κέρδος αυτό µπορεί να εκφραστεί είτε σε 

χρηµατικές µονάδες, είτε σε µονάδες αγοραστικής δύναµης. Σύµφωνα µε την δεύτερη 

µορφή κεφαλαίου, το κέρδος επιτυγχάνεται όταν η παραγωγική δυναµική της 

επιχείρησης στο τέλος της χρήσης είναι µεγαλύτερη από αυτήν που υπήρχε στην 

αρχή. Ανάλογα µε το ποιος είναι ο στόχος γίνεται και η επιλογή της κατάλληλης 

έννοιας για να επιτευχθεί κέρδος. Στην πρώτη έννοια, αυτή της διατήρησης του 

κεφαλαίου υπάρχει σύνδεσµος µεταξύ των εννοιών του κεφαλαίου και του κέρδους 

και αφορά τον τρόπο που ορίζει η κάθε επιχείρηση το κεφάλαιο που θέλει να διατηρεί 

(Bailey G.et al,2000). 

 

5) Ο ορισµός, η αναγνώριση και η αποτίµηση των στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις 

περιλαµβάνονται κυρίως τα στοιχεία του ενεργητικού, τα έσοδα και τα έξοδα, οι 

υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια των µετόχων.  Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία 

πρέπει να αναγνωρίζεται όταν υπάρχουν για αυτό δύο κύριες προϋποθέσεις. Αρχικά, 

να είναι πιθανή µια εισροή ή εκροή οικονοµικών οφελών από ή προς την επιχείρηση, 

και επίσης, να είναι δυνατός το καθορισµός του κόστους του στοιχείου, πάντα µε 

αξιοπιστία. 
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Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι : 

 

♦ Στοιχεία ενεργητικού: είναι κάθε πόρος που αποτελεί αποτέλεσµα κάποιου 

γεγονότος του παρελθόντος. Επιπρόσθετα, η χρήση του στοιχείου αυτού 

θα έχει ως αποτέλεσµα κάποια εισροή οφέλους στην επιχείρηση. 

♦ Έσοδα: εκφράζει οποιαδήποτε αύξηση των οικονοµικών ωφελειών της 

επιχείρησης. Μπορεί να έχει την µορφή εισροών, είτε την µορφή αύξησης 

των στοιχείων του ενεργητικού, είτε την µορφή µείωσης των 

υποχρεώσεων. Αποτέλεσµα όλων είναι να αυξηθούν τα συµφέροντα των 

µετόχων. 

♦ Έξοδα: είναι η οποιαδήποτε µείωση πραγµατοποιείται στα οικονοµικά 

οφέλη µιας επιχείρησης. Έχουν είτε την µορφή εκροών, είτε την µορφή 

µειώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού είτε την µορφή αύξησης των 

υποχρεώσεων. Αποτέλεσµα όλων είναι να µειωθούν τα συµφέροντα των 

µετόχων. 

♦ Υποχρεώσεις: αφορά όλες τις παρούσες υποχρεώσεις οι οποίες εκρέουν 

από γεγονότα του παρελθόντος. Για την αντιµετώπιση των υποχρεώσεων 

πραγµατοποιείται εκροή πόρων. 

♦ Ίδια κεφάλαια: αφορούν το υπολειµµατικό συµφέρον των στοιχείων του 

ενεργητικού µιας επιχείρησης όταν πραγµατοποιηθεί αφαίρεση όλων των 

υποχρεώσεων της. 

Τέλος, σχετικά µε την επιµέτρηση-αποτίµηση των διαφόρων στοιχείων, 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορες βάσεις, όπως για παράδειγµα αυτή του 

τρέχοντος κόστους, του ιστορικού κόστους ή της προεξοφληµένης αξίας (Βλάχος et 

al, 2007). 

3.5.2 Σκοπός του πλαισίου 
Κύριος στόχος του πλαισίου είναι να βοηθήσει συγκεκριµένους ενδιαφερόµενους. 

Κάποιοι από αυτούς τους ενδιαφερόµενους είναι  : 

 

� Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων ώστε να βρουν 

τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν προκειµένου να λάβουν τις σωστές 

αποφάσεις. Και ακόµα, ώστε να γίνει αντιληπτό αν τα στοιχεία που 

παρέχονται έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΠΧΠ. 
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� Οι ελεγκτές των οικονοµικών καταστάσεων ώστε να πραγµατοποιηθεί ο 

έλεγχος που θα αφορά αν οι οικονοµικών καταστάσεις έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΠΧΠ. 

� Τα εθνικά τµήµατα που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη των εθνικών 

προτύπων. 

� Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ώστε να προβεί σε αναθεωρήσεις 

των υπαρχόντων ∆ΠΧΠ ή για να αναπτύξει νέα πρότυπα στο µέλλον (Bailey 

et al, 2000). 

 

3.6  Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στον κόσµο 
 

Στον παρακάτω πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι χώρες του κόσµου που έχουν ήδη 

εφαρµόσει τα ∆ΠΧΠ για τις επιχειρήσεις τους, αλλά και αυτές όπου η εφαρµογή τους 

θα γίνει στο σύντοµο µέλλον. Από το 2001 που ξεκίνησε η διαδικασία περίπου 120 

χώρες έχουν ήδη εφαρµόσει τα ∆ΠΧΠ. 

 

Χώρες Εφαρµογή Προτύπων για Εισηγµένες Επιχειρήσεις 

Ευρωπαϊκή Ένωση Από το 2005 και µετά, κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχει την υποχρέωση να εφαρµόζει τα ∆ΠΧΠ για όσες 

εταιρίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. 

Καναδάς Είναι υποχρεωτικά τα ∆ΠΧΠ από τις αρχές του 2011 για όλες 

τις εισηγµένες επιχειρήσεις. Ακόµα, παρέχεται η δυνατότητα να 

γίνει εφαρµογή των ∆ΠΧΠ και από ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

από οργανισµούς µε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Ινδονησία Το 2012 θα αποφασιστεί η πλήρη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

Νότια Αφρική  Για όλες τις εισηγµένες επιχειρήσεις στο Χρηµατιστήριο της 

χώρας είναι υποχρεωτική η πλήρη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ και 

αυτό έχει ξεκινήσει από το 2005. 

Ιταλία Καθώς αποτελεί κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  η 

εφαρµογή των Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε από το 2005 για 

όλες τις εισηγµένες επιχειρήσεις. 

ΗΠΑ Από το έτος 2007, επιτρέπεται η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για τους 
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ξένους εκδότες κινητών αξιών. Κατά το 2012 υπάρχει 

πιθανότητα για έγκριση από τις επιχειρήσεις ώστε να γίνει 

υιοθέτηση των προτύπων. 

Κίνα Σε αυτήν την χώρα υπάρχει πλήρη σύγκλιση µόνο µε τα εθνικά 

πρότυπα που υπάρχουν. 

Αργεντινή  Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ ξεκίνησε 1η Ιανουαρίου του 2012. 

Γαλλία Ως µέλος κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική η 

εφαρµογή των ∆ΠΧΠ από το έτος 2005 για όλες τις εισηγµένες 

εταιρίες. 

Τουρκία Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι υποχρεωτική από το 2005. 

Αυστραλία Από το 2005 ζητείται η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ για όλες τις εταιρίες ιδιωτικού δικαίου. 

Ρωσία Είναι υποχρεωτική η εφαρµογή για όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα, 

ενώ παράλληλα δίνει το κράτος το δικαίωµα να 

χρησιµοποιηθούν τα ∆ΠΧΠ και από άλλες επιχειρήσεις. 

Μεξικό Ξεκινά η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ από το 2012. 

Σαουδική Αραβία Η χρήση των ∆ΠΧΠ δεν είναι επιτρέπεται για τις επιχειρήσεις 

που είναι εισηγµένες. 

Ηνωµένο Βασίλειο Αποτελεί µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ ξεκίνησε από το 2005. 

Ινδία Υπάρχει σύγκλιση µε τα ∆ΠΧΠ και καθορισµένη ηµεροµηνία. 

Ιαπωνία Τα ∆ΠΧΠ µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το 2010 µόνο για 

έναν συγκεκριµένο αριθµό διεθνών επιχειρήσεων. Περίπου το 

2012 αναµένεται και η απόφαση για την πλήρη υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ. 

Βραζιλία Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες 

επιχειρήσεις στο Χρηµατιστήριο και για τα τραπεζικά ιδρύµατα 

από το τέλος του 2010. Ακόµα, είναι υποχρεωτική και για 

συγκεκριµένους και µεµονωµένους λογαριασµούς εταιριών, και 

αυτό έχει αρχίσει σταδιακά να γίνεται από το 2012. 

∆ηµοκρατία Της 

Κορέας 

Είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ από το έτος 2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

4.1 Οι ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερες από 120 χώρες έχουν υιοθετήσει τα ∆ΛΠ και 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια να 

καταρτίζουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα πρότυπα. Οι ΜΜΕ 

έχουν σηµαντικό ρόλο αυτήν την στιγµή σε ολόκληρο τον κόσµο. Πιο συγκεκριµένα, 

υπάρχουν περισσότερες από 20 εκατοµµύρια ΜΜΕ στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει περίπου ο ίδιος αριθµός. 

Ουσιαστικά, κατέχουν κύριο ρόλο στην Ευρωπαϊκή οικονοµία, και συµβάλουν 

σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Ακόµα, 

αποτελούν πηγή αύξησης της επιχειρηµατικότητας και πηγή καινοτοµιών. Ωστόσο, η 

παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους δεν είναι πάντα εύκολη. Κάθε κράτος 

µπορεί να χρησιµοποιεί διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και αυτό δηµιουργεί 

εµπόδια. Το παραπάνω γεγονός δυσχεράνει και την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας. 

Παράλληλα µε όλα τα παραπάνω, υπάρχει αύξηση και του εύρους και της 

πολυπλοκότητας των ∆ΠΧΑ, γι’ αυτό και έχουν εκδοθεί αρκετές οδηγίες και 

γνωστοποιήσεις. Βεβαίως, η αύξηση του εύρους και του όγκου των προτύπων 

αποτελεί πηγή πίεσης για τις επιχειρήσεις. Πολλές φορές τα πρότυπα υπάρχει 

περίπτωση να έρχονται σε αντίθεση µε τα εθνικά πρότυπα, δηµιουργώντας σύγχυση 

στις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετη επιβάρυνση υπάρχει και λόγω του κόστους 

εφαρµογής αλλά και λόγω της ανάγκης παροχής εκπαίδευσης στο προσωπικό των 

επιχειρήσεων. Πολλές ακόµα επιχειρήσεις, αµφισβητούν την ποιότητα των 

πληροφοριών που παρέχεται από τις οικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, µε την 

εφαρµογή των ∆ΛΠ σε κάποιες χώρες έχει δηµιουργηθεί πρόβληµα και για τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Οι πληροφορίες που παρέχονται υπάρχει 

πιθανότητα να µην γίνονται απόλυτα κατανοητές από τους χρήστες. 
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Για να αντιµετωπίσει όλες τις παραπάνω ανησυχίες, το 2009 και 

συγκεκριµένα τον Ιούλιο, το IASB δηµοσιοποίησε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Ουσιαστικά, 

αποτελεί ένα αυτόνοµο πρότυπο που έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις µικρές και 

µεσαίες επιχειρήσεις.  Ο όγκος του είναι µόλις 230 σελίδες και κύρια χαρακτηριστικά 

του είναι η σαφήνεια και η έλλειψη πολυπλοκότητας. Ένα ακόµα πλεονέκτηµα του 

αποτελεί η δυνατότητα του να µεταφραστεί εύκολα σε άλλες ξένες γλώσσες. Μέσα 

στο πρότυπο, γίνεται αναφορά για την διαδικασία αναγνώρισης και επιµέτρησης των 

διαφόρων στοιχείων και όλα παρουσιάζονται µε ιδιαίτερα απλοποιηµένες διαδικασίες 

(Bladbury et al,2000).  

Το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ δεν συνδέεται µε τα πλήρη ∆ΠΧΠ. Η κάθε χώρα έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει αν θα το εφαρµόσει και για ποιες επιχειρήσεις θα ισχύει. Ο 

µοναδικός περιορισµός που υπάρχει είναι πως δεν µπορεί να εφαρµοστεί το ∆ΠΧΠ 

για ΜΜΕ από εταιρίες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και αυτές που 

διαπραγµατεύονται δηµόσια τους τίτλους τους. Σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Οµοσπονδία 

Λογιστών, το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ έχει την δυνατότητα να συµβάλει ουσιαστικά στην 

βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων 

παγκοσµίως και θα συµβάλλει ώστε οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε νέες µορφές 

χρηµατοδότησης. Κύριος στόχος όλου του προτύπου είναι η καλύτερη παροχή 

πληροφοριών στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

4.2 Ιστορικό του ∆ΛΠ για ΜΜΕ 
 

Από το 2001 µέχρι το 2009 πολλές ήταν οι διαδικασίες που πραγµατοποιήθηκαν 

σχετικά µε τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Πιο αναλυτικά, στον παρακάτω πίνακα 4.1 

παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά όλες αυτές οι διαδικασίες. 

 

2001 Το IASB αποφασίζει να δηµιουργήσει λογιστικά πρότυπα που θα 

αναφέρονται αποκλειστικά στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Ζητά και την συµβολή εµπειρογνωµόνων για διάφορες λύσεις και 

συµβουλές. 

2002 Το IASC εκφράζει την υποστήριξη του στα σχέδια του IASB 

σχετικά µε το πρότυπο που θα αφορά τις µικροµεσαίες 
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επιχειρήσεις. 

2003 Γίνεται από το IASB µια δοκιµή απόψεων που αποτελεί την 

βασική γραµµή για την δηµιουργία και ανάπτυξη των λογιστικών 

προτύπων.  

Ιούνιος 2004-

Ιανουάριος 2005 

Ένα έγγραφο προς συζήτηση δηµοσιεύει ο IASB, προκειµένου να 

γίνουν οι απαραίτητες παρατηρήσεις από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. Έως τον Ιανουάριο του 2005, γίνεται εξέταση των 

παρατηρήσεων και συζητήσεων και στο τέλος, το IASB 

αποφασίζει την δηµοσίευση του σχεδίου της έκθεσης. 

Απρίλιος 2005 Το IASB αποφασίζει να δηµοσιεύσει ερωτηµατολόγιο που θα 

αποτελέσει µέσο για να βρεθούν οι παραλείψεις που έχουν γίνει. 

Και αυτό γιατί υπάρχει ανάγκη για περισσότερα στοιχεία 

αναφορικά µε τυχόν τροποποιήσεις των αρχών αναγνώρισης και 

επιµέτρησης. 

Οκτώβριος 2005 Όλα τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε µε την 

χρήση του ερωτηµατολογίου, τίθενται ως θέµα συζήτησης από 

Οµάδες Εργασίας για ΜΜΕ, από ∆ιεθνής Φορείς και από το 

Συµβούλιο Ενηµέρωσης Προτύπων (το οποίο σήµερα έχει την 

ονοµασία Γνωµοδοτικό Συµβούλιο ∆ΠΧΠ) 

2006 Από το IASB, συζητούνται όλοι οι προβληµατισµοί που 

υπάρχουν σχετικά µε το προσχέδιο της έκθεσης που έχει γίνει. 

Τον Αύγουστο του έτους δηµοσιεύεται ολόκληρο το σχέδιο της 

έκθεσης στην ιστοσελίδα του IASB. 

2007 Σύµφωνα µε το σχέδιο της έκθεσης γίνεται πρόταση για πέντε 

διαφορετικούς τύπους απλουστεύσεων του πλήρους ∆ΠΧΠ. Το 

σχέδιο της έκθεσης µεταφράζεται σε πέντε διαφορετικές γλώσσες, 

ενώ στην συνέχεια τον Ιούνιο του ίδιου έτους γίνεται δηµοσίευση 

του ερωτηµατολογίου στην ιστοσελίδα του IASB σε τέσσερις 

διαφορετικές γλώσσες επίσης. 

2008- Απρίλιο 

2009 

Γίνεται εκ νέου συζήτηση από το IASB µετά την συλλογή όλων 

των απαντήσεων από τα ερωτηµατολόγια και όλων των δοκιµών 

που έχουν πραγµατοποιηθεί. 

Ιούλιος 2009 Εκδίδεται επίσηµα το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 
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4.3 Ποιες Επιχειρήσεις έχουν ∆ικαίωµα Εφαρµογής 
 

Οι εθνικές ρυθµιστικές αρχές, καθώς και οι φορείς καθορισµού προτύπων είναι οι 

υπεύθυνοι για να κρίνουν ποιες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για ΜΜΕ. Για τον καθορισµό αυτό χρησιµοποιούνται 

συγκεκριµένα κριτήρια και διάφορα ποσοτικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα το 

εισόδηµα και τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της κάθε επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την IASB, το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ προορίζεται για χρήση από 

διάφορους δηµόσιους τοµείς, ώστε αν δηµοσιοποιούν οικονοµικές καταστάσεις που 

να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από όλους τους εξωτερικούς χρήστες.  Κάθε 

οργανισµός, που έχει µετοχές ή συµµετοχικούς τίτλους εισηγµένους στο 

χρηµατιστήριο, ή που είναι χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα και διατηρεί οικονοµικούς 

πόρους πελατών της, θεωρείται πως έχει δηµόσια υπευθυνότητα (Τζανάτος, 2008) 

4.3.1 ∆ηµόσιες επιχειρήσεις 
 

∆ηµόσιες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές των οποίων οι τίτλοι θέτονται σε 

διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο. Είτε δεν ανήκουν καθόλου είτε ανήκουν 

ελάχιστα σε αυτούς που τις διοικούν. Το µεγαλύτερο τµήµα των περιουσιακών της 

στοιχείων ανήκει στους επενδυτές, δηλαδή σε αυτούς που δεν ασχολούνται 

καθηµερινά µε διοικητικές αποφάσεις.  

Ωστόσο, δεν θεωρούνται δηµόσιες επιχειρήσεις µόνο όσες είναι εισηγµένες 

στο χρηµατιστήριο. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που θεωρούνται δηµόσιες λόγω 

αντικειµένου τους και µόνο. Για παράδειγµα, οι ενώσεις συνεταιρισµών, µια µη 

εισηγµένη στο χρηµατιστήριο τράπεζα, ακόµα και ένα ΚΤΕΛ, είναι δηµόσια 

επιχείρηση λόγω του αντικειµένου της και µόνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλα τα 

περιουσιακά τους στοιχεία ανήκουν σε τρίτους επενδυτές, οι οποίοι δεν ασχολούνται 

µε τις καθηµερινές αποφάσεις που λαµβάνονται. 

Φυσικά, θεωρούνται δηµόσιες επιχειρήσεις όλοι οι φορείς του δηµοσίου 

τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτών σε καµία 

περίπτωση δεν ανήκουν σε αυτούς που παίρνουν διοικητικές αποφάσεις. Κατέχονται 

από ένα πιο µεγάλο σύνολο που δεν λαµβάνει καθηµερινές αποφάσεις (Βλάχος 

Χ.,2007). 
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Τέλος, υπάρχει και µια ειδική κατηγορία φορέων, όπου οι επιχειρήσεις έχουν 

µορφή ιδιωτικού τοµέα, αλλά ουσιαστικά ανήκουν στον δηµόσιο τοµέα. Για αυτήν 

την συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων έχουν δηµοσιοποιηθεί συγκεκριµένα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα είναι ιδιαίτερα σύνθετα και µεγάλα σε 

όγκο. Αδιαµφισβήτητα ωστόσο, η γενική εφαρµογή των λογιστικών προτύπων για 

αυτήν την ειδική κατηγορία επιχειρήσεων είναι παρόµοια µε αυτήν που ισχύει για τις 

επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα. 

 

4.3.2 Μη ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις 
 

Στην Ελλάδα το 95% των εταιριών του ιδιωτικού τοµέα είναι µη δηµόσιες. Ο κύριος 

λόγος για αυτό το µεγάλο ποσοστό είναι πως συνήθως αυτοί που διοικούν τις 

εταιρίες, τις κατέχουν κιόλας. Πολλές φορές συµβαίνει να πρόκειται για ένα αφεντικό 

που µαζί µε την οικογένεια του έχουν την ιδιοκτησία της επιχείρησης αλλά την 

διοικούν κιόλας. 

Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους, οι µη δηµόσιες επιχειρήσεις είναι αρκετά 

µικρές σε θέµα µεγέθους, γι’ αυτό το λόγο και πολύ συχνά αναφέρονται ως 

µικροµεσαίες. Αυτού του είδους οι εταιρίες έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά, τα λίγα 

προϊόντα που πουλάνε, τον περιορισµένο κύκλο δραστηριοτήτων τους, τα ανεπαρκή 

κάποιες φορές κεφάλαια και τις ελάχιστες διοικητικές γνώσεις. 

Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις όπου, ένα µέρος των κεφαλαίων που 

χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι δανεικά χωρίς αυτό να επηρεάζει αρνητικά  τον µη 

δηµόσιο χαρακτήρα τους. Κύρια αιτία αυτού του γεγονότος, είναι η ανάγκη των 

τραπεζών προκειµένου να χορηγήσουν δάνεια. Ουσιαστικά, χρειάζονται κάποιες 

εγγυήσεις, για αυτό οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν δανεικά κάποιες φορές ως µέρος 

των κεφαλαίων που χρησιµοποιούν. 

Ο διαχωρισµός µεταξύ δηµόσιων και µη δηµόσιων επιχειρήσεων δεν είναι 

πάντα σαφής και εύκολος. Υπάρχουν πολλές φορές, όπου οι διάφορες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες αλλάζουν και µετασχηµατίζονται, κυρίως ανάλογα 

µε την χώρα που αφορούν.  Για αυτόν τον λόγο, και τις περισσότερες φορές ο 

διαχωρισµός, η διαφοροποίηση δηλαδή των επιχειρήσεων, πραγµατοποιείται από τις 

αρχές κάθε κράτους (παράγραφοι προτύπου 1.2-1.6). 
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Τέλος, θεωρείται αναγκαίο να τονισθεί πως η διάκριση που πραγµατοποιείται 

µεταξύ µικρών ή µη µικρών ελεγχόµενων εταιριών σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 

Πρότυπα διαφέρει από αυτήν που γίνεται για τις δηµόσιες και µη δηµόσιες 

επιχειρήσεις. 

4.4 Περιεχόµενο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 

Το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ έχει θεµατική οργάνωση. Είναι δηλαδή χωρισµένο ανά θέµα, και 

καθένα από αυτά χαρακτηρίζεται από έναν αριθµό. Περιέχει 35 θέµατα, και καθένα 

από αυτά έχει την ίδια ακριβώς βαρύτητα. Ακόµα, περιλαµβάνει και γλωσσάριο.  

Σύµφωνα µε το IASB, θα γίνει επανεξέταση του προτύπου δύο χρόνια µετά 

την πρώτη εφαρµογή του ώστε να εξεταστεί η ανάγκη για τυχόν τροποποιήσεις. Ενώ 

στην συνέχεια, θα γίνεται αναθεώρηση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ κάθε τρία χρόνια, για 

την εξέταση οποιασδήποτε µεταβολής. Κάθε τροποποίηση του προτύπου θα έχει ισχύ 

ενός έτους από την έκδοση του. Τα τµήµατα του προτύπου αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα 4.2 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

Τµήµα 1 

 

Μικροµεσαίες  επιχειρήσεις  

 

Τµήµα 2 

 

Αφετηρία  και  βασικές  αρχές  

 

Τµήµα 3 

 

Παρουσίαση των  οικονοµικών 

καταστάσεων 

 

Τµήµα 4 

 

Κατάσταση οικονοµικής  θέσης  

 

Τµήµα 5 

 

Κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων και κατάσταση 

αποτελεσµάτων 
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Τµήµα 6 Κατάσταση µεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων  και  κατάσταση  

αποτελεσµάτων και 

αποτελεσµάτων εις  νέο 

 

Τµήµα 7 

 

Κατάσταση ταµειακών ροών 

 

Τµήµα 8 

 

Σηµειώσεις  των  οικονοµικών 

καταστάσεων 

 

Τµήµα 9 

 

Ενοποιηµένες  και  ατοµικές  

οικονοµικές  καταστάσεις  

 

Τµήµα 10 

 

Λογιστικές  πολιτικές , εκτιµήσεις  

και λάθη 

 

Τµήµα 11 

 

Βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα 

 

Τµήµα 12 

 

Άλλα ζητήµατα για τα 

χρηµατοοικονοµικά  µέσα 

Τµήµα 13 Αποθέµατα 

Τµήµα 14 
Επενδύσεις  σε συγγενείς  

επιχειρήσεις  

Τµήµα 15 Επενδύσεις  σε κοινοπραξίες  

Τµήµα 16 Επενδύσεις  σε ακίνητα 

Τµήµα 17 Ενσώµατες  ακινητοποιήσεις  

Τµήµα 18 Άυλα στοιχεία 

Τµήµα 19 
Επιχειρηµατικές  συνενώσεις  και 

υπεραξία 

Τµήµα 20 Μισθώσεις  
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Τµήµα 21 
Προβλέψεις  και ενδεχόµενες  

απαιτήσεις  ή  υποχρεώσεις  

Τµήµα 22 Υποχρεώσεις  και καθαρή θέση 

Τµήµα 23 Έσοδα 

Τµήµα 24 Κρατικές  επιχορηγήσεις  

Τµήµα 25 Κόστη  δανεισµού  

Τµήµα 26 
Πληρωµές  µε  βάση  την  αξία των 

µετοχών 

Τµήµα 27 Αποµείωση  ενεργητικών  στοιχείων 

Τµήµα 28 Αµοιβές  προσωπικού  

Τµήµα 29 Φόρος  εισοδήµατος  

Τµήµα 30 Μετατροπή  ξένων  νοµισµάτων 

Τµήµα 31 Υπερπληθωρισµός  

Τµήµα 32 
Γεγονότα  µετά  την  ηµεροµηνία 

αναφοράς  

Τµήµα 33 
Γνωστοποιήσεις  συνδεδεµένων 

µερών 

Τµήµα 34 Εξειδικευµένες  δραστηριότητες  

Τµήµα 35 
Μετάβαση στο ∆ΠΧΑ για  τις  

ΜΜΕ 

 

4.5 Μετάβαση στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι αναγκαίες 

συγκεκριµένες ενέργειες ώστε η µετάβαση των επιχειρήσεων στο πρότυπο να 

χαρακτηρίζεται από οµαλότητα. Όλες αυτές οι ενέργειες αναφέρονται στο τµήµα 35 

του προτύπου (σελ.204-207) όπως αναφέρεται και από τον παραπάνω πίνακα 4.2.  

Η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ γίνεται από επιχειρήσεις που στο παρελθόν 

εφάρµοζαν είτε τα ∆ιεθνή Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα είτε οποιαδήποτε άλλες 
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γνωστές λογιστικές αρχές. ∆ιαφοροποίηση των απαραίτητων ενεργειών υπάρχει αν η 

επιχείρηση εφαρµόζει για πρώτη φορά το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ ή όχι. Ωστόσο, ισχύει πως 

πρώτη εφαρµογή κάθε επιχείρηση µπορεί να κάνει αποκλειστικά µόνο µία φορά. Αν 

τυχόν, το εφαρµόσει και στην συνέχεια σταµατήσει την εφαρµογή του για ένα 

διάστηµα και αργότερα επιλέξει να το ξαναεφαρµόσει, τότε δεν ισχύουν οι 

απλοποιήσεις και οι ειδικές εξαιρέσεις της πρώτης εφαρµογής (Άθως, 2009). 

4.5.1 Η πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 

Κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ από µια επιχείρηση, οι οικονοµικές 

καταστάσεις συντάσσονται µε βάση αυτά που ορίζει το πρότυπο στο Τµήµα 35. Η 

σύνταξη τους πρέπει να γίνεται απόλυτα µε βάση το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ και αυτό 

πρέπει να δηλώνεται στις καταστάσεις ρητά και ανεπιφύλαχτα. Οι πρώτες 

οικονοµικές καταστάσεις που θα συνταχθούν µε βάση το πρότυπο µπορεί να είναι οι 

πρώτες είτε γιατί αποτελούν τις πρώτες που συντάσσει γενικά η επιχείρηση, είτε γιατί 

οι αµέσως προηγούµενες καταστάσεις είχαν συνταχθεί µε βάση τα πλήρη ∆ΠΧΠ, είτε 

τέλος, γιατί στις αµέσως προηγούµενες είχε γίνει εφαρµογή των εθνικών προτύπων 

της χώρας. 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διαθέτουν κάποια σηµαντικά 

χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα, πρέπει να παρέχουν τόσο συγκριτικές πληροφορίες 

για όλα τα απαραίτητα οικονοµικά µεγέθη, αλλά επίσης, και περιφραστική 

συγκριτική πληροφόρηση. Περιφραστική πληροφόρηση µπορούν να παρουσιάσουν 

οι επιχειρήσεις για πάνω από µία χρονικές περιόδους, Έτσι, για να υπολογίσουµε την 

ηµεροµηνία µετάβασης κάθε επιχείρησης στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, χρησιµοποιείται η 

ηµεροµηνία της παλιότερης χρονικής περιόδου στην οποία έχουν συνταχθεί οι 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το νέο πρότυπο. 

4.5.2 ∆ιαδικασίες στην ηµεροµηνία µετάβασης 
 

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, η κάθε επιχείρηση δηµιουργεί τον ισολογισµό 

ανοίγµατος. Ο ισολογισµός διαµορφώνεται µε λογισµό των διαφόρων στοιχείων του 

ενεργητικού, και των υποχρεώσεων, όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, µε µη 

λογισµό των υπολοίπων στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων που ορίζει το 

πρότυπο, µε διαδικασία αναδιάταξης σε διάφορους λογαριασµούς στοιχείων 

ενεργητικού, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης και τέλος, µε αποτίµηση όλων των 
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στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σύµφωνα µε τις ενέργειες που ορίζει το 

∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 

 Σε πολλές περιπτώσεις, οι λογιστικές πολιτικές µε τις οποίες συντάσσεται ο 

ισολογισµός ανοίγµατος µπορεί να διαφέρουν από αυτές που είχαν χρησιµοποιηθεί 

κατά την ίδια ακριβώς ηµεροµηνία σύµφωνα µε προηγούµενες λογιστικές πολιτικές. 

Για αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίες κάποιες αναπροσαρµογές που µπορεί να 

προέρχονται από διάφορες συναλλαγές και άλλα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν 

πριν την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Όλες αυτές οι αναπροσαρµογές πρέπει να 

υπολογίζονται και να καταχωρούνται κατευθείαν στα παρακρατηθέντα κέρδη. 

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες συναλλαγές για τις οποίες δεν πρέπει να γίνει 

αλλαγή της λογιστικής αρχής που εφαρµόζονταν σύµφωνα µε το προηγούµενο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. Αυτό όµως ισχύει µόνο κατά της πρώτη 

εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Αυτές οι συγκεκριµένες συναλλαγές είναι : 

1) Οι διακοπείσες λειτουργίες. 

2) Η λογιστική αντιστάθµιση του κινδύνου (παράγραφος προτύπου 

12.16). 

3) Η αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων. 

4) Η αποτίµηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας. 

5) Οι λογιστικές εκτιµήσεις. 

Ακόµα, σχετικά µε την κατανοµή των αποτελεσµάτων στην µειοψηφία και 

στους ιδιοκτήτες, όλες οι υποχρεώσεις εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία 

µετάβασης. Εξαίρεση υπάρχει αν έχει γίνει στο παρελθόν προσαρµογή συνενώσεων. 

Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποχρεώσεις εφαρµόζονται από την ηµεροµηνία που έχει 

γίνει η προσαρµογή. 

 Επιπρόσθετα, κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ παρέχεται η 

δυνατότητα οι επιχειρήσεις να κάνουν διάφορες εξαιρέσεις. Κάποια παραδείγµατα 

από αυτές τις εξαιρέσεις αναφέρονται παρακάτω. 

♦ Αξία αναπροσαρµογής στο τεκµαρτό κόστος: Στην περίπτωση που η 

επιχείρηση εφαρµόζει για πρώτη φορά το πρότυπο, µπορεί να χρησιµοποιήσει 

ως τεκµαρτό κόστος κτήσης µιας εγκατάστασης ή ενός στοιχείου ιδιοκτησίας, 

την αναπροσαρµογή που είχε πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε προηγούµενη 

λογιστική αρχή, από την ηµεροµηνία µετάβασης και µετά. 
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♦ Συναλλαγές βάση αξίας µετοχών: ∆ίνεται η δυνατότητα η επιχείρηση να µην 

εφαρµόσει το τµήµα 26 «Πληρωµές µε βάση την αξία των µετοχών» κατά την 

πρώτη εφαρµογή. Η εξαίρεση αυτή αφορά διάφορα στοιχεία της καθαρής 

θέσης ή πληρωµές των οποίων ο διακανονισµός έχει πραγµατοποιηθεί πριν 

την ηµεροµηνία µετάβασης. 

♦ Αναβαλλόµενοι φόροι: Κατά την πρώτη εφαρµογή, δίνεται η δυνατότητα στην 

επιχείρηση, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, να µην γίνει λογισµός 

αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων, όταν απαιτείται 

πολλή προσπάθεια. 

♦ Τµήµα 18 : Όταν το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ εφαρµόζεται για πρώτη φορά, µπορεί η 

επιχείρηση να µην κάνει εφαρµογή του τµήµατος 18 που αναφέρεται στις  

«Επιχειρηµατικές συνενώσεις και υπεραξία», µόνο για τις ενοποιήσεις 

επιχειρήσεις που έγιναν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που γίνει κάποια ενοποίηση από την επιχείρηση σύµφωνα µε το 

τµήµα 18, πρέπει να δηλώσει και όλες τις ενοποιήσεις που θα γίνουν στο 

µέλλον. 

♦ Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις:  Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, 

οι διάφορες συµµετοχές εµφανίζονται στο κόστος όταν γίνει αφαίρεση των 

προβλέψεων ή στην εύλογη αξία.  Ωστόσο, κατά την µετάβαση που γίνεται, οι 

συµµετοχές µπορούν να αποτιµηθούν στο κόστος ή στο τεκµαρτό κόστος. Το 

τεκµαρτό κόστος υπάρχει περίπτωση να είναι η εύλογη αξία κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης ή το λογιστικό υπόλοιπο σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιούνταν (παράγραφοι 

προτύπου 9.24-9.27)  . 

♦ Συµβάσεις παραχώρησης: Σχετικά µε τις συµβάσεις παραχώρησης που 

πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, 

κατά την πρώτη εφαρµογή και µόνο, δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των 

παραγράφων 34.12-34.16. 

♦ Σύνθετοι χρηµατοοικονοµικοί τίτλοι: Σύµφωνα µε το τµήµα 23 του προτύπου, 

οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να πραγµατοποιήσουν διαχωρισµό των 

σύνθετων οικονοµικών τίτλων. Ο διαχωρισµός γίνεται µεταξύ της 

υποχρέωσης του και της καθαρής αξίας του κατά την ηµεροµηνία έκδοσης 

του. Ωστόσο, κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, αυτός ο 
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διαχωρισµός δεν απαιτείτε, εκτός και αν το στοιχείο της υποχρέωσης είναι σε 

εκκρεµότητα κατά της ηµεροµηνία που γίνεται η µετάβαση.  

♦ Συµβάσεις µε µίσθωση: Σχετικά µε µία σύµβαση που περιλαµβάνει µίσθωση, 

η επιχείρηση έχει την δυνατότητα να κάνει την αξιολόγηση σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και όχι µε βάση την 

ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης. 

♦ Τεκµαρτό κόστος: Στις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για πρώτη φορά το 

∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, δίνεται η δυνατότητα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, να 

αποτιµήσει σε εύλογη αξία τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις, τα άυλα στοιχεία 

και τα επενδυτικά ακίνητα. Ακόµα, αυτήν την εύλογη αξία µπορεί να την 

υπολογίσει και ως τεκµαρτό κόστος των παραπάνω στοιχείων. 

♦ Σωρευτικές διαφορές µετατροπών : Σχετικά µε τις διαφορές µετατροπών, το 

τµήµα 30 του προτύπου, που αναφέρεται στις «Συναλλαγµατικές 

µετατροπές», ορίζει πως όποιες διαφορές µετατροπών υπάρχουν πρέπει να 

καταχωρούνται ως διαφορετικό στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων και ακόµα, οι 

διαφορές που υπάρχουν να καταχωρούνται στα κέρδη ή στις ζηµιές προς 

διάθεση. Όταν όµως γίνεται πρώτη εφαρµογή του προτύπου από κάποια 

επιχείρηση, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να µην κάνει αναγνώριση 

των σωρευτικών διαφορών στα ίδια κεφάλαια, κατά την µετάβαση. 

Καταληκτικά, στις περιπτώσεις που µια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα 

να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζονται σύµφωνα µε 

το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, πρέπει να αναφέρει σχετική γνωστοποίηση. Ακόµα, αν δεν 

µπορεί η επιχείρηση να αναπροσαρµόσει τον ισολογισµό κατά την ηµεροµηνία που 

πραγµατοποιείται η µετάβαση, θα πρέπει να εφαρµόσει όλα όσο ορίζει το τµήµα 35 

µόλις αυτό γίνει δυνατό, και θα πρέπει να αναφέρει και σχετική γνωστοποίηση, 

καθώς τα στοιχείων των προηγούµενων οικονοµικών καταστάσεων δεν θα είναι 

συγκρίσιµα (Roberts et al,2002). 

4.5.3 Απαραίτητες γνωστοποιήσεις 
 

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, κάποιες γνωστοποιήσεις είναι απαραίτητες για την 

µετάβαση της επιχείρησης στο νέο πρότυπο. Οι γνωστοποιήσεις αυτές είναι : 

 

 



 34 

1) Συµφωνίες των λογαριασµών 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 35 του προτύπου, µετά την υιοθέτηση του προτύπου οι 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης πρέπει να εµπεριέχουν µια αναφορά όλων 

των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν στις λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η 

επιχείρηση.  

Επίσης, πρέπει και να υπάρχει συµφωνία ανάµεσα στα ίδια κεφάλαια όπως 

έχουν καταγραφεί µε το παλιότερο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και στα 

ιδία κεφαλαία σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο αναφοράς. Αυτή η συµφωνία πρέπει να 

ισχύει τόσο κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, αλλά και στο 

τέλος της τελευταίας χρήσης, όπου οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 

καταρτίστηκαν µε το προηγούµενο πλαίσιο αναφοράς. 

Επιπρόσθετα, συµφωνία πρέπει να υπάρχει και ανάµεσα στους λογαριασµούς 

ζηµιών ή κερδών που έχουν καταγραφεί στις τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις που 

καταρτίστηκαν µε το παλιότερο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, κατά την 

τελευταία χρήση, και στους ίδιους λογαριασµούς αλλά βάση του νέου προτύπου για 

την ίδια ακριβώς χρήση. 

Καταληκτικά, η παράγραφος 35 του προτύπου αναφέρει και κάποιες 

παρατηρήσεις. Αρχικά, αν τυχόν κατά την διαδικασία της µετάβασης βρεθούν λάθη 

σε προηγούµενες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν µε το προηγούµενο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, στις γνωστοποιήσεις της που θα δοθούν, θα 

πρέπει να γίνεται όσο είναι δυνατό, αναφορά για όλες τις µεταβολές που προέρχονται 

από τις αλλαγές λογιστικών πολιτικών και από µεταβολές λαθών. Ακόµα, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 35.15, στην περίπτωση που παλιότερα οι επιχείρηση δεν 

παρουσίαζε οικονοµικές καταστάσεις, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στις πρώτες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που θα καταρτιστούν µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. 

2) Ανάλυση µετάβασης 

Το τµήµα 35 του προτύπου ορίζει πως οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να 

παρουσιάζουν µια ανάλυση σχετικά µε όλες τις αλλαγές που έγιναν κατά την 

µετάβαση. Ουσιαστικά, πρέπει να αναλύεται η επιρροή της µετάβασης, από το 

παλιότερο πλαίσιο στο νέο πρότυπο, στην χρηµατοοικονοµική απόδοση της 

επιχείρησης, στις ταµειακές της ροές και στην γενικότερη χρηµατοοικονοµική της 

θέση. 
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4.6 Βασικές αρχές προτύπου 
 

Το τµήµα 2 του προτύπου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα τµήµατα. Είναι 

ιδιαίτερα εκτεταµένο και αυτό γιατί αποτελεί την βάση πάνω στην οποία βασίζονται 

όλα τα υπόλοιπα τµήµατα. Αναφέρεται γενικότερα στο αντικείµενο των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στα στοιχεία της 

πληροφόρησης που τις κάνουν χρήσιµες, και τέλος, στις βασικές λογιστικές αρχές 

που πρέπει να ακολουθούνται. 

Σκοπός των καταστάσεων που παρέχουν οικονοµική πληροφόρηση, είναι να 

δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όλα τα αποτελέσµατα (παράγραφος 

προτύπου 2.2), καθώς και οι ταµειακές ροές κάθε επιχείρησης σε όλους τους χρήστες 

του εξωτερικού περιβάλλοντος που δεν είναι δυνατό να έχουν άµεση παροχή 

πληροφοριών. Επιπλέον, µέσω των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται εύκολα 

αντιληπτή η διαχειριστική ικανότητα που διαθέτει η διοίκηση κάθε επιχείρησης 

(παράγραφος προτύπου 2.3). 

4.6.1 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καταστάσεων 
 

Όλες οι οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ για ΜΜΕ πρέπει να διέπονται 

από συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι : 

 

Σηµαντικότητα (Materiality) 

Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

είναι σηµαντικές και ουσιαστικές. Αυτό σηµαίνει πως η παράλειψη τους ή κάποιο 

λάθος σε αυτές µπορεί να οδηγήσει τους χρήστες των καταστάσεων σε λανθασµένες 

αποφάσεις. Επιπρόσθετα, η σηµαντικότητα έχει σχέση µε το µέγεθος της παράλειψης 

και φυσικά, µε τις συνθήκες που υπάρχουν. Βεβαίως, οποιοδήποτε λάθος εντοπιστεί 

πρέπει να διορθωθεί άµεσα. 

 

Κατανόηση από όλους τους χρήστες (Understandability) 

Όλες οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζονται µε κατανοητό τρόπο. 

Στόχος πρέπει να είναι να γίνονται εύκολα κατανοητές από όλους τους χρήστες, 

ακόµα και από αυτούς που δεν έχουν εξειδικευµένες οικονοµικές γνώσεις. Ωστόσο, 

σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να µην αναφέρονται σηµαντικές πληροφορίες στις 
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οικονοµικές καταστάσεις, επειδή υπάρχει η πιθανότητα να µην είναι εύκολα 

αντιληπτές από κάποιους χρήστες. 

 

Πληρότητα (Completeness)  

Όλη η πληροφόρηση που παρέχεται από τις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να είναι 

πλήρης. Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει να µην γίνεται καµία παράλειψη σηµαντικής 

πληροφορίας που υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει τους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να λάβουν λανθασµένες αποφάσεις. 

 

Αξιοπιστία (Reliability) 

Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να φανερώνουν την 

πραγµατική κατάσταση της κάθε επιχείρησης. Συχνά οι οικονοµικές καταστάσεις 

επηρεάζονται από προκαταλήψεις σχετικά µε τον τρόπο που παρουσιάζονται οι 

πληροφορίες µε στόχο να οδηγήσουν τους χρήστες σε συγκεκριµένες αποφάσεις. 

Κάτι τέτοιο φυσικά πρέπει να αποφεύγεται προκειµένου οι χρήστες να 

ενηµερώνονται για τα πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία.   

 

Ουσία πάνω από τον τύπο (Substance Over Form) 

Όλα τα λογιστικά γεγονότα, καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί η κάθε 

επιχείρηση πρέπει να λογίζονται στα βιβλία αρχικά, και στην συνέχεια να 

εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ακόµα και αν η ουσία τους δεν συµφωνεί 

µε τον νοµικό τους τύπο.  Με αυτός τον τρόπο, οι οικονοµικές καταστάσεις αυξάνουν 

την αξιοπιστία τους. 

 

Συγκρισιµότητα (Comparability) 

Μια από τις κυριότερες χρησιµότητες των οικονοµικών καταστάσεων είναι πως δίνει 

στους χρήστες την δυνατότητα να συγκρίνουν τα αποτελέσµατα κάθε επιχείρησης, τις 

ταµειακές ροές και την οικονοµική θέση αυτής, µε άλλες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το 

λόγο ο υπολογισµός των διαφόρων λογιστικών γεγονότων, καθώς και η παρουσίαση 

τους πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο µε τον ίδιο τρόπο. Επιπρόσθετα, στις οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να υπάρχει και σχετική ενηµέρωση για τις λογιστικές πολιτικές 

που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη τους. 
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Συνάφεια (Relevance) 

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από συνάφεια και  να συµβάλλουν ώστε οι χρήστες να λαµβάνουν 

τις σωστές αποφάσεις. Οι χρήστες πρέπει να µπορούν, βάση των πληροφοριών που 

τους παρέχονται, να κάνουν σωστές αξιολογήσεις για το παρόν και το µέλλον της 

κάθε εταιρίας, ακόµα και για την µελλοντική επιβίωση της. 

 

Ισορροπία κόστους και οφέλη (Balance between benefit and cost) 

Η παροχή των πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις δηµιουργεί κάποια κόστη. 

Ωστόσο, τα κόστη αυτά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα οφέλη που παρέχονται από τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Τα οφέλη λαµβάνονται από έναν µεγάλο αριθµό 

εξωτερικών χρηστών. Για παράδειγµα, τα διευθυντικά στελέχη βασίζονται στα 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων προκειµένου να λάβουν καίριες αποφάσεις. 

Επιπλέον, οι πληροφορίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την εικόνα τους 

προς το κοινό και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως ακόµα και να δανειστούν κεφάλαια µε 

µικρότερο κόστος δανεισµού. 

 

Σύνεση ( Prudence) 

Σε πολλά γεγονότα υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τα ποσά που µπορεί να 

εµφανιστούν στις οικονοµικές καταστάσεις. Κατά τις εκτιµήσεις που γίνονται για 

αυτά τα ποσά πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη σύνεση και πάντα να εκφράζεται κάποια 

επιφύλαξη, ώστε να µην παρουσιαστούν υποτιµηµένες οι υποχρεώσεις της 

επιχείρησης ή υπερτιµηµένα τα στοιχεία του ενεργητικού της. Ωστόσο, ούτε το 

αντίθετο θα πρέπει να γίνεται, δηλαδή να υπερτιµούνται οι υποχρεώσεις ή να 

υποτιµάται το ενεργητικό, καθώς κάτι τέτοιο θα φανερώνει προκατάληψη ώστε να 

επηρεάσει τις αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Επικαιρότητα ( Timeliness) 

Όλες οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται το χρονικό διάστηµα που λαµβάνονται οι 

αποφάσεις ώστε να θεωρούνται επίκαιρες. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη 

παροχή πληροφοριών που θα βοηθάει τους χρήστες στις αποφάσεις τους. Αν δοθούν 

οι πληροφορίες σε µη κατάλληλο χρόνο, ετεροχρονισµένα δηλαδή, τότε χάνουν την 

καταλληλότητα τους και την αξιοπιστία τους. Η κάθε πληροφόρηση πρέπει να δίνεται 
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σε χρόνο καθορισµένο από την διοίκηση, έχοντας ως κύριο σκοπό των καλύτερη 

κάλυψη των αναγκών των χρηστών (παράγραφοι προτύπου 2.4-2.14).  

4.6.2 Οικονοµική Θέση Επιχείρησης  
 

Με τον όρο οικονοµική θέση, γίνεται αναφορά στην σχέση που υπάρχει µεταξύ του 

ενεργητικού κάθε επιχείρησης, των υποχρεώσεων της και των ιδίων κεφαλαίων της, 

σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Η σχέση αυτή παρουσιάζεται στον Ισολογισµό 

της κάθε επιχείρησης δηλαδή στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (τµήµα προτύπου 

4). Πιο συγκεκριµένα, οι παραπάνω όροι περιλαµβάνουν : 

1) Ενεργητικό  

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού είναι οι πόροι που θα προσφέρουν έσοδα στην 

επιχείρηση στο µέλλον.  Θα συµβάλλουν δηλαδή, άµεσα ή έµµεσα στις µελλοντικές 

εισροές της επιχείρησης. Ωστόσο, τα µελλοντικά έσοδα µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν είτε από την χρήση του ίδιου του στοιχείου του ενεργητικού, είτε 

από τη διάθεση του. Τα στοιχεία του ενεργητικού µπορούν να έχουν υλική ή άυλη 

µορφή. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως για να χαρακτηριστεί ένα στοιχείο ως 

ενεργητικό, δεν είναι αναγκαίο να ανήκει µε ιδιοκτησία στην επιχείρηση, αρκεί µόνο 

η επιχείρηση να διαχειρίζεται τα οφέλη του στοιχείου (παράγραφοι προτύπου 2.17-

2.19). 

2) Υποχρεώσεις  

Οι υποχρεώσεις αναφέρονται σε γεγονότα που θα προκαλέσουν εκροή πόρων από την 

επιχείρηση. Κάθε υποχρέωση µπορεί να είναι της µορφής νοµικής ή έµµεσης. Όταν 

αναφερόµαστε σε νοµική υποχρέωση σηµαίνει πως η επιβολή της προέρχεται από 

κάποιο συµβόλαιο ή από συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις.  Ενώ, όταν γίνεται 

αναφορά σε έµµεση υποχρέωση σηµαίνει πως προέρχεται από ενέργειες της 

επιχείρησης όταν αναλαµβάνει συγκεκριµένες ευθύνες και όταν δηµιουργεί 

προσδοκίες σε τρίτους και αναλαµβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η 

πληρωµή των υποχρεώσεων µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Συνήθως, γίνεται 

µε µετρητά, ή µε µεταβίβαση στοιχείων, ή µε παροχή κάποιας υπηρεσίας 

(παράγραφοι προτύπου 2.20-2.21). 
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3) Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια αφορούν το αποτέλεσµα που αποµένει όταν από τα στοιχεία του 

ενεργητικού γίνει αφαίρεση των υποχρεώσεων. Όλα τα στοιχεία τους υπάρχει 

δυνατότητα να αναλυθούν σε πιο αναλυτικούς λογαριασµούς όπως στα µετοχικά 

κεφάλαια και στα αποτελέσµατα εις νέο (παράγραφος προτύπου 2.22). 

4.6.3 Αποτελέσµατα (Performance)  
 

Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ για ΜΜΕ, δίνεται η δυνατότητα τα συνολικά αποτελέσµατα να 

εµφανίζονται όλα µαζί στην Κατάσταση Συνολικών Αποτελεσµάτων ή χωριστά στην 

Κατάσταση Κερδών/Ζηµιών και στην Κατάσταση Λοιπών Αποτελεσµάτων. 

 Ουσιαστικά, τα αποτελέσµατα αποτελούν την διαφορά που υπάρχει µεταξύ 

εσόδων και εξόδων της επιχείρησης σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Όλες οι 

πληροφορίες που δίνονται σχετικά µε τα αποτελέσµατα  χρησιµοποιούνται για την 

εξαγωγή χρήσιµων στοιχείων και συµπερασµάτων όπως είναι τα κέρδη ανά µετοχή 

της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, για τα έσοδα και τα έξοδα υπάρχουν οι παρακάτω ορισµοί:  

ΈΣΟ∆Α: Πρόκειται για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, χωρίς 

όµως αυτό να γίνεται µε εισφορά των µετόχων. Ουσιαστικά, αυξάνονται οι 

οικονοµικές ωφέλειες της εταιρίας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε ταµειακές εισροές, 

είτε µε αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, είτε τέλος, µε µείωση των 

υποχρεώσεων. 

Πιο αναλυτικά, µπορεί να έσοδα να προέρχονται από δύο κατηγορίες. Αρχικά, 

είναι αυτά που δηµιουργούνται από τις καθηµερινές και κανονικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης, όπως είναι οι πωλήσεις της εταιρίας, οι τόκοι, τα ενοίκια και οι 

αµοιβές. Στην δεύτερη κατηγορία, ανήκουν τα κέρδη που είναι εισόδηµα αλλά που 

όµως δεν αποτελούν έσοδα για την επιχείρηση. Αυτά εµφανίζονται διακεκριµένα 

στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της επιχείρησης (παράγραφος προτύπου  2.25). 

ΕΞΟ∆Α: Πρόκειται για την µείωση των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, χωρίς 

όµως αυτό να γίνεται µε διανοµή στους µετόχους. Συγκεκριµένα, µειώνονται οι 

οικονοµικές ωφέλειες της εταιρίας. Αυτό επιτυγχάνεται µε πολλαπλούς τρόπους, 

όπως για παράδειγµα µε ταµειακές εκροές, µε µείωση των στοιχείων του ενεργητικού 

ή µε αύξηση των υποχρεώσεων της εταιρίας. 
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Αναλυτικότερα, µε τον όρο έξοδα αναφερόµαστε σε δύο κατηγορίες, Αρχικά, 

υπάρχουν αυτά που προέρχονται από τις καθηµερινές και κανονικές δραστηριότητες 

της επιχείρησης, όπως είναι οι αµοιβές προσωπικού και οι αποσβέσεις. Σε αυτήν την 

περίπτωση γίνεται εκροή ταµειακών διαθεσίµων ή µείωση των στοιχείων του 

ενεργητικού. Επιπρόσθετα, µε τον όρο έξοδα νοείται και οποιαδήποτε ζηµία 

προκαλείται από την καθηµερινή δραστηριότητα της επιχείρησης. Κάθε ζηµία 

εµφανίζεται και αυτή διακριτά στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της επιχείρησης 

(παράγραφος προτύπου 2.26). 

4.6.4 ∆ιαδικασία Λογιστικοποίησης 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού, τα έσοδα 

και τα έξοδα, καθώς και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η διαδικασία της 

ενσωµάτωσης των παραπάνω στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις ονοµάζεται 

λογιστικοποίηση. Προκειµένου να γίνει η διαδικασία της λογιστικοποίησης θα πρέπει 

κάθε στοιχείο να πληροί δύο συγκεκριµένα κριτήρια.  

Το πρώτο είναι το στοιχεία να έχει µια συγκεκριµένη αξία και να υπάρχει 

δυνατότητα σωστής αποτίµησης της αξίας του. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η 

πιθανότητα να γίνει απλή εκτίµηση της αξίας του στοιχείου. Κάτι τέτοιο είναι 

απόλυτα αποδεκτό, χωρίς να µειώνεται καθόλου η αξιοπιστία των οικονοµικών 

καταστάσεων. Αν όµως δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει µια σωστή και αξιόπιστη 

εκτίµηση, τότε το στοιχείο δεν θα πρέπει να περιλαµβάνεται στις καταστάσεις. 

Το  δεύτερο κριτήριο, είναι να υπάρχει η πιθανότητα το στοιχείο να αποφέρει 

µελλοντικό οικονοµικό όφελος που θα εισχωρήσει ή θα εκχωρήσει από την 

επιχείρηση. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει αβεβαιότητα για αυτό το κριτήριο,  

γι’ αυτό και στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου αναφοράς, επανεξετάζονται όλα τα 

στοιχεία, τόσο τα σηµαντικά όσο και τα λιγότερα σηµαντικά. 

4.6.5 ∆ιαδικασία αποτίµησης 
 

Το ποσό µε το οποίο θα εµφανιστεί η αξία ενός στοιχείου στις οικονοµικές 

καταστάσεις καθορίζεται µε την διαδικασία της αποτίµησης. Πάντοτε αρχικά, 

επιλέγεται µια βάση αποτίµησης της αξίας. Οι πιο συνηθισµένες βάσεις είναι δύο, 

αυτή της εύλογης αξίας και αυτή του ιστορικού κόστους. 
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Η βάση της εύλογης αξίας αναφέρεται σε ένα ποσό που θα είναι αποδεκτό για 

µια µεταβίβαση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή για τον διακανονισµό µιας 

υποχρέωσης. Θα γίνεται αποδεκτό και από τις δύο πλευρές των εµπλεκόµενων, µέσα 

στα πλαίσια µια σωστής διαπραγµάτευσης. 

Κατά την δεύτερη βάση αποτίµησης, για τα στοιχεία του ενεργητικού, το 

ιστορικό κόστος είναι τα ταµειακά διαθέσιµα ή η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος 

που υπάρχει πιθανότητα να έχει δοθεί. Ενώ, σχετικά µε τις υποχρεώσεις, το ιστορικό 

κόστος αφορά το καθαρό ποσό των ταµειακών διαθεσίµων όταν ξεκίνησε να υπάρχει 

η υποχρέωση. 

4.6.6 Αρχή του ∆εδουλευµένου 
 

Η διαδικασία του λογισµού πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αρχή του 

δεδουλευµένου. Ουσιαστικά, όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού, οι υποχρεώσεις, τα έξοδα και τα 

έσοδα, λογίζονται µόνα όταν καλύπτουν όλα τα κριτήρια. 

Πιο συγκεκριµένα, τα στοιχεία του ενεργητικού ακολουθούν την διαδικασία 

της λογιστικοποίησης όταν αποφέρουν οφέλη που θα εισέλθουν στην επιχείρηση και 

τα οποία µπορούν να εκτιµηθούν µε αξιοπιστία. Σε περίπτωση που είναι απλά 

ενδεχόµενο να εισρεύσει ένα όφελος, τότε το στοιχείο του ενεργητικού δεν λογίζεται. 

Αν όµως είναι σχεδόν σίγουρη η εισροή οφέλους, τότε λογίζεται κανονικά. Και αν 

δεν υπάρχει πιθανότητα το στοιχείο του ενεργητικού να δηµιουργήσει όφελος, τότε 

δεν λογίζεται και πάλι και εµφανίζεται ως έξοδο στην κατάσταση συνολικών 

αποτελεσµάτων της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, οι υποχρεώσεις λογίζονται όταν µπορεί να γίνει αξιόπιστα η 

αποτίµηση τους, όταν υπάρχουν ως αποτέλεσµα προηγούµενων γεγονότων στο τέλος 

της αντίστοιχης περιόδου και ακόµα, όταν υπάρχει πιθανότητα να µεταβιβαστούν 

κάποιοι πόροι της εταιρίας προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υποχρέωση που 

υπάρχει. Σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες ενδεχόµενες υποχρεώσεις, τότε δεν 

λογίζονται ( τµήµα 19 του προτύπου). 

Ακόµα,  ένα στοιχείο θεωρείται έσοδο όταν προκαλεί αύξηση του οφέλους, 

ενώ θεωρείται έξοδο όταν δηµιουργεί µείωση του οικονοµικού οφέλους. Και για τα 

δύο στοιχεία, ο λογισµός τους προέρχεται από τον λογισµό και την αποτίµηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων.  
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4.6.7 ∆ιαδικασία αποτίµησης κατά τον αρχικό λογισµό και µεταγενέστερη 

 

Σχετικά µε τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, ο αρχικός λογισµός τους  

γίνεται µε την µέθοδο του ιστορικού κόστους συνήθως, εκτός αν το πρότυπο ζητά 

κάποια άλλη µέθοδο αποτίµησης. Επιπρόσθετα, υπάρχει και η µεταγενέστερη 

αποτίµηση. Γίνεται διαχωρισµός ανάλογα µε το αν τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις που αναφέρονται είναι χρηµατοοικονοµικές ή όχι.  

Η αποτίµηση των βασικών χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων γίνεται µε την αφαίρεση των προβλέψεων 

και των αποµειώσεων από το αποσβεσµένο κόστος. Ωστόσο, µια σηµαντική εξαίρεση 

είναι οι επενδύσεις της επιχείρησης σε µετοχές, κοινές ή προνοµιούχες, των οποίων η 

αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Ακόµα, όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία 

και οι υποχρεώσεις που δεν συγκαταλέγονται στα βασικά, αποτιµώνται µε την µέθοδο 

της εύλογης αξίας (παράγραφοι προτύπου 2.47-2.48). 

Σχετικά µε την αποτίµηση των µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, για την 

πλειονότητα των στοιχείων αυτών, η αποτίµηση τους γίνεται αρχικά µε την µέθοδο 

του αρχικού κόστους και στην συνέχεια γίνεται µε διαφορετικές βάσεις δεδοµένων. 

Για παράδειγµα, τα αποθέµατα, µετά την αποτίµηση τους στο αρχικό κόστος, 

αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ καθαρής τιµής πώλησης και κόστους 

κτήσης. Ακόµα, οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις, αφού αποτιµηθούν στο αρχικό τους 

κόστος, αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ ανακτήσιµο ποσό και 

αναπόσβεστο κόστος (παράγραφοι προτύπου 2.49-2.50 και 11.14).  

Επιπρόσθετα, για τις µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η αποτίµηση τους 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την καλύτερη εκτίµηση που υπάρχει σχετικά µε το 

ποσό που απαιτείται κατά την ηµεροµηνία αναφοράς κατά την τακτοποίηση τους 

(παράγραφοι προτύπου2.51). 

Τέλος, είναι αναγκαίο να αναφερθεί πως δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί 

συµψηφισµός των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς ούτε των 

εσόδων και εξόδων, εκτός και αν ορίζεται από το πρότυπο(Bailey G., 2000). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
ΤΑ ∆ΛΠ ΓΙΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

5.1 Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα  
 

Οι ΜΜΕ έχουν καταλυτικό ρόλο στην οικονοµία κάθε χώρας. Στην πλειονότητα των 

χωρών της Ευρώπης, καθώς και στην Ελλάδα, οι ΜΜΕ συµβάλουν ουσιαστικά στην 

απασχόληση, στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.  Χαρακτηριστικά στοιχεία 

είναι πως οι επιχειρήσεις που έχουν εργατικό δυναµικό µικρότερο από αυτό των 50 

ατόµων αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων. Ακόµα, αυτές οι επιχειρήσεις 

παρέχουν απασχόληση στο 75% των συνολικών εργαζοµένων του ιδιωτικού τοµέα. 

Προκειµένου να γίνει ο χαρακτηρισµός µιας επιχείρησης ως ΜΜΕ 

χρησιµοποιούνται διάφοροι µέθοδοι. Αυτοί οι µέθοδοι είναι τόσο ποιοτικοί, όσο και 

ποσοτικοί. Ωστόσο, µια τέτοια διαδικασία δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση για το λόγο 

πως υπάρχουν διαφορετικών ειδών επιχειρήσεις, µε διαφορές στα µεγέθη και στους 

τοµείς εξειδίκευσης. Ωστόσο, τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα 

διαφέρουν από αυτά που ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό 

γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετικό µέγεθος επιχείρησης  που θεωρεί ως «τυπική 

επιχείρηση», καθώς και διαφορετικές ανάγκες. 

Σηµαντικά ποιοτικά κριτήρια, για παράδειγµα, αποτελούν ο τρόπος διοίκησης 

της επιχείρησης, η ανταγωνιστικότητα που έχει καταφέρει να αναπτύξει η επιχείρηση 

και η ένταση του κεφαλαίου της. Ενώ, ποσοτικά κριτήρια για την Ελλάδα, είναι ο 

κύκλος εργασιών έως 25 εκατοµµύρια ευρώ και η απασχόληση ανθρώπινου 

δυναµικού λιγότερου των 50 ατόµων. Όµως, τις περισσότερες φορές, καθώς και στην 

παρούσα µελέτη, γίνεται χρήση των ποσοτικών κριτηρίων καθώς αποτελούν πιο 

πρακτικό τρόπο.  

5.2 Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά των ελληνικών ΜΜΕ 
 

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες ΜΜΕ έχουν ανθρώπινο δυναµικό µικρότερο των 10 

ατόµων και συνήθως λειτουργούν για περίπου µία γενιά. Χαρακτηρίζονται από 

µεγάλη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, καθώς οι µετοχές της επιχείρησης συνήθως 
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κατέχονται από τα µέλη της οικογένειας που ανήκει η επιχείρηση και οι οποίοι 

αποτελούν και την διοίκηση της.  

Άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό των ελληνικών ΜΜΕ αποτελεί η µικρή 

προώθηση των προϊόντων τους σε µεγάλες ανταγωνιστικές αγορές. Τα περισσότερα 

ελληνικά προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα εξάγονται σε γειτονικές χώρες µόνο 

όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία. Η µικρή αυτή εξαγωγική δραστηριότητα µειώνει 

τον ανταγωνισµό τους. Κύριοι λόγοι αυτού το αρνητικού χαρακτηριστικού αποτελούν 

η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, η εισαγωγή φτηνών εισαγόµενων προϊόντων 

από χώρες µε χαµηλό κόστος παραγωγής, καθώς και η έλλειψη κρατικών 

προγραµµάτων για την ανάπτυξη των εξαγωγών. 

Η λογιστική των ελληνικών ΜΜΕ στηρίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.).  Θεωρείται χώρα δικαίου καθώς προσφέρει προστασία σε φορείς 

όπως οι µέτοχοι, οι εργαζόµενοι, οι πιστωτές και οι διευθυντές και αυτό γιατί δίνεται 

ιδιαίτερη σηµασία στις οικονοµικές εκθέσεις των επιχειρήσεων. Πριν κάποιο χρονικό 

διάστηµα πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές αλλαγές στο δίκαιο που ισχύει στην 

Ελλάδα. Έγινε προσπάθεια εναρµόνισης της ελληνικής και της ευρωπαϊκής 

λογιστικής. Κύρια αλλαγή, ήταν η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ για όλες τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η 

διαδικασία αυτή ξεκίνησε από το έτος 2005 και από τότε έχουν δηµιουργηθεί αρκετά 

προβλήµατα στις επιχειρήσεις λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας και της 

διαφορετικής υποδοµής που υπήρχε. 

Καταληκτικά, οι περισσότερες ελληνικές ΜΜΕ χρησιµοποιούν συνήθως ως 

κύρια πηγή χρηµατοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς φυσικά, και τις 

τράπεζες  (Μπάλας, 1994). 

5.3 Χρήστες των ελληνικών οικονοµικών καταστάσεων 
 

Κύριος στόχος των οικονοµικών καταστάσεων είναι να προσφέρουν σηµαντικές 

πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Φανερώνουν την 

επίδοση της, τις ταµειακές ροές που υπάρχουν και άλλα πολύ χρήσιµα στοιχεία που 

βοηθάνε τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να έχουν µια πλήρη εικόνα της 

κατάστασης και να λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις. 
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Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µπορεί να προέρχονται τόσο από το 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα οι εργαζόµενοι, όσο και 

από το εξωτερικό περιβάλλον. Παρακάτω γίνεται αναφορά στους κυριότερους 

χρήστες των καταστάσεων, οι οποίοι είναι : 

1) Η ∆ιοίκηση της εταιρίας: οι πληροφορίες που προσφέρονται από τις 

οικονοµικές καταστάσεις βοηθά τα µέλη της διοίκησης να λαµβάνουν τις 

σωστές διοικητικές αποφάσεις. Πιο συγκεκριµένα, πληροφορούνται σχετικά 

µε το τι διαχείριση έχει γίνει στις ταµειακές ροές, τι χρηµατοοικονοµικές 

ανάγκες έχουν εµφανιστεί, αν υπάρχει η δυνατότητα διανοµής κερδών στους 

µετόχους, αν υπάρχει η αναγκαιότητα πραγµατοποίησης κάποιας αλλαγής σε 

κάποιο τοµέα της επιχείρησης και φυσικά γίνεται και αποτίµηση της 

απόδοσης της επιχείρησης. 

2) Οι τράπεζες : Μέσω των οικονοµικών καταστάσεων οι τράπεζες και όλοι οι 

υπόλοιποι πιστωτές λαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε την απόδοση της εταιρίας 

αλλά και τον κίνδυνο που υπάρχει σε περίπτωση  που παρέχουν πιστώσεις ή 

διευκολύνσεις προς την επιχείρηση. Φυσικά, δεν χρησιµοποιούν µόνο τα 

στοιχεία από τις οικονοµικές καταστάσεις για να λάβουν τόσο σηµαντικές 

αποφάσεις, όµως η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών και η δυνατότητα 

σύγκρισης των στοιχείων των καταστάσεων διευκολύνει τις διαδικασίες και 

βοηθάνε τις ΜΜΕ να αναζητήσουν πηγές χρηµατοδότησης σε νέες αγορές. 

3) Οι ιδιοκτήτες και οι επενδυτές : Οι ιδιόκτητες και οι επενδυτές που δεν έχουν 

καθηµερινή επαφή µε την επιχείρηση, µέσω των οικονοµικών καταστάσεων 

λαµβάνουν απαραίτητες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν την 

εκτίµηση για την απόδοση της επιχείρησης, το ποσό των διανεµηθέντων 

κερδών και φυσικά, τον κίνδυνο που διατρέχει η επιχείρηση ώστε να 

αποφασίσουν αν πρέπει να αγοράσουν µερίδιο από την επιχείρηση. 

4) Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης : Οι εργαζόµενοι πολύ συχνά ανατρέχουν στις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης προκειµένου να έχουν 

πληροφόρηση για το αν η επιχείρηση παραµένει αξιόπιστη και για το ποια 

είναι η καθαρή παρούσα αξία της. 

5) Η Κυβέρνηση : Ουσιαστικά, η κυβέρνηση αποτελεί και τον κύριο αποδέκτη 

των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. Κυρίως οι φορολογικές 

αρχές του κάθε κράτους χρησιµοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις 

προκειµένου να υπολογιστούν οι φορολογικές υποχρεώσεις κάθε επιχείρησης. 
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Επιπλέον, παρέχονται και άλλα χρήσιµα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για 

λόγους στατιστικούς και εποπτείας. Πολλές φορές ωστόσο, οι φορολογικές 

υπηρεσίες δεν αρκούνται από  τις οικονοµικές καταστάσεις και θέλουν να 

παρέχουν οι επιχειρήσεις και επιπλέον στοιχεία. Τα ∆ΛΠ δεν επεµβαίνουν 

στον καθορισµό των φορολογικών υποχρεώσεων και δεν δηµιουργούν κανένα 

εµπόδιο. 

6) Οι πελάτες και προµηθευτές: Τόσο οι πελάτες όσο και οι προµηθευτές 

ανατρέχουν στις οικονοµικές καταστάσεις προκειµένου να εκτιµήσουν τον 

κίνδυνο που υπάρχει στην επιχείρηση. Είναι σηµαντικό στοιχείο ώστε να 

λάβουν τις σωστές αποφάσεις για την σύναψη εµπορικών σχέσεων µε την 

επιχείρηση. 

5.4 ∆ιαφορές ∆ΠΧΠ και ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 

Κύριος στόχος του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Μπορεί το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ να 

προκύπτει από τα πλήρη ∆ΠΧΠ, ωστόσο έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές 

τροποποιήσεις ώστε να καλύπτει το πρότυπο αποκλειστικά τις ανάγκες των ΜΜΕ. 

Πιο συγκεκριµένα, οι διαφορές συγκεντρώνονται σε τρία θέµατα, τα οποία 

αναλύονται παρακάτω. 

 

Α) Θέµατα των ΜΜΕ : κάποια από τα θέµατα των πλήρη ∆ΠΧΠ  δεν αφορούν τις 

ΜΜΕ και δεν σχετίζονται µε αυτές. Έτσι, αυτά τα θέµα δεν αναφέρονται στο ∆ΠΧΠ 

για ΜΜΕ. Κάποια από αυτά τα θέµατα είναι για παράδειγµα : 

 

� Η ενδιάµεση πληροφόρηση που δίνεται (∆ΛΠ 34- Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση). 

� Τα κέρδη που πραγµατοποιούνται ανά µετοχή, καθώς και η ανάλογη 

πληροφόρηση ανά τοµέα. Κάτι τέτοιο δεν ζητείται για τις ΜΜΕ. 

� ∆ιάφορες παροχές που προέρχονται από την αξία των µετοχών της 

επιχείρησης και ο διακανονισµός τους πραγµατοποιείται µε συµµετοχικούς 

τίτλους (∆ΠΧΠ 2- Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών). 

� Η εύλογη αξία των γεωργικών περιουσιακών στοιχείων (∆ΛΠ 41- Γεωργία). 

� Ανακτήσιµο ποσό υπεραξίας (∆ΛΠ 38- Άυλα περιουσιακά στοιχεία). 
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� Εξορυκτικές βιοµηχανίες (∆ΠΧΠ 6- Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών 

πόρων). 

 

B) Απλοποιήσεις στις καταχωρήσεις και επιµετρήσεις στοιχείων: 

Στο ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ για κάποια στοιχεία αναφέρονται απλοποιηµένες οι διαδικασίες 

καταχώρισης και επιµέτρησης. Παρακάτω αναφέρονται κάποια τέτοια  

παραδείγµατα : 

 

� Αντί για την µέθοδο καθαρής θέσης ή αναλογικής ενοποίησης, για τις ΜΜΕ 

υπάρχει η µέθοδος κόστους για συνεταίρους. 

� Σε αντίθεση µε το ∆ΛΠ 38 που απαιτεί κεφαλαιοποίηση µετά τον υπολογισµό 

της εµπορικής βιωσιµότητας της επιχείρησης, γίνεται απλά καταχώρηση ως 

δαπάνη κάθε κόστους που προκύπτει από έρευνα και ανάπτυξη. 

� Αντί για τους ετήσιους υπολογισµούς αποµείωσεις που είναι υποχρεωτικοί, 

γίνεται απλά αποµείωση υπεραξίας. 

� Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά 

µισθώµατα, γίνεται απλή επιµέτρηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων 

των διαφόρων µισθωτών. 

� Σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα υπάρχουν δύο µόνο κατηγορίες 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και όχι τέσσερις, ενώ υπάρχουν και διάφορες 

άλλες απλοποιήσεις για τα στοιχεία αυτά µε κυριότερη την αρχή της 

διαγραφής, στην περίπτωση και µόνο που ο εκχωρητής έχει σηµαντική 

ανάµιξη που είναι συνεχιζόµενη. 

 

Γ) Μόνο η πιο απλή επιλογή περιλαµβάνεται :  

 

Σε αντίθεση µε τα πλήρη ∆ΠΧΠ, τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ παρουσιάζουν µόνο την πιο 

απλή επιλογή που υπάρχει σχετικά µε την λογιστική πολιτική. Οι διάφορες ΜΜΕ 

έχουν το δικαίωµα να κάνουν χρήση και άλλης πολιτικής, ωστόσο θα πρέπει να 

γίνεται η ανάλογη παραποµπή στο αντίστοιχο ∆ΠΧΠ. Κάποιες από τις πιο απλές 

επιλογές είναι : 

 

� Σχετικά µε την παρουσίαση των λειτουργικών ταµειακών ροών 

χρησιµοποιείται η έµµεση µέθοδος(παράγραφος προτύπου 7.8) . Προκειµένου 



 48 

να χρησιµοποιηθεί η άµεση µέθοδος (παράγραφος προτύπου 7.9)  πρέπει να 

γίνει παραποµπή στο ∆ΛΠ 7- Καταστάσεις Ταµειακών Ροών. 

� Χρήση του κόστους δανεισµού ως δαπάνη. Για κεφαλαιοποίηση πρέπει να 

γίνει αναφορά στο ∆ΛΠ 23- Κόστος ∆ανεισµού. 

� Για όλες τις επιχορηγήσεις χρησιµοποιείται µόνο µία µέθοδος, ενώ αν κάποια 

ΜΜΕ θέλει να χρησιµοποιήσει µια εναλλακτική γίνεται αναφορά στο ∆ΛΠ 

20- Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης. 

� Η χρήση της απόσβεσης κόστους για επενδύσεις σε ακίνητα. Για το µοντέλο 

της εύλογης αξίας, γίνεται παραποµπή στο ∆ΛΠ 40- Επενδύσεις σε ακίνητα 

(Τζανάτος ∆., 2008). 

5.5 Οφέλη από την εφαρµογή του ∆ΛΠ για ΜΜΕ 
 

Αδιαµφισβήτητα είναι τα οφέλη από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ από τις ΜΜΕ. 

Ουσιαστικά, προσφέρουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την κάθε επιχείρηση και 

συµβάλουν στην εύκολη κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων από τους 

χρήστες του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Πιο συγκεκριµένα, ένα από τα κυριότερα οφέλη αφορά τη σηµαντική αύξηση 

της συγκρισιµότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η εφαρµογή των ∆ΠΧΠ από τις 

ΜΜΕ πραγµατοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

να αντλούνται σηµαντικές πληροφορίες για τα οικονοµικά στοιχεία ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Παρέχονται στοιχεία σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική που 

ακολουθείται, καθώς και άλλες χρήσιµες πληροφορίες όπως είναι οι τρόποι 

παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, τους τρόπους χρηµατοδότησης που 

χρησιµοποιούνται, την οργάνωση που ακολουθεί η διοίκηση της επιχείρησης και την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Με αυτά τα 

στοιχεία οι Ελληνικές ΜΜΕ έχουν την ευκαιρία να διεισδύσουν σε νέες ευρωπαϊκές 

αγορές προκειµένου να επιτύχουν αύξηση των εξαγωγών τους. Οι ελληνικές 

εξαγωγές τα τελευταία χρόνια περιορίζονται µόνο σε γειτονικές χώρες, λόγω χαµηλής 

ανταγωνιστικότητας που παρατηρείται. Σηµαντικό όφελος επίσης, αποτελεί η 

δυνατότητα που δίνεται στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν νέες επενδύσεις και να 

προσελκύσουν επενδυτές από το εξωτερικό (Bertoni, 2010). 
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Επιπρόσθετα, ένα ακόµα πολύ σηµαντικό και ουσιαστικό όφελος από την 

εφαρµογή των ∆ΛΠ στις ΜΜΕ είναι η διευκόλυνση που δίνεται σχετικά µε την ορθή 

διαχείριση της κάθε επιχείρησης. Η διοίκηση της εταιρίας έχει µια ιδιαιτέρως ακριβή 

και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης. Μέσω των οικονοµικών 

καταστάσεων παρέχονται ουσιαστικές πληροφορίες όπως είναι οι δανειακές 

υποχρεώσεις που υπάρχουν, οι προβλέψεις που υπάρχουν για το µέλλον, τα υπόλοιπα 

στους λογαριασµούς των πελατών και των προµηθευτών, καθώς και τα αποθέµατα 

προϊόντων.  Με το σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται, η διοίκηση µπορεί να 

έχει µια ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης και µπορεί να 

λάβει τις σωστές και απαραίτητες αποφάσεις, να ορίσει τον κατάλληλο 

προγραµµατισµό, όπως επίσης, να αποφασιστούν νέες τεχνικές για τη παραγωγή των 

προϊόντων της επιχείρησης, για την τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθείται και 

για τις αµοιβές που θα δίνονται. 

Ακόµα, σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να γίνει παράληψη του 

γεγονότος ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ από τις ΜΜΕ αυξάνει την αξιοπιστία των 

επιχειρήσεων απέναντι στις τράπεζες. Οι τράπεζες αποτελούν κύρια πηγή 

χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων και µπορούν να επιτελέσουν και ρόλο επενδυτών 

στην επιχείρηση. Όταν συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις των ΜΜΕ 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ, προσφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που 

αναζητούν οι τράπεζες., όπως είναι οι ταµιακές ροές που υπάρχουν, η διαχείριση που 

ακολουθείται, η ικανότητα της επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις υποχρεώσεις της και 

η γενικότερη πορεία της σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Όλα αυτά τα στοιχεία που 

δίνονται διευκολύνουν τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων από τις τράπεζες (Mantzari, 

2010). 

Τέλος, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, κατά την πρώτη εφαρµογή του 

∆ΠΧΠ από τις ΜΜΕ, το κόστος εφαρµογής είναι ιδιαίτερα αυξηµένο καθώς πρέπει 

να πραγµατοποιηθούν διάφορες επενδύσεις, όπως είναι η εκπαίδευση προσωπικού, 

και η αγορά νέων λογιστικών προγραµµάτων απαραίτητων για την εφαρµογή των 

νέων προτύπων. Ωστόσο, το όφελος είναι µεγαλύτερο καθώς έχει η ίδια η επιχείρηση 

µια ουσιαστική και ξεκάθαρη εικόνα για την οικονοµική της κατάσταση, και αυτή η 

εικόνα παρέχεται και στους υπόλοιπους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. 
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5.6 Κόστη από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 

Η εφαρµογή του ∆ΠΧΠ από τις ΜΜΕ, µπορεί να προσφέρει πολλά και ιδιαιτέρως 

σηµαντικά οφέλη, ωστόσο ένα από τα κυριότερα µειονεκτήµατα της είναι το κόστος 

εφαρµογής. Το κόστος επιµερίζεται σε διάφορα στάδια της εφαρµογής. Πιο 

συγκεκριµένα, υπάρχουν :  

1) Απαραίτητη Αρχική Επένδυση  

Για την εφαρµογή των ∆ΛΠ απαιτούνται αρχικά κάποιες αλλαγές στα λογιστικά 

συστήµατα της επιχείρησης, και γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη 

κατάρτιση. Ακόµα, απαιτείται και αναδιαµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων. 

Όλα αυτά αποτελούν κόστος για την εταιρία, αλλά επειδή τα ∆ΠΧΠ ισχύουν για όλες 

τις χώρες, µε την κατάλληλη αναζήτηση θα µπορέσουν να εντοπιστούν λογιστικά 

πακέτα που είναι ήδη διαθέσιµα, µειώνοντας έτσι το κόστος της αρχικής επένδυσης. 

2) Ανάγκη Συµβούλων  

Σε διάφορα σηµεία τους τα ∆ΠΧΠ είναι ιδιαίτερα σύνθετα, δυσκολεύοντας έτσι την 

κατανόηση τους από τους χρήστες του. Αυτό το γεγονός οδηγεί στην αναζήτηση 

επαγγελµατιών εµπειρογνωµόνων που θα προσφέρουν τα απαραίτητα στοιχεία για 

την κατανόηση τους. Επίσης, σε άλλα σηµεία τα ∆ΠΧΠ δεν προσφέρουν λεπτοµερής 

οδηγίες που χρειάζονται. Αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί ώστε να µην υπάρχει ανάγκη 

αναζήτησης πληροφοριών από συµβούλους. 

3) Εκπαίδευση  

Η αναγκαιότητα για νέα λογιστικά πακέτα, προκαλεί και την αναγκαιότητα για 

παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό της επιχείρησης. Ωστόσο, κάτι 

τέτοιο πραγµατοποιείται µία φορά, µε πολύ µικρές ανανεώσεις όποτε είναι αυτό 

απαραίτητο. 

4) ∆απάνες προετοιµασίας  

Προκειµένου να γίνει η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων των ΜΜΕ 

πραγµατοποιούνται αρκετές δαπάνες. Ωστόσο, σηµαντικό είναι το γεγονός πως οι 

οικονοµικές καταστάσεις που θα καταρτίζονται µε βάση τα ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι 

λιγότερες σε έκταση από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα πλήρη ∆ΠΧΠ. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω , καθώς και µε τα οφέλη που αναλύθηκαν 

στην ενότητα 5.3, είναι κατανοητό πως η εφαρµογή των ∆ΛΠ απαιτεί αύξηση του 

κόστους των επιχειρήσεων.  Όµως, µε την ορθή αξιοποίηση της ολοκληρωµένης 

εικόνας που θα παρέχεται από τις οικονοµικές καταστάσεις, τα κόστη αυτά µπορούν 
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να ξεπεραστούν και να απορροφηθούν.  Τα όφελος δυστυχώς δεν µπορεί πάντα να 

προσδιοριστεί ποσοτικά και ακριβώς, καθώς προκύπτει από τις διάφορες αποφάσεις 

της επιχείρησης και των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. Όµως, τα οφέλη 

που συνδυάζονται µε τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα για την επιχείρηση, µπορούν να 

υπερβούν τα κόστη εφαρµογής, όπως έχει δείξει και η εµπειρία από την εφαρµογή 

των ∆ΠΧΠ σε ελληνικές ΜΜΕ (Grand Thornton, 2003) 

5.7 Προβλήµατα για τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω εφαρµογής 
∆ΠΧΠ για ΜΜΕ 
 

Σκοπός της εφαρµογής του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι να προσφέρει χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, κατάλληλη ώστε να υπάρχει αξιοπιστία στις πληροφορίες, διαφάνεια 

και δυνατότητα συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. 

Η κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένη πριν την υιοθέτηση 

του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ., ώστε να µην αντιµετωπιστούν προβλήµατα που θα 

προέρχονται από έλλειψη προετοιµασίας. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η 

εφαρµογή του προτύπου προκαλεί και µια σειρά από ζητήµατα και προβλήµατα για 

τις επιχειρήσεις. Τα σηµαντικότερα από αυτά που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις είναι (Κατσιπάνος, 2009):   

 

1)Εκπαίδευση 

Μέχρι την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ, οι επιχειρήσεις στηρίζονταν στις αρχές 

και τους κανόνες που επέβαλλαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και ΕΓΛΣ. 

Ωστόσο, µετά την υιοθέτηση του προτύπου και των κατάργηση των ελληνικών 

προτύπων υπήρξε η αναγκαιότητα για συνεχή εκπαίδευση όλων των εµπλεκόµενων 

στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα το 

κόστος εφαρµογής και η δυσκολία υιοθέτησης αυξάνονται. 

2) Κρατική εποπτεία 

Ρόλος της κρατικής εποπτείας πρέπει να είναι να ενηµερώνει, να συντονίζει, να 

παρέχει σωστή καθοδήγηση, να προλαµβάνει την εµφάνιση τυχόν προβληµάτων, 

καθώς και να φροντίζει για την επίλυση τους. Η ισχύουσα νοµοθεσία ( άρθρα 51-53 

του κ.ν. 2190/1920) ορίζει πως οι εποπτεία των οικονοµικών καταστάσεων των Α.Ε. 

και ΕΠΕ πραγµατοποιείται από τα σχετικά τµήµατα της Νοµαρχίας που ανήκει η 

έδρα της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο, σήµερα η λειτουργία της κρατικής εποπτείας δεν 
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ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και στον ρόλο της και υπάρχει αναγκαιότητα 

πραγµατοποιήσης σηµαντικών αλλαγών. 

4) Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 

Η αναγκαιότητα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, είναι 

αυτονόητη. Ωστόσο, η ποιότητα του ελέγχου είναι αυτή που θα επηρεάσει και την 

ποιότητα της παρεχόµενης πληροφόρησης στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων. Κυρίως για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν την υποχρέωση να γίνει 

έλεγχος των οικονοµικών τους καταστάσεων από νόµιµους ορκωτούς λογιστές, το 

θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει σήµερα χρειάζεται κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις. 

Σήµερα, για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, είναι 

αναγκαία η ύπαρξη εξειδικευµένων τεχνικών γνώσεων. Τέλος, οι διαφοροποιήσεις 

που πραγµατοποιούνται στο οικονοµικό περιβάλλον, περιπλέκουν τις διαδικασίες 

ελέγχου για αυτό και πλέον ο ρόλος των ελεγκτών δεν περιορίζεται στις παλιότερες 

απλές διαδικασίες.  

5) Θέµατα κατά την εφαρµογή 

α) Οι λογιστές και οι ελεγκτές πρέπει να έχουν πλήρη ενηµέρωση για όλες τις 

τεχνικές λεπτοµέρειες του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να 

επιδεχθεί η οµαλή διαδικασία υιοθέτησης για τις επιχειρήσεις 

β) Η εφαρµογή του προτύπου δηµιουργεί διάφορα κόστη για τις επιχειρήσεις που το 

εφαρµόζουν. Για αυτό και οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιµασµένες για µια σηµαντική αύξηση του κόστους. 

γ) Στη χώρα µας για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και για όλες τις 

πληροφορίες που θα παρέχονται υπάρχουν διάφοροι νόµοι. Ωστόσο, η αναµόρφωση 

ολόκληρου του νοµοθετικού πλαισίου είναι αναγκαία. Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ για 

ΜΜΕ αποτελεί µια καλή αφορµή ώστε να γίνει αναδιαµόρφωση του πλαισίου. Το 

νοµοθετικό πλαίσιο πρέπει να προσαρµοστεί στα υπάρχοντα δεδοµένα, να αυξήσει 

τον διοικητικό φόρτο και να απορρίψει διατάξεις που προκαλούν πρόβληµα στην 

εφαρµογή του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Πιο συγκεκριµένα, για το ελληνικό νοµοθετικό 

πλαίσιο, πρέπει να γίνει σαφής ορισµός των κριτηρίων µε τα οποία χαρακτηρίζεται 

µια επιχείρηση ως ΜΜΕ και ποιες από αυτές έχουν το δικαίωµα εφαρµογής του 

προτύπου. 

δ) Όλες οι εσωτερικές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται στις ΜΜΕ θα 

διαφοροποιηθούν µε την υιοθέτηση του προτύπου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
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προετοιµασµένες για τις αλλαγές αυτές, ώστε να προσαρµοστούν άµεσα στις νέες 

απαιτήσεις. 

ε) Κατά την εφαρµογή του προτύπου, όλες οι ΜΜΕ πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση 

στο προσωπικό, να υποστηρίξουν τις λογιστικές υπηρεσίες τους και να αλλάξουν ή 

έστω να βελτιώσουν τα µηχανογραφικά συστήµατα που χρησιµοποιούν. 

6) Επαγγελµατίες λογιστές 

Μετά την κατάργηση του ΕΓΛΣ και την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ, τα επαγγελµατικά 

πρότυπα των λογιστών έχουν εισέρθει σε µεγάλες αλλαγές. Οι περισσότεροι 

επαγγελµατίες λογιστές δεν είχαν εξοικείωση µε τα ∆ΠΧΠ και σίγουρα θα υπάρχουν 

συνεχώς προβλήµατα. Ακόµα, το επάγγελµα του λογιστή θα υποστεί αλλαγές, καθώς 

θα υπάρχει ενίσχυση του ρόλου του σε καίριες θέσεις, όπως αυτή του διευθυντή των 

οικονοµικών και λογιστικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, οι λογιστικές υπηρεσίες που 

προσφέρονται από διάφορα εξωτερικά λογιστικά γραφεία θα µεταβληθούν και πολλές 

από αυτές θα µεταβιβαστούν σε γνωστούς και µεγάλους ελεγκτικούς οίκους όπως 

είναι ο PWC και ο ΣΟΛ, µειώνοντας σηµαντικά την δουλειά των µικρότερων 

γραφείων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
Κατά τον τελευταίο αιώνα, οι µεταφορές κεφαλαίων και επενδύσεων έξω από τα 

σύνορα κάθε κράτους έχουν απελευθερωθεί και έχουν αναπτυχθεί. Το γεγονός αυτό 

έχει συµβάλει σηµαντικά στην εφαρµογή µιας κοινής παγκόσµιας οικονοµικής 

πολιτικής. Οι επενδυτές, προκειµένου να αποφασίσουν να επενδύσουν σε χώρες του 

εξωτερικού χρειάζονται αξιόπιστες πληροφορίες που θα µπορούν να τις κατανοούν 

και να τις συγκρίνουν,  Ωστόσο, κατά το παρελθόν, οι λογιστικές αρχές διέφεραν, 

καθώς κάθε κράτος στηριζόταν σε διαφορική πολιτική και νοµοθετική βάση. Έτσι, 

στις περισσότερες περιπτώσεις η παροχή πληροφοριών από τις οικονοµικές 

καταστάσεις κάθε επιχείρησης, αλλά και η σύγκρισή τους µε άλλες ήταν αδύνατη. 

 Για αυτόν τον λόγο αναπτύχτηκαν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (IFRS). Αποτελούν µια κοινή βάση για την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο 

γίνονται εύκολα συγκρίσιµες και διευκολύνουν τους επενδυτές και τους υπόλοιπους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να λάβουν τις σωστές επιχειρησιακές 

αποφάσεις. 

 Επιπρόσθετα, στον ευρωπαϊκό κόσµο, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

(ΜΜΕ) διαθέτουν σηµαντικό ρόλο. Για την ακρίβεια, κυριαρχούν στον κόσµο των 

επιχειρήσεων καθώς στις περισσότερες χώρες αντιπροσωπεύουν το 99% των 

επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, αποτελούν την βάση της κοινωνικής οικονοµίας, και µια 

πηγή ανάπτυξης των καινοτοµιών και της επιχειρηµατικότητας. Λόγω λοιπόν της 

σηµαντικότητας τους, θεωρήθηκε αναγκαία η ανάπτυξη ενός ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που θα αφορά αποκλειστικά τις ΜΜΕ. Το 

πρότυπο λοιπόν αυτό δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2009, και προσφέρει 

απλοποιηµένες διαδικασίες και δεν περιλαµβάνει θέµατα που δεν αφορούν τις ΜΜΕ. 

 Μέσα από την παρούσα εργασία, προσφέρεται µια αναφορά στα ∆ΠΧΠ και 

µια αναλυτική παρουσίαση του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ. Γίνεται µια σύγκριση µεταξύ τους 

και αναφέρονται όλα τα οφέλη και τα κόστη για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, µπορεί το 

∆ΠΧΠ για ΜΜΕ προσφέρει ένα εύχρηστο σύνολο λογιστικών αρχών που θα βοηθάει 
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τους επενδυτές να συγκρίνουν τις λογιστικές πληροφορίες, όµως η µετάβαση στο νέο 

πρότυπο αποτελεί µια επίπονη διαδικασία. Η ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού 

και η ανάγκη αναβάθµισης των λογιστικών προγραµµάτων που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση, δυσκολεύει την εφαρµογή του. Ακόµα, για χώρες όπως η Ελλάδα, η 

αυξηµένη γραφειοκρατία που υπάρχει, καθώς και οι φορολογική νοµοθεσία 

δυσχεραίνουν την κατάσταση. 

 Συµπερασµατικά, τα οφέλη από το ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά, και ξεπερνάνε στις περισσότερες περιπτώσεις τα κόστη εάν γίνει σωστή 

εφαρµογή του προτύπου. Στην Ελλάδα, προκειµένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

επωφεληθούν πλήρως από τα οφέλη του προτύπου,, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν 

σηµαντικές αλλαγές στις εθνικές λογιστικές αρχές. Σκοπός όλων είναι η εφαρµογή 

του ∆ΠΧΠ για ΜΜΕ να αυξήσει τόσο την ανταγωνιστικότητα  των επιχειρήσεων, 

όσο και να προσελκύσει νέους επενδυτές από χώρες του εξωτερικού, πράγµατα 

ιδιαίτερα σηµαντικά, κυρίως κατά την περίοδο οικονοµικής κρίσης που διανύουµε. 
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