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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επινοήθηκαν αφενός για να αντιµετωπίσουν τα 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη λογιστική, όπως αυτή χρησιµοποιείται από τις 

επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο και αφετέρου για να αποτελέσουν µια κοινή 

‘γλώσσα επικοινωνίας’ αναµεταξύ των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο. 

Χαρακτηριστικό τους είναι ότι προσδίδουν οµοιογένεια και συγκρισιµότητα στα 

αποτελέσµατά τους, διευκολύνοντας τους πάσης φύσεως ενδιαφερόµενους να λάβουν 

ορθολογικές αποφάσεις έχοντας πλήρη επίγνωση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης της υπό εξέταση οικονοµικής µονάδας. Στην Ελλάδα, το υφιστάµενο 

Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο καθυστέρησε χαρακτηριστικά να αντικατασταθεί από το 

σύγχρονο Διεθνές, λόγω της έλλειψης του απαραίτητου θεσµικού πλαισίου, αλλά και 

της αρχικής σχετικής απροθυµίας των οικονοµικών µονάδων να εκσυγχρονιστούν. 

Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το έναυσµα και οι πρώτες πειραµατικές δοκιµές 

στέφθηκαν µε επιτυχία, ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις (ακόµη και 

χωρίς να είναι υποχρεωµένες) ενστερνίστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

ωφελήθηκαν από τα αποτελέσµατά τους. Με το µέλλον της λογιστικής επιστήµης να 

φαίνεται άρρηκτα πλέον συνδεδεµένο µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το παρόν 

πόνηµα έχει σκοπό να αναδείξει τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την εφαρµογή 

των ΔΛΠ και να παρακινήσει -στο βαθµό που δύναται- κάθε ελληνική µικροµεσαία 

επιχείρηση να εκσυγχρονιστεί µε την εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Νιώθω εκ βάθους υποχρεωµένη να ευχαριστήσω θερµά τον επιβλέποντα 

καθηγητή µου κύριο Νεγκάκη Χρήστο για την αµέριστη συµπαράστασή του και την 

καθοδήγησή µου κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του παρόντος εγχειρήµατος. 

Παράλληλα, θερµές ευχαριστίες οφείλω στον εργοδότη µου για την απόλυτη 

συναίνεσή του για χρήση των στοιχείων της εταιρίας του και την -κατά τ’ άλλα 

εµπιστευτική- έκθεση εκτίµησης µηχανηµάτων της. Χωρίς την καθοριστική του 

συµβολή, το παρόν πόνηµα, αλλά και ολόκληρη η τελευταία περίοδος των 

µεταπτυχιακών µου σπουδών, θα ήταν σαφώς δυσκολότερη και για το λόγο αυτό τον 

ευχαριστώ θερµά. Τέλος, δε θα µπορούσα να παραλείψω την οικογένειά µου, που 

αποτελεί αρωγό και συµπαραστάτη για κάθε µου εγχείρηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

Εισαγωγή 
 

1.1 Εισαγωγή 
	  

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, έτσι όπως παρουσιάζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, 

εντοπίζοντας και επισηµαίνοντας τις όποιες εξελίξεις και διαφοροποιήσεις έχουν 

υποστεί διαχρονικά.  

Στο πρώτο αυτό εισαγωγικό κεφάλαιο θα µελετηθεί το γενικό πλαίσιο των 

Λογιστικών Προτύπων ιστορικά και διαχρονικά, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τον τρόπο λειτουργίας του. Εν συνεχεία θα δοθεί ο 

ορισµός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και θα εξεταστεί η πορεία µετάβασης σε 

αυτά, από τα αντίστοιχα εθνικά. 

 

1.2 Η σηµασία της επιστήµης της Λογιστικής 
  

Η Λογιστική από την απαρχή της έµπνευσής της είναι µια επιστήµη που 

αντικείµενό της έχει την παροχή πληροφοριών στους χρήστες για τη λήψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων, διαµέσου των τελικών της προϊόντων που δεν είναι 

άλλα από τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων.   

Η Λογιστική εποµένως χρησιµοποιείται ως εργαλείο στη λήψη ορθολογικών 

αποφάσεων, παρέχοντας και αναλύοντας τις διάφορες πληροφορίες που απαιτούνται 

για τη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, αφού χωρίς τις πληροφορίες που µας 

εφοδιάζει καθίσταται αδύνατη η λήψη ορθολογικών αποφάσεων.  

Επιπρόσθετα, ασχολείται µε την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες διαµέσου της δηµοσίευσής τους δίνουν τη δυνατότητα και σε 

εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. κεφαλαιούχους, επενδυτές, προµηθευτές ή πιστωτές 
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κλπ) να χρησιµοποιήσουν τις παρεχόµενες πληροφορίες για τη λήψη των αποφάσεών 

τους (American Institute of Certified Public Accountants, 1969). 

 Στη σύγχρονη οικονοµική ζωή µε την πολυπλοκότητα των οικονοµικών 

πράξεων και τον ασφυκτικά έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων, κάθε 

κερδοσκοπική οµάδα για να επιβιώσει υποχρεούται να οργανωθεί ορθολογικά και να 

προγραµµατίσει τις δραστηριότητές της, µε τη λογιστική οργάνωση να αποτελεί 

κύρια έκφραση της ορθολογικής επιστηµονικής οργάνωσης. 

Εξάλλου ένα καλά οργανωµένο λογιστικό σύστηµα, δεν πρέπει να 

περιορίζεται µόνο στην εγγραφή των οικονοµικών πράξεων και στον προσδιορισµό 

των αποτελεσµάτων, αλλά πρέπει να είναι ταυτόχρονα και όργανο πρόβλεψης για το 

µέλλον, αλλά και µια αποδεκτή βάση: για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και για 

τον έλεγχο, ώστε να γίνει ένα αισθητό «βαρόµετρο» της οικονοµικής κατάστασης της 

επιχείρησης. 

Με βάση τα παραπάνω, µόνο έκπληξη δεν αποτελεί ο χαρακτηρισµός της 

λογιστικής ως η «γλώσσα του εµπορίου» (Τσακλάγκανος Α., 2005) διαµέσου της 

οποίας επικοινωνούν οι συγκεντρωθείσες επιχειρηµατικές πληροφορίες σε ένα 

συνεχώς µεταβαλλόµενο και εξελισσόµενο εµπορικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

 

1.3 Λογιστικό Σχέδιο 
	  

Ο όρος Λογιστικό Σχέδιο, παρότι ενδεχοµένως να δηµιουργεί την αρχική 

εντύπωση ότι πρόκειται για ένα απλό εγχειρίδιο ή οδηγό που αποβλέπει στην 

τυποποίηση επαναλαµβανόµενων εγγραφών και διαδικασιών, στην πραγµατικότητα 

είναι κάτι πολύ παραπάνω, καθώς αποτελεί την καθολική οργάνωση που 

συστηµατοποιεί όλη τη λειτουργία ενός λογιστηρίου. 

Πρακτικά ένα επιστηµονικά καταρτισµένο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει πολύ 

βαθύτερους και ευρύτερους σκοπούς από την απλή συστηµατοποίηση των εργασιών 

ενός λογιστηρίου. Δηµιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον, κοινό για όλους τους 

ενδιαφερόµενους, στο λογιστικό τρόπο χειρισµού των συναλλαγών και στην 

απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης. 

Καταργεί την "πολυγλωσσία" και τις επακόλουθες παρερµηνείες, αφού 
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ακολουθούνται οµοιόµορφοι κανόνες αποτίµησης στοιχείων του Ενεργητικού και του 

Παθητικού και µέθοδοι απόσβεσης πάγιων στοιχείων µε βάση τις παραδεκτές αρχές. 

Καθορίζει ενιαίους κανόνες κοστολόγησης και ενιαία ονοµατολογία. Τέλος, 

καθιερώνεται ενιαίος τύπος για τις Οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύονται 

(Ισολογισµός, Αποτελέσµατα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων). 

Αλλά και σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζεται η ανάγκη για ποσοτικές 

πληροφορίες και λεπτοµέρειες που αφορούν τα κύτταρα της οικονοµίας, τις 

οικονοµικές µονάδες, για την άσκηση ορθής οικονοµικής πολιτικής. Οι δε 

πληροφορίες αυτές για να έχουνε νόηµα και µέτρο σύγκρισης και αξιοποίησης, 

πρέπει να ακολουθούν οµοιόµορφους κανόνες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

συγκρισιµότητας τους διαχρονικά ή από κλάδο σε κλάδο.   

Με τον τρόπο αυτό η λογιστική τυποποίηση, που αποτελεί και την κεντρική 

ιδέα του Λογιστικού Σχεδίου, τίθεται στην υπηρεσία της οικονοµικής επιστήµης και 

της εθνικής οικονοµίας, αφού αποβλέπει στην εξασφάλιση της συγκέντρωσης 

οµοιογενών και σωστών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε την περιουσιακή 

διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και την παραγωγική και συναλλακτική 

δραστηριότητα όλων των οικονοµικών µονάδων της χώρας, κατά κλάδους και 

συνολικά. 

 Παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για λογιστική τυποποίηση και απλούστευση 

των διαδικασιών, διαπιστώθηκε άµεσα από παλιά, οι όποιες προσπάθειες επίσηµης 

οργάνωσης καθυστέρησε αισθητά στην Ελλάδα. 

Η έννοια της Λογιστικής και οι πρώτες προσπάθειες χρήσης της στην 

καθηµερινή ζωή, εµφανίζονται από τα προϊστορικά χρόνια κιόλας. Στην εποχή του 

λίθου, οι πρωτόγονοι άνθρωποι χάραζαν µε αιχµηρή γλυφίδα, παραστάσεις - σχέδια - 

εικόνες που παρίσταναν τα προϊόντα ή τα εργαλεία που αντάλλασαν. Και έτσι κάτω 

από τις ανάγκες των ανταλλαγών, δηµιούργησαν και τη γραφή, που θεωρείται προϊόν 

και δώρο του εµπορίου, στο οποίο οφείλει πολλά ο πολιτισµός. 

Κατά την ακµάζουσα Αθηναϊκή Δηµοκρατία και τον Χρυσό Αιώνα του 

Περικλή την ύπαρξη στοιχείων λογιστικής επισηµαίνει και ο καθηγητής Α. 

Ανδρεάδης, που διατυπώνει ότι «Ο Περικλής εστήριξεν την πολιτικήν του 
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µεγαλοπρεπούς του προγράµµατος εις την περί το Δηµόσιον Λογιστικόν» 

(Ανδρεάδης Α., 1992). 

Παράλληλα, αποσπάσµατα που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε κάποιες 

πρωτόγονες λογιστικές εγγραφές, φαίνονται να συναντιούνται σε ευαγγελικές 

περικοπές. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο (Κεφάλαιο ΙΣΤ’, στίχοι 1-2) αναφέρεται 

χαρακτηριστικά: «Έλεγε επίσης (ο Κύριος) στους µαθητές του: Ήταν κάποιος 

πλούσιος, που είχε ένα διαχειριστή, τον οποίο κατηγόρησαν σ’ αυτόν, σαν άνθρωπο 

που κατασπαταλάει την περιουσία του. Τον φώναξε τότε και του είπε: Τι είναι αυτό 

που ακούω για σένα; Παράδωσε τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισής σου, γιατί δεν 

µπορείς πια να παραµένεις διαχειριστής». 

Η λογιστική ως µέσο παρακολούθησης των εµπορικών και επιχειρηµατικών 

συναλλαγών φαίνεται να έκανε την πρώτη επίσηµη παρουσία της µεταξύ 1345 - 1359 

στις ακµάζουσες Ιταλικές πόλεις Βενετία, Γένοβα και Φλωρεντία, όπου οι έµποροι 

φαίνεται να κατείχαν την τεχνική των διπλογραφικών εγγραφών, την οποία όµως 

διατηρούσαν σαν επαγγελµατικό µυστικό. 

Φτάνοντας στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα παρατηρείται άνθιση της 

λογιστικής βιβλιογραφίας και µια αξιόλογη προσπάθεια ανύψωσης της λογιστικής σε 

αυτόνοµη επιστήµη. Αυτό προκλήθηκε κυρίως λόγω της µεγάλης ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων που παρατηρήθηκε στα µέσα του 19ου αιώνα καθώς και από την 

«προϊούσα διαµόρφωση του νεότερου καπιταλισµού», που είχε ως αποτέλεσµα να 

προωθηθεί η Λογιστική έρευνα και να διαµορφωθούν οι «υλιστικές» θεωρίες που 

ασχολούνται µε προβλήµατα της περιουσίας. Οι µεγάλες επιχειρήσεις, µε τα 

σύγχρονα προβλήµατά τους, οδήγησαν την έρευνα της Λογιστικής σε νέες 

αναζητήσεις, για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας οικονοµίας 

που διαφαίνεται και τα δεδοµένα που δηµιούργησε η σύγχρονη εποχή του 20ου αιώνα 

(Cipolla C.M., 1974). 

Την ιδέα της λογιστικής τυποποίησης προώθησε παραπέρα στις αρχές του 

20ου αιώνα ο Βέλγος Paul Otlet, µε την εισαγωγή του δεκαδικού συστήµατος στην 

κατάταξη των λογαριασµών, ενώ το 1903 δηµοσιεύτηκε το έργο του Γάλλου Eugene 

Leautey ‘Η τυποποίηση του ισολογισµού µετοχικών εταιριών’, στο οποίο ορίζονται 

κανόνες και υποδείγµατα τυποποιηµένων ισολογισµών και αποτέλεσε καινοτόµο 

εγχείρηµα για την εποχή του. 
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Σύµφωνα µάλιστα επίσης µε τον καθηγητή κ. Ιγνατιάδη, γρήγορα φάνηκαν οι 

ελλείψεις και οι αδυναµίες των παραπάνω εγχειρηµάτων, αφού η τυποποίηση των 

λογιστικών καταστάσεων ήταν πλέον ανεπαρκής και απαιτείται η τυποποίηση όλης 

της λογιστικής διαδικασίας και εργασίας που προηγείται της σύνταξης του 

ισολογισµού. Έτσι το 1909 ο Γάλλος Gabriel Faure εκπόνησε το πρώτο πλήρες 

γενικό λογιστικό σχέδιο και το 1914 ο Γερµανοελβετός Shaer το πρώτο σχέδιο 

λογαριασµών.  

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η λογιστική τυποποίηση ξεκίνησε από 

Άγγλους και Ιρλανδούς µετανάστες και πήρε οργανωµένη µορφή µε την Uniform 

Accounting του ινστιτούτου λογιστών, που διένειµε στα µέλη του το 1918 το 

σύγγραµµα ‘Μέθοδοι που έχουν εγκριθεί για την προπαρασκευή των καταστάσεων 

ισολογισµού’. 

Ο Πρώτος Παγκόσµιος πόλεµος και οι τεράστιες παραγγελίες πολεµικού 

υλικού, πέρα από τη στασιµότητα σε κάθε είδους επιστηµονική εξέλιξη που επέφερε, 

έκανε περισσότερο αισθητή την ανάγκη υποβολής οµοιόµορφων προτύπων 

κοστολογίων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης, οδηγώντας µε τον τρόπο 

αυτό ένα βήµα πιο κοντά στη θέσπιση κοινών αποδεκτών λογιστικών προτύπων. 

Η µεθοδικότητα του γερµανικού πνεύµατος και η τάση για οργάνωση 

οδήγησαν στην υποχρεωτική εφαρµογή του νέο-θεσπισµένου λογιστικού σχεδίου του 

1937 από το Χιτλερικό καθεστώς (το γνωστό ως σχέδιο Γκαίριγκ), που βοήθησε στην 

οργάνωση της πολεµικής βιοµηχανίας της χώρας και συντέλεσε καθοριστικά ώστε 

σήµερα η Γερµανία να θεωρείται πατρίδα της λογιστικής τυποποίησης.  

Τις ίδιες περίπου χρονικές περιόδους  εµφανίζονται και στις λοιπές 

ευρωπαϊκές χώρες σηµαντικά συγγράµµατα που θέτουν τις αντίστοιχες βάσεις για 

λογιστικά σχέδια στις εκάστοτε χώρες. Γαλλία (1942), Αυστρία (1947), Ελβετία 

(1945) και Αυστραλία (1950) συντάσσουν εθνικά λογιστικά σχέδια, µε το 

Λουξεµβούργο (1960), το Βέλγιο (1965) και την Ισπανία (1973) να ακολουθούν. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ειπωθεί ότι προσπάθειες για λογιστική 

τυποποίηση έγιναν και υπό την αιγίδα της ΕΟΚ, οι οποίες όµως δεν κατέληξαν στην 

υιοθέτηση ενιαίου κοινοτικού λογιστικού σχεδίου. Το αποτέλεσµα ήταν η έκδοση της 

4ης Οδηγίας, η οποία απλά ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τον συντονισµό των εθνικών 
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διατάξεων που αφορούν «τη διάρθρωση, το περιεχόµενο των ετήσιων λογαριασµών, 

των ετήσιων εκθέσεων, των µεθόδων αποτίµησης καθώς και τη δηµοσιότητα των 

εγγραφών αυτών, ιδίως των ΑΕ και των ΕΠΕ» (Επίσηµη Εφηµερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18/07/1983, Αριθµ. L193/1). 

Στην Ελλάδα τόσο προπολεµικά όσο και µεταπολεµικά επικρατούσε 

λογιστική αναρχία, µε το επίσηµο κράτος να απουσιάζει από κάθε µορφή απόπειρας 

λογιστικής τυποποίησης. Τελικά, η κίνηση που έθεσε ένα τέλος στη στασιµότητα  

επήλθε από τους ακαδηµαϊκούς (και σε µικρότερη κλίµακα από ανθρώπους της 

πράξης), οι οποίοι µετέφραζαν λογιστικά σχέδια άλλων κρατών και µε τη δηµοσίευσή 

τους προς µελέτη και προβληµατισµό, τα έθεταν σε διαβούλευση. 

Το πρώτο επίσηµο ενδιαφέρον από πλευράς ελληνικού κράτους ήταν το 1962, 

όταν µε εντολή του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραµανλή συστήθηκε επιτροπή από 

καθηγητές και επαγγελµατίες, που παρά το σοβαρό της έργο δεν ολοκλήρωσε τις 

εργασίες της κυρίως λόγω της κυβερνητικής αλλαγής που επήλθε. Το θέµα επανήλθε 

στο προσκήνιο και πάλι το 1976 όταν εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον της ελληνικής 

πολιτείας για ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ και ουσιαστικά δροµολογήθηκε το 1978 

µε το τελικό κείµενο του προσχεδίου του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου να 

αποστέλλεται στον οικονοµικό και λογιστικό κόσµο της χώρας ώστε να διατυπώσουν 

τις απόψεις τους. 

	  

1.4 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) 	  
 

Η καθιέρωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου µε το οποίο 

εισήχθη και επίσηµα η λογιστική τυποποίηση στη χώρα µας, αποτελεί εµπράγµατη 

επιβεβαίωση της ανάγκης για λογιστική τυποποίηση, καθώς για να επιτευχθεί 

συγκρισιµότητα των λογιστικών πληροφοριακών στοιχείων πρέπει οι εταιρίες να 

εφαρµόζουν τις ίδιες λογιστικές αρχές και µεθόδους. Με άλλα λόγια είναι 

απαραίτητο, να γίνεται τυποποίηση ολόκληρου του φάσµατος της λογιστικής 

διαδικασίας, που να αποτυπώνει την επιχειρηµατική δράση της οικονοµικής µονάδας 

µε τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση οµοιογενών, αξιόπιστων και 

ορθών στοιχείων και πληροφοριών.   
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 Από τη σύστασή του το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, µε το Προεδρικό 

Διάταγµα 1123/1980, καθιστά σαφείς τους προσδιορισµούς, τους σκοπούς και τη 

σηµασία του. Χαρακτηριστικά αναφέρει : «Με την καθιέρωση του θεσµού του 

γενικού λογιστικού σχεδίου επιδιώκεται ο σχεδιασµός της λογιστικής σε εθνική 

κλίµακα. Ο σχεδιασµός αυτός στηρίζεται στην τυποποίηση και την απλούστευση της 

λογιστικής εργασίας των οικονοµικών µονάδων και αποβλέπει στην εξασφάλιση 

οµοιογενών, σαφών και ορθών στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών µε την 

περιουσιακή διάρθρωση, την οικονοµική κατάσταση και τη δραστηριότητά τους και 

διευκολύνει τους αρµόδιους στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων» (Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 1997).   

Σύµφωνα µάλιστα µε το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόµου 1041 του 1980 

(Ν 1041/1980), "Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστηµα κανόνων 

ταξινοµήσεως των λογιστικών µεγεθών, δια του οποίου σκοπείται η τυποποίησις των 

υπό των οικονοµικών µονάδων της Χώρας τηρούµενων λογαριασµών, η καθ' ενιαίο 

τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάσει παραδεδεγµένων αρχών και 

µεθόδων αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξις και δηµοσίευσις 

τυποποιηµένων ισολογισµών, αποτελεσµάτων και λοιπών οικονοµικών 

αποτελεσµάτων και ο εν γένει σχεδιασµός της λογιστικής εις εθνικήν κλίµακα". 

Η αρχική πρόθεση για προαιρετική εφαρµογή του ΕΓΛΣ εγκαταλείφτηκε 

σύντοµα, γιατί ήταν εµφανές ότι η Ελλάδα είχε καθυστερήσει πολύ στη λογιστική 

τυποποίηση σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, µε συνέπεια να µην 

υπάρχει η σχετική εµπειρία, αλλά ούτε και ο απαραίτητος χρόνος για τις οικονοµικές 

µονάδες που θα εφαρµόσουν τον ΕΓΛΣ, ώστε να το κατανοήσουν πλήρως και να το 

χρησιµοποιήσουν ως εργαλείο πληροφόρησης.  

Για την αρµονικότερη προσαρµογή στα νέα δεδοµένα η αρµόδια οµάδα 

εργασίας πρότεινε αντί για την εφάπαξ υποχρεωτική εφαρµογή εις ολόκληρον του 

ΕΓΛΣ, να εφαρµοστεί µια τµηµατική και προοδευτική εφαρµογή του, κατά µέρη. 

Έτσι το Άρθρο 2 το Π.Δ. 1123/80 καθόρισε ως ηµεροµηνία έναρξης της προαιρετικής 

εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου 1982, ενώ τα µετέπειτα Προεδρικά Διατάγµατα 409/86 

και 419/86 όρισαν ότι ο ισολογισµός, τα αποτελέσµατα χρήσης και ο πίνακας 

διάθεσης αποτελεσµάτων πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 

υποδείγµατα του ΕΓΛΣ, ενώ και το περιεχόµενο κάθε λογαριασµού και κάθε 
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κατηγορίας των παραπάνω οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να ακολουθούν όσα 

ορίζονται από το λογιστικό σχέδιο. 

Το καθαρά τεχνικό κοµµάτι της ανάλυσης της δοµής και της ανάπτυξης των 

λογαριασµών του ΕΓΛΣ ξεφεύγει από το αντικείµενο µελέτης του παρόντος 

πονήµατος και για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται εκτενέστερα. Το αναµφισβήτητο 

επιστέγασµα της ‘επιβολής’ του ΕΓΛΣ παρέµεινε η τυποποίηση και η οµοιοµορφία 

των λογιστικών µεγεθών σε εθνικό επίπεδο, που αποτελούσε και το επιθυµητό 

αποτέλεσµα για την εποχή.   

Η ενοποίηση των αγορών στις συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισµού, η 

νοµισµατική ένωση στην ΕΕ αλλά και οι συνθήκες του διεθνούς εµπορίου που 

αναπτύχθηκαν ραγδαία, καθιστούν αυτήν τη λογιστική οµοιοµορφία σε εθνικό 

επίπεδο ανεπαρκή για τις σύγχρονες ανάγκες στον παγκόσµιο χάρτη. Η αλλαγή αυτή 

των δεδοµένων, καθιστά τρόπον τινά απαρχαιωµένο τα ΕΓΛΣ  το οποίο αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις νέες διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις, µε την έννοια των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων να εµφανίζονται στο παγκόσµιο στερέωµα και να 

διαφαίνονται ως η πιο ορθή και πλήρης λύση για τη λογιστική τυποποίηση.  

 

1.5 H πορεία προς τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
	  

Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας µε τις ριζικές αλλαγές στις επιχειρήσεις 

αλλά κα στις διεθνείς οικονοµίες που επέφερε, προκάλεσε ταυτόχρονα αύξηση στις 

απαιτήσεις των επενδυτών για αρτιότερη και πλήρη ενηµέρωση, καθώς οι 

επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνονται πλέον µε γνώµονα τη διαθέσιµη πληροφόρηση. 

Παράλληλα, η αστραπιαία ανάπτυξη της τεχνολογίας που εκµηδένισε τις αποστάσεις 

(κυρίως λόγω της ανάπτυξης του διαδικτύου αλλά και των τηλεπικοινωνιών), 

ενίσχυσε τις ανάγκες των επενδυτών για αµεσότερη πληροφόρηση. 

Λογικό επακόλουθο των παραπάνω συνθηκών είναι η δηµιουργία µιας νέας 

ανάγκης, για ενιαία λογιστική εµφάνιση των οικονοµικών µεγεθών και η εναρµόνισή 

τους µε λογιστικές αρχές και κανόνες Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Αλλά και ιστορικά µετά το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, παρατηρήθηκε µεταβολή 

στις οικονοµίες των χωρών, καθώς οι επιχειρήσεις πλέον γίνονται πιο σύγχρονες και 
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πολύπλοκες και προκειµένου να χρηµατοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια 

απευθύνονται στην Κεφαλαιαγορά και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό. Η ριζική αυτή 

µεταβολή στη µετοχική βάση της σύγχρονης επιχείρησης, που από υπόθεση ενός 

πολύ περιορισµένου αριθµού µετόχων, µετατράπηκε µέσω του Χρηµατιστηρίου σε 

κοινωνικό αγαθό (Alexander D. Nobes C., 2001) αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα 

για τη δηµιουργία των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Η πρώτη οργανωµένη προσπάθεια κοινής σύγκλισης διεθνών οργανισµών 

λογιστικής έγινε το 1973, µε την ίδρυση της Διεθνούς Επιτροπής Προτύπων 

Λογιστικής και τη συµµετοχή της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου, 

της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της 

Γερµανίας και του Μεξικό (Pricewaterhouse Coopers, International Financial 

Reporting Standard Setting, 2002). Σκοπός της επιτροπής ήταν η εκπόνηση προτύπων 

για χώρες που δε διέθεταν µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκινά η προσπάθεια αναβάθµισης των 

προτύπων και τυποποίησης, µε τη Διεθνή Επιτροπή Προτύπων Λογιστικής (IASC) να 

αναλαµβάνει τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά τον καθορισµό των ΔΠΛ και την έκδοση 

των εγγράφων συζητήσεων. 

Το επόµενο σηµαντικό βήµα έγινε µε τη Στρατηγική της Λισαβόνας, όταν το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επισήµανε την ανάγκη για επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της 

εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Τον Ιούνιο του 2000 εκδόθηκε 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγική Χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης της ΕΕ: Μελλοντική Πορεία», µε την οποία προωθήθηκε η 

υποχρεωτική κατάρτιση ενοποιηµένων καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο της ΕΕ, αρχής γενοµένης από το έτος 2005. 

Το Μάρτιο του 2001 ανακοινώνεται ο σηµειολογικός διαχωρισµός κατά τον 

οποίο τα πρότυπα που θα εκδίδονται από το Σώµα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΙΑSΒ) θα ονοµάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ενώ 

τα Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΙΑSC) κατά την περίοδο θα ονοµάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Στις 19/7/2002, εκδίδεται ο Κανονισµός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πρόκειται για ένα 

πολύ σηµαντικό κανονισµό, ο οποίος διασαφηνίζει πολλά ζητήµατα γύρω από τη 
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φύση των ΔΛΠ. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι πλέον και επίσηµα εισηγµένα 

στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς η εννοιολογική τους βάση είναι και νοµικά 

θεσµοθετηµένη, ενώ η διαβούλευση και οι περεταίρω διεργασίες θα οδηγούν στο 

σταδιακό µετασχηµατισµό τους, µέχρι να λάβουν την πλέον ικανοποιητική µορφή για 

τη νέα τάξη δεδοµένων στην οικονοµία που καλούνται να ρυθµίσουν και να 

αντιµετωπίσουν. 

 

1.6 Ορισµός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 Ο επίσηµος ορισµός για τα ΔΛΠ, δίδεται από το άρθρο 2 του κανονισµού 

αριθµού 1602/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19/07/02 

το οποίο αναφέρει ότι ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ορίζονται τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 

και οι συναφείς ερµηνείες (ερµηνείες της SIC - ΔΠΧΠ), οι µεταγενέστερες 

τροποποιήσεις των εν λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και τα 

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

µέλλον ο Οργανισµός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ).  

Στην 4η παράγραφο µάλιστα στου ίδιου κανονισµού περιγράφεται ο βασικός 

σκοπός των ΔΛΠ, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά και τη συµβολή στις κοινοτικές εταιρείες να 

ανταγωνίζονται σε ισότιµη βάση για την εξεύρεση διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών 

πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. 

	   Παράλληλα, σκοπός των ΔΛΠ είναι να περιφρουρούν και να επιδιώκουν την 

ανταγωνιστικότητα των κοινοτικών κεφαλαιαγορών, κάτι που απαιτεί τη σύγκλιση 

των προτύπων που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη για την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων µε διάφορα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που θα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν παγκόσµια για διασυνοριακές συναλλαγές, συµβάλλοντας µε 

την εφαρµογή τους σε µια αµερόληπτη απεικόνιση της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης και των αποτελεσµάτων µιας επιχείρησης (Barth, M., W.R. 

Landsman&M. Lang , 2008).  
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Ανακεφαλαιωτικά, η κεντρική ιδέα των ΔΛΠ είναι ότι αποτελούν µια ενιαία 

δέσµη διεθνών λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, που βοηθούν στη σύνταξη 

των ακόλουθων ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων: 

- Ισολογισµός 

- Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

- Κατάσταση µεταβολών χρηµατοοικονοµικής θέσης 

- Κατάσταση ταµειακών ροών 

- Επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

Η παρούσα εργασία συν τοις άλλοις αποσκοπεί στην εµπειρική απόδειξη -ή 

διάψευση- της θεωρίας περί των αποτελεσµάτων της εφαρµογής των ΔΛΠ στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. Επηρεάζονται τελικά οι οικονοµικές καταστάσεις των 

ελληνικών επιχειρήσεων από την εφαρµογή των ΔΛΠ; Και εάν ναι, είναι τα 

αποτελέσµατα τόσο εµφανή ώστε αυτό να αποτελέσει κίνητρο σε ολοένα και 

περισσότερες επιχειρήσεις να ενστερνιστούν τα ΔΛΠ, βελτιώνοντας έτσι την 

χρηµατο-οικονοµική τους εικόνα; 

Μεθοδολογικά, η έρευνα της εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση 

περιεχοµένου και τη συγκριτική µελέτη κειµένων, άρθρων και συγγραφών που έχουν 

εντρυφήσει και ασχοληθεί διεξοδικά µε τα ΔΛΠ και την εφαρµογή τους στην 

ελληνική πραγµατικότητα. Η δε µελέτη περίπτωσης, στηρίζεται στην ανάλυση 

πραγµατικών συνθηκών και  δεδοµένων, έτσι όπως προέκυψαν από επίσηµη έκθεση 

εκτίµησης µηχανηµάτων της εξεταζόµενης εταιρίας. 

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο της πραγµατοποιήθηκε αναφορά σε ορισµούς και 

έννοιες συσχετισµένες µε τα λογιστικά σχέδια και συγκεκριµένα το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο. Ακολούθησε ο ορισµός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

καθώς και εκτενής ιστορική αναφορά για την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των 

χρόνων, επικεντρώνοντας στη µεταβατική περίοδο από τα εθνικά λογιστικά πλαίσια 

στα αντίστοιχα διεθνή .  

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξετασθεί η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, θα 

επιχειρηθεί η ανάλυση επιστηµονικών άρθρων και συγγραφών που σχετίζονται µε τα 

ΔΛΠ, µε κύρια έµφαση στην ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από τη 

χρήση και την ενσωµάτωσή τους στην ελληνική πραγµατικότητα.   



12	  
	  

Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετασθεί το θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή  των 

ΔΛΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις και η αλληλεπίδρασή τους µε τα µηχανογραφικά 

συστήµατα των οικονοµικών µονάδων. Παράλληλα, και πάντα στηριζόµενοι στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία θα αποσαφηνιστούν οι πρώτες επιδράσεις της εφαρµογής των 

ΔΛΠ στις επιχειρήσεις  και θα γίνει µια προσπάθεια αποτίµησης της εφαρµογής τους 

στην Ελλάδα, από την πρώτη στιγµή, έως και σήµερα. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό 

θα ακολουθήσει µια αναφορά στο Διεθνή Λογιστικό Πρότυπο 16 ( Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις ). Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε αναφορά στις σύγχρονες τάσεις 

και το προδιαγραφόµενο µέλλον των ΔΛΠ, καθώς και τις σπουδαίες αλλαγές που 

έχουν επιφέρει αυτά στις επιχειρήσεις και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Στο τέταρτο µέρος της µελέτης, θα ακολουθήσει η µελέτη περίπτωσης 

(casestudy) της εφαρµογής του ΔΛΠ 16 από µια µικροµεσαία επιχείρηση και θα 

επιχειρηθεί η σύγκριση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των ΔΛΠ σε σχέση 

µε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, αναδεικνύοντας τις 

διαφορές και τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση των ΔΛΠ στα 

αποτελέσµατα χρήσης της εν λόγω εταιρείας. 

Στο πέµπτο και τελευταίο µέρος η εργασία ολοκληρώνεται µε τη διεξαγωγή 

των συµπερασµάτων που επαληθεύουν τη θεωρία κατά την οποία τα ΔΛΠ επιδρούν 

καθοριστικά στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης, κάτι το οποίο 

αποτυπώνεται και αριθµητικά από το εξεταζόµενο παράδειγµα. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης που έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ µέχρι σήµερα (2014) 

παρουσιάζονται εκτενώς στο Παράρτηµα Α’ ενώ αντίστοιχα στο Παράρτηµα Β’ 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της Έκθεσης Εκτίµησης Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού της υπό εξέτασης εταιρίας (Αριθµητικό παράδειγµα Κεφαλαίου 4). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
2.1 Εισαγωγή 

 
Από την πρώτη στιγµή της εφαρµογής των ΔΛΠ το 2005 στην Ελλάδα και 

έπειτα, διενεργήθηκαν αρκετές σηµαντικές έρευνες µε θέµα τις επιπτώσεις της 

υιοθέτησής τους σε ελληνικές επιχειρήσεις από διάφορες πλευρές. Οι βασικότερες 

από αυτές τις υπό µελέτη πτυχές είναι: η επίδραση στην αξία των µετόχων και η 

απόδοση των µετοχών των εµπλεκοµένων εταιρειών (Floros 2007), η ανάλυση 

χρηµατικών ροών (Schleicher et al.,2010; Prather-Kinsey, 2010), η επίδρασή τους 

στα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία (Γκίνογλου κ.ά., 2008), οι απόψεις και 

εκτιµήσεις των µάνατζερ των εταιρειών για αυτό το γεγονός της εφαρµογής των ΔΛΠ 

(Floropoulos and Moschidis, 2004), κτλ.  

Στο παρόν πεδίο θα επιχειρηθεί µια βιβλιογραφική επισκόπηση σηµαντικών 

µελετών από την πιο σύγχρονη στην παλαιότερη, που εξέτασαν τις επιπτώσεις των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε ελληνικές επιχειρήσεις και ιδίως στις οικονοµικές 

τους καταστάσεις, σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο εφαρµογής των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 

2.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας. 

 

Μια ξεχωριστή χροιά των επιπτώσεων της εφαρµογής των ΔΛΠ στην Ελλάδα 

αναλύεται από τον Negakis (2013), µε τη µελέτη στο άρθρο του να ελέγχει για 

ασυµµετρίες στο πληροφοριακό περιεχόµενο των κερδών και των ζηµιών, 

χρησιµοποιώντας παραλλαγές του µοντέλου Easton και Harris. Η µελέτη των 

επιπτώσεων της εισαγωγής των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης στην Ελλάδα συµπέρανε ότι οι συνέπειες για την αξία και τα κέρδη 

ήταν σηµαντικές. Οι διαθέσιµες πληροφορίες για τα κέρδη µειώθηκαν µε την 

εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Π.  µε τη µείωση της περιεκτικότητας των πληροφοριών να 

µπορεί να αποδοθεί σε σηµαντικό βαθµό στην εισαγωγή της αρχής της εύλογης αξίας. 

Επιπλέον, ακόµη και  µετά τον έλεγχο για την ύπαρξη ασυµµετριών, τα ευρήµατα για 
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µειωµένη πληροφόρηση αναφορικά µε τα κέρδη και τις αποδόσεις των µετοχών, 

εξακολουθούν να υφίστανται.    

Παράλληλα, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έρευνα των Kousenidis, Ladas & 

Negakis (2013) εξετάστηκαν κατά πόσο και σε ποιο βαθµό η πρόσφατη κρίση στην 

ΕΕ είχε αντίκτυπο στα κέρδη των εισηγµένων επιχειρήσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση σε 

χώρες µε αδύναµη δηµοσιονοµική πολιτική (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία 

και Ιρλανδία), χώρες δηλαδή που αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν σκληρά µέτρα 

λιτότητας υπό την επιτήρηση των αρχών της ΕΕ. Τα πορίσµατα της έρευνας 

αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν σχετίζονται µε την εφαρµογή των ΔΛΠ στις 

επιχειρήσεις των χωρών που προαναφέρθηκαν, αφού αποδεικνύεται ότι κατά τη 

διάρκεια της κρίσης η αλλαγή σε πιο καθοριστικούς παράγοντες των κερδών ευνοεί 

για την επίτευξη υψηλότερων επιπέδων κερδών, ωστόσο, µε την παρουσία των 

κινήτρων για τη διαχείριση των εσόδων, η  ποιότητα των κερδών τείνει να 

χειροτερεύει. 

Οι Iatridis and Rouvolis (2010) από την πλευρά τους διερεύνησαν τις 

επιπτώσεις της µετάβασης από τα ΕΛΠ στα ΔΛΠ σχετικά µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα όλων των µη-χρηµατοπιστωτικών ελληνικών επιχειρήσεων που είναι 

εισηγµένες στο ΧΑΑ. Επίσης, εξέτασαν τους παράγοντες που σχετίζονται µε την 

εθελοντική εφαρµογή των ΔΛΠ πριν την επίσηµη περίοδο της υιοθέτησης τους και το 

βαθµό του επηρεασµού και διαµόρφωσης των κερδών υπό τα ΔΛΠ. Από τη µελέτη 

τους συµπέραναν ότι παρόλο που οι επιπτώσεις της υιοθέτησης των ΔΛΠ τον πρώτο 

χρόνο υιοθέτησης ήταν σχετικά δυσµενείς (ίσως εξαιτίας του κόστος µετάβασης), τα 

οικονοµικά µετρήσιµα αποτελέσµατα των εταιριών βελτιώθηκαν σηµαντικά την 

επόµενη περίοδο. Επιπλέον, αυτό το αποτέλεσµα ίσως υποδεικνύει ότι κατά την 

επίσηµη περίοδο υιοθέτησης των ΔΛΠ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για επηρεασµό 

και διαµόρφωση των κερδών, οι οποίες όµως µειώθηκαν στην επόµενη περίοδο. 

Ο Doukakis (2010) εξέτασε την τάση των κερδών και των συστατικών 

στοιχείων αυτών µετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ στην Ελλάδα και συµπέρανε ότι η 

λογιστική τυποποίηση των ΔΛΠ δεν προσέδωσε µια βελτιωµένη τάση καταγραφής 

των επιχειρηµατικών κερδών. Στο συµπέρασµα αυτό έφτασε αναλύοντας λογιστικά 

δεδοµένα για δύο έτη πριν και δύο έτη µετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ για όλες τις µη-

χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ και εξέτασε κατά 

πόσο η υιοθέτηση των ΔΛΠ επηρέασε ουσιαστικά την τάση τους διαχρονικά, καθώς 

επίσης και την επεξηγηµατική δοµή των κερδών των επιχειρήσεων.  
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Οι Ballas et al. (2010) εξέτασαν και αυτοί από τη σκοπιά τους την εφαρµογή 

των ΔΛΠ στην Ελλάδα υιοθετώντας µια µεικτή µεθοδολογία βασιζόµενη σε 

δευτερεύουσες πηγές στοιχείων (όπως η σχετική νοµοθεσία, οι δηµοσιευµένες 

ετήσιες καταστάσεις σχετικά µε τις επιπτώσεις της εφαρµογής των ΔΛΠ από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις, κλπ.) και πρωτογενή στοιχεία (µία έρευνα µέσω 

ερωτηµατολογίου που απαντήθηκε από οικονοµικούς διευθυντές είκοσι τεσσάρων 

ελληνικών επιχειρήσεων εισηγµένων στο ΧΑΑ). Το συµπέρασµα της έρευνάς τους 

ήταν ότι οι συµµετέχοντες πίστευαν πως η υιοθέτηση των ΔΛΠ βελτίωσε την 

ποιότητα της λογιστικής τυποποίησης των οικονοµικών καταστάσεων, παρότι το 

Ελληνικό περιβάλλον δεν ήταν κατάλληλα προετοιµασµένο για την εφαρµογή των 

νέων προτύπων. Επίσης, συµπέραναν ότι η εισαγωγή των ΔΛΠ αύξησε την 

αξιοπιστία, την διαφάνεια και την συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι Georgakopoulou et al. (2010) διερεύνησαν την επίδραση της υιοθέτησης 

των ΔΛΠ στις οικονοµικές καταστάσεις ενός δείγµατος ελληνικών επιχειρήσεων του 

κατασκευαστικού κλάδου, εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Συγκεκριµένα 

εξέτασαν για το έτος 2004 τις εταιρίες του δείγµατος και ισχυρίστηκαν ότι τα ίδια 

κεφάλαια και οι συνολικές υποχρεώσεις και το σύνολο ενεργητικού κατέγραψαν 

υψηλότερες τιµές µε την χρήση των ΔΛΠ απ’ ότι µε την χρήση των ΕΛΠ. 

Σε άλλη έρευνά τους οι Georgakopoulou et al. (2010) µελέτησαν αν η 

υιοθέτηση των ΔΛΠ επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις και τις εκθέσεις ελέγχου 

των ορκωτών ελεγκτών, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα των ελληνικών επιχειρήσεων 

του κλάδου εστίασης και αναψυκτικών. Στην έρευνά συµµετείχε ένα δείγµα είκοσι 

ελληνικών επιχειρήσεων του εν λόγω κλάδου, εισηγµένες στο ΧΑΑ κατά τη διάρκεια 

της περιόδου 2002 - 2006. Από τη σύγκριση του ισολογισµού και των 

αποτελεσµάτων χρήσης, καθώς και από µερικά ακόµη δευτερεύοντα λογιστικά 

δεδοµένα (εννέα αριθµοδείκτες), η ερευνητική οµάδα συµπέρανε ότι τα ίδια κεφάλαια 

και οι συνολικές υποχρεώσεις και το σύνολο ενεργητικού κατέγραψαν υψηλότερες 

τιµές στην περίοδο Post-IFRS από ότι στην Pre-IFRS. 

Η ίδια ερευνητική οµάδα σε παλιότερη έρευνα τους  Georgakopoulou et al. 

(2008) ασχολήθηκαν µε την υπόθεση εάν η υιοθέτηση των ΔΛΠ επηρεάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων, χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα από ελληνικές επιχειρήσεις του βιοµηχανικού κλάδου. Στην έρευνά τους 

διερεύνησαν ένα δείγµα από τριάντα εννέα ελληνικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις, που 

είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ για το 2004, το έτος µετάβασης δηλαδή που οι 
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επιχειρήσεις δηµοσίευσαν τις οικονοµικές καταστάσεις τους υπό την εφαρµογή των 

ΔΛΠ και των ΕΛΠ. Οι Georgakopoulou et al. (2008) συγκρίνανε λογιστικά δεδοµένα 

(δέκα αριθµοδείκτες) για το 2004 ανάµεσα στα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ και συµπέραναν 

µετά από διάφορα στατιστικά τεστ, ότι πέντε  από τους εξεταζόµενους αριθµοδείκτες 

(δηλαδή ακριβώς οι µισοί), διαφέρουν σηµαντικά µετά την εφαρµογή των ΔΛΠ. 

Επιγραµµατικά, οι αριθµοδείκτες που εµφανίζονται αλλαγµένοι είναι: asset turnover 

ratio, ratio of owner’s equity to total assets, ratio of total liabilities to total equity, 

ratio of owner’s equity to total liabilities και  return on net worth. 

Τέλος και ακόµα προγενέστερα χρονικά, οι Diakomichalis and Toudas (2007) 

εξετάζοντας ένα δείγµα από ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, τεχνολογίας και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών παρατήρησαν ότι µετά 

τη χρήση των ΔΛΠ µειώθηκε η αξία των ιδίων κεφαλαίων των µετόχων των 

εταιριών. Ως βασικοί υπεύθυνοι λόγοι για αυτήν τη µείωση θεωρήθηκαν η αποτίµηση 

της περιουσίας σε εύλογη αξία, η διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων, η διαφορετική 

πολιτική αποτίµησης αποθεµάτων, ο επαναπροσδιορισµός της αξίας διαφόρων 

επενδύσεων, η επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων, η αναγνώριση της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

 

. 



17	  
	  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστεί το θεσµικό πλαίσιο της εφαρµογής 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τόσο γενικά, όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα. 

Αναλυτικά, θα εξεταστούν οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

ενστερνιστεί µια επιχείρηση καθώς και τα πρώτα βήµατα που πρέπει να κάνει για να 

εφαρµόσει τα ΔΛΠ. Ακολούθως θα γίνει αναφορά στα µηχανογραφικά συστήµατα 

των οικονοµικών µονάδων και το ρόλο που αυτά διαδραµατίζουν στην εφαρµογή των 

ΔΛΠ από τις επιχειρήσεις. Ακολουθεί η αναλυτική εξέταση της εισαγωγής των ΔΛΠ 

στην ελληνική πραγµατικότητα, µε τις πρώτες επιδράσεις που εµφανίστηκαν και µε 

µια γενική πρώτη αποτίµηση των αποτελεσµάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε 

εκτενή αναφορά στο ΔΛΠ 16 – Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, το οποίο και θα 

αποτελέσει το θεωρητικό πεδίο εφαρµογής της µελέτης περίπτωσης του Κεφαλαίου 4 

που ακολουθεί καθώς και µε µία σύντοµη ανακεφαλαίωση για τις σηµαντικότερες 

επιπτώσεις από την εφαρµογή των ΔΛΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

3.2 Παραδοχές & Προϋποθέσεις 
 

Στο ανωτέρω πεδίο έγινε αναφορά στη σύγχρονη πλέον ανάγκη που έχει 

δηµιουργηθεί στο παγκόσµιο επαγγελµατικό στερέωµα για άρτια και ολοκληρωτική 

πληροφόρηση, µέσω κάποιων διεθνών κοινών πρακτικών και κανόνων, ώστε τα 

αποτελέσµατα να είναι συγκρίσιµα και εύκολα αξιολογήσιµα. Για να επιτευχθεί αυτή 

η οµοιογένεια τα αρµόδια όργανα που είναι επιφορτισµένα µε την κατάρτιση και τη 

δηµοσιοποίηση των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ακολουθήσουν 

δυο ουσιώδεις παραδοχές (assumptions) κατά τη σύνταξη των οικονοµικών τους 

καταστάσεων: την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και την αρχή 

των δεδουλευµένων. 
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Σύµφωνα µε την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας οι 

λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern) και η διοίκηση της επιχείρησης  

οφείλει να είναι σε θέση να εκτιµήσει τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων 

της για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους. 

Παράλληλα, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται τηρώντας 

την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων (accruals basis) µε µοναδική 

εξαίρεση από την αρχή αυτή, την κατάσταση ταµειακών ροών η οποία συντάσσεται 

σε ταµειακή βάση. 

Σύµφωνα µε άλλους µελετητές (Φίλος Ι. & Αποστόλου Α. , 2010), εξίσου 

θεµελιώδεις προϋποθέσεις που διέπουν την ετοιµασία και την παρουσία των 

οικονοµικών καταστάσεων εκτός των παραπάνω δυο βασικών λογιστικών 

παραδοχών, είναι η σηµαντικότητα (materiality),  η συνέπεια (consistency), η παροχή 

συγκριτικής πληροφόρησης, η σύνεση, η θεώρηση της ουσίας έναντι του τύπου 

(substance over form), η πραγµατική και δίκαιη παρουσίαση.  

Σε κάθε περίπτωση, η οικονοµική µονάδα υποχρεούται να τηρεί την ‘Αρχή 

της συµµόρφωσης’, δηλαδή να χρησιµοποιεί τις ίδιες λογιστικές πολιτικές για όλες 

τις περιόδους που παρουσιάζονται στις πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

καθώς και στον αρχικό ισολογισµό εκκίνησης – έναρξης εφαρµογής των ΔΛΠ. 

 

3.3 Βήµατα για την εφαρµογή των ΔΛΠ 
 

Πέρα από τις παραδοχές που πρέπει να κάνει η οικονοµική µονάδα 

προκειµένου να εφαρµόσει τα ΔΛΠ, απαραίτητη κρίνεται και η εφαρµογή ορισµένων 

ακόµη βηµάτων, για τη σωστή εφαρµογή τους στην εκάστοτε µονάδα. Έτσι, 

αναγκαία είναι η σχετική διάγνωση της επίδρασης των ΔΛΠ στην επιχείρηση αλλά 

και η αντίστοιχη διάγνωση αναγκών σε ανθρώπινους πόρους και συστήµατα που 

απαιτούνται.  

Παράλληλα, χρειάζεται σωστή εκπαίδευση όλου του εµπλεκόµενου 

προσωπικού (στελέχη, προϊστάµενοι κλπ) και ιδιαίτερα όσον αφορά την εισαγωγή 
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µηχανογραφηµένων µέσων που θα διευκολύνουν τις µετέπειτα εργασίες. Ο 

ολοκληρωτικός σχεδιασµός και προγραµµατισµός, µε τα αντίστοιχα 

χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση και την εξεύρεση λύσεων, είναι κοµβικής 

σηµασίας για την υλοποίηση και επιτυχία του όλου εγχειρήµατος, µε την 

οµαδικότητα και την αρµονική συνεργασία µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων 

προσώπων να διαδραµατίζει και αυτή το δικό της σπουδαίο ρόλο. 

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούµενο των ΔΛΠ είναι σε κάθε αξιόπιστη 

οικονοµική κατάσταση να απεικονίζεται η οικονοµική ουσία, ακόµα και όταν δεν 

ακολουθούνται οι τύποι. Αυτή είναι µία από τις σηµαντικότερες αρχές που εισάγουν 

τα ΔΛΠ και συναντάται στη βιβλιογραφία ως ‘Αρχή της Οικονοµικής Ουσίας πάνω 

από το Νοµικό Τύπο. Αφορά περιπτώσεις που η οικονοµική ουσία δε συµβαδίζει µε 

το νοµικό τύπο, π.χ. πώληση ενός µηχανήµατος (ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου 

ενεργητικού) χωρίς την απεικόνιση από τον προβλεπόµενο νοµικό τύπο. 

 

3.4  ΔΛΠ και Μηχανογραφικά Συστήµατα. 
 

 Ο ρόλος των µηχανογραφικών συστηµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε 

τη λειτουργία και τις διαδικασίες των σύγχρονων οικονοµικών µονάδων, οι οποίες τα 

χρησιµοποιούν για τις καθηµερινές συναλλαγές τους.  

 Τα µηχανογραφικά συστήµατα είναι αυτά που επωµίζονται κατά το 

µεγαλύτερο ποσοστό την καταχώρηση του πλήθους των πληροφοριών και δεδοµένων 

που προκύπτουν από την καθηµερινή δραστηριότητα των επιχειρήσεων και που στην 

πλειοψηφία τους είναι αποτέλεσµα µαθηµατικών πράξεων και υπολογισµών. 

Άλλωστε, τα ζητήµατα λογιστικής είναι από τη φύση τους ιδανικά για ηλεκτρονική 

επεξεργασία, αφού περιλαµβάνουν επαναλαµβανόµενες επεξεργασίες αριθµών και 

δεδοµένων. 

 Λογικό επακόλουθο κάθε επιχείρησης που επιθυµεί να εφαρµόσει τα ΔΛΠ 

είναι να προσαρµόσει κατάλληλα τα µηχανογραφικά της συστήµατα, κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να υποστηρίζονται οι απαραίτητοι υπολογισµοί για την εµφάνιση των 

λογιστικών καταστάσεων µε βάση τις αρχές των προτύπων. Εξάλλου, βασικός στόχος 

των επιχειρήσεων είναι η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
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ΔΛΠ, ταχύτατα και µε το µικρότερο δυνατό κόστος και το βασικό εργαλείο για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι τα εναρµονισµένα µηχανογραφικά συστήµατα. 

 Για τις εφαρµογές των ΔΛΠ αντιµετωπίζεται µια σχετική δυσκολία στη 

δηµιουργία ειδικών και αποκλειστικών ενοποιηµένων µηχανογραφικών 

προγραµµάτων, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία αλλά 

και συνεργασία λογιστών, ελεγκτών και προγραµµατιστών. Η ανάπτυξη αυτής της 

τεχνογνωσίας είναι µια παγκόσµια διαδικασία που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, αλλά 

βαίνει ακόµα στα αρχικά της στάδια (Ντζανάτος Δ, 2008). 

 Ένα ευρύτατα πάντως σύνηθες µηχανογραφικό εργαλείο που διαθέτει η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων και µπορεί να συµβάλει επικουρικά στους 

υπολογισµούς των λογιστικών διεργασιών σύµφωνα µε τα ΔΛΠ, είναι τα γνωστά 

Λογιστικά Φύλλα, µε το MSEXCEL να αποτελεί την πιο διαδεδοµένη τους 

εφαρµογή. 

 

3.5 Η εφαρµογή των ΔΛΠ στις επιχειρήσεις.  
 

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο εδάφιο, η εφαρµογή των ΔΛΠ είναι 

σήµερα υποχρεωτική στις οικονοµικές µονάδες που είναι εισηγµένες στα 

χρηµατιστήρια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικά εφαρµόζονται 

και από άλλες εταιρίες που ενώ δεν είναι εισηγµένες στα σχετικά χρηµατιστήρια, 

είναι συνδεδεµένες µε τις προηγούµενες (άρα εµµέσως είναι υποχρεωµένες να 

εφαρµόζουν τα ίδια πρότυπα) ή το µέγεθός και η οργάνωσή τους είναι τέτοια που τις 

επιτρέπει να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις τήρησης των ΔΛΠ. 

 Η πλειοψηφία όµως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν ακολουθούν το 

παράδειγµα των παραπάνω, αφού άλλωστε δεν υποχρεώνονται και αρκούνται στην 

τήρηση των κανόνων της εκάστοτε χώρας. Στην απόφαση αυτή συµβάλλει 

καθοριστικά και το χαµηλότερο κόστος των ‘εθνικών κανόνων’, αφού  σίγουρα το 

κόστος εφαρµογής των ΔΛΠ είναι σηµαντικά µεγαλύτερο, αφού απαιτεί περισσότερο 

και πιο εξειδικευµένο προσωπικό και πιο σύγχρονα συστήµατα – υποδοµές.  

 Μάλιστα, το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) έχει 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι: ‘όσο ο µεγάλος αριθµός των µικροµεσαίων 



21	  
	  

επιχειρήσεων δεν εφαρµόζει τα ΔΛΠ, υπονοµεύεται η εφαρµογή τους και από τις 

µεγαλύτερες εταιρείες, αφού άλλωστε και αυτές υπήρξαν στο παρελθόν µικροµεσαίες 

που εξελίχθηκαν µε το χρόνο’. 

 Για το λόγο αυτό και προκειµένου να µειωθεί το κόστος εφαρµογής το 

Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προωθεί τη δηµιουργία ενός Διεθνούς 

Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για Μικρές και Μεσαίες 

Επιχειρήσεις (ΔΠΧΠ για ΜΜΕ), µε σκοπό να προσφέρει ένα απλοποιηµένο σύνολο 

λογιστικών αρχών για µικρότερες και µη-εισηγµένες εταιρίες που να βασίζεται πάντα 

στα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και που θα καθιστά 

δυνατή τη σύγκριση της οικονοµικής κατάστασης των εν λόγω µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο από τους ερευνητές και µε βάση σύγκρισης όµοια 

στοιχεία. 

 Οι απλοποιηµένες διαδικασίες και το χαµηλό σχετικά κόστος εφαρµογής 

αποτελούν τα βασικά κίνητρα που προσφέρει το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, ώστε να παροτρύνει όλο και περισσότερες µικροµεσαίες επιχειρήσεις να 

το ακολουθήσουν και να εκσυγχρονιστούν, εναρµονιζόµενες µε τα διεθνή σύγχρονα 

δεδοµένα. Επιπρόσθετα, τα λογιστικά αποτελέσµατα που θα παρέχονται από αυτή τη 

διαδικασία θα είναι υψηλής ποιότητας, κατανοητά και αξιοποιήσιµα παγκοσµίως, µε 

το φόρτο εργασίας των ΜΜΕ να βαίνει συνεχώς µειούµενο. 

 Η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις έχει αφεθεί στην ελεύθερη πρωτοβουλία κάθε 

κράτους-µέλους, µε την προϋπόθεση ύστερα από πρόταση του IASB οι εισηγµένες 

εταιρείες να µη δικαιούνται να κάνουν χρήση των ΔΠΧΠ για ΜΜΕ, ανεξάρτητα µε 

το µέγεθός τους (ακόµη και εάν είναι πολύ µικρές). 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί µια πρωτοβουλία της αµερικάνικης 

επιτροπής κεφαλαιαγοράς, η οποία από το έτος 2009 απαιτεί από τις ξένες 

επιχειρήσεις που συµµετέχουν στα αµερικανικά χρηµατιστήρια να καταρτίζουν τις 

αναφορές τους µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και 

όχι τα αµερικάνικα, εξαλείφοντας µε τον τρόπο αυτό τις όποιες διαφορές των ΔΠΧΠ 

µε τις Αµερικάνικες Λογιστικές Αρχές Γενικής Αποδοχής (USGAAP) και 

συµβάλλοντας καθοριστικά στο άνοιγµα νέων οριζόντων για ένα παγκόσµιο σύστηµα 
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προτύπων που θα διευκολύνει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε όλον τον 

κόσµο. 

 

3.6 Η εισαγωγή των ΔΛΠ στην ελληνική πραγµατικότητα.  
 

 Η υποχρεωτική εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 

εισηγµένες εταιρίες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, κατοχυρώθηκε νοµοθετικά 

από το άρθρο 1 του Νόµου 2992/02, αλλά η ουσιαστική εφαρµογή της καθυστέρησε 

λίγο, µέχρι οι εταιρίες να προετοιµαστούν κατάλληλα, µε το  Ν.3229/04 να αποτελεί 

ουσιαστικά το νοµοθετικό έναυσµα για την πλήρη καθιέρωση της εφαρµογής των 

ΔΠΧΑ από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται µάλιστα χαρακτηριστικά 

στο Άρθρο 1 του Ν.3229/04: «οι Ανώνυµες Εταιρίες των οποίων οι µετοχές ή άλλες 

κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, συντάσσουν 

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις και Τριµηνιαίες Ενδιάµεσες Οικονοµικές 

Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα». 

 Σαφώς στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διαχωριστεί η θέση κάποιων 

σηµαντικών εταιριών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο, που εφάρµοζαν τα ΔΠΧΑ για 

τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων και προγενέστερα από την 

υποχρεωτική εφαρµογή τους βάση νόµου. Στις εταιρίες αυτές συγκαταλέγονται 

µεταξύ άλλων τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο ΟΠΑΠ, η Cosmote και σηµαντικά 

τραπεζικά ιδρύµατα, όπως η Eurobank και η Εµπορική Τράπεζα. 

 Πέρα των παραπάνω εταιριών, στις εταιρίες  που συνέτασσαν οικονοµικές 

καταστάσεις βάση των ΔΛΠ ακόµα και προ εικοσαετίας πριν την νοµοθετική 

καθιέρωσή τους, συγκαταλέγονται οι θυγατρικές αλλοδαπών οµίλων, οι οποίες πέρα 

από τις οικονοµικές καταστάσεις που ήταν υποχρεωµένες να συντάσσουν βάση του 

ΕΓΛΣ , συνέτασσαν και καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΔΛΠ για να τα αποστέλλουν 

στις αντίστοιχες µητρικές εταιρίες. 

 Κάτι παραπλήσιο συνέβαινε και µε τις εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στον 

κλάδο της ναυτιλίας και οι συναλλαγές τους µε το εξωτερικό τις υποχρέωναν να 

συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ, ώστε τα αποτελέσµατά 

τους να είναι ευρύτερα αποδεκτά και συγκρίσιµα. 
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 Με την υιοθέτηση και την εφαρµογή των ΔΛΠ επιχειρείται η αναβάθµιση σε 

ίσους όρους των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται 

ισότιµα για την εξεύρεση χρηµατοοικονοµικών πόρων, στις κοινοτικές και τις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση  και προάγεται η διαφάνεια και η εύρυθµη, αποτελεσµατική, οµαλή και 

αποδοτική λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς (Νεγκάκης Χ. , 2014). 

 Παρά το βαθµό απήχησης των ΔΛΠ και την ξεκάθαρη επιθυµία των 

διοικητικών στελεχών των ελληνικών εταιριών για εφαρµογή των ΔΛΠ το 

συντοµότερο δυνατόν, ο βαθµός ετοιµότητας των ελληνικών εταιριών δεν ήταν 

υψηλός. 

 Η δέσµευση που ίσχυε µέχρι το 2005 κατά την οποία οι ελληνικές εταιρίες 

ήταν υποχρεωµένες να συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις βάση του 

ΕΓΛΣ και επικουρικά, σε περίπτωση που το επιθυµούσαν και πάντα παράλληλα µε τα 

ελληνικά πρότυπα, να τις δηµοσιεύουν και σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, προκαλούσε σηµαντικά προβλήµατα, αφού αναµενόµενα αύξανε το κόστος 

της δηµοσίευσης και των δυο προτύπων σε χρόνο και χρήµα. 

 Ακόµα και όταν η µετάβαση από τα ΕΓΛΣ στα ΔΛΠ έγινε υποχρεωτική, 

αποκαλύφθηκε ότι παρά την αρχική πεποίθηση των εταιριών ότι βρίσκονται σε 

ετοιµότητα, υπήρχαν ακόµη σοβαρές ελλείψεις σε προγραµµατισµό και οργάνωση. 

Σε έρευνα που διεξήγαγε η εταιρία παροχής ελεγκτικών και συµβουλευτικών 

υπηρεσιών Grant Thornton, σε συνεργασία µε το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

το 2003, τα συµπεράσµατα έδειξαν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν σχεδόν 

καθόλου προετοιµασµένες για να αντιµετωπίσουν την επικείµενη εφαρµογή των 

ΔΛΠ, καθώς µόλις το 17% των συµµετεχόντων εταιριών στην έρευνα δήλωσε ότι 

είχε διεξάγει έγκαιρο προγραµµατισµό και είχε ξεκινήσει την υλοποίηση του, ενώ 

44% βρισκόταν ακόµα σε προκαταρκτικό στάδιο. 

Στην ίδια έρευνα, τα αποτελέσµατα έδειχναν ότι παρά το γεγονός ότι το 36% 

των επιχειρήσεων διαπίστωσαν ότι τα στελέχη τους εµφάνιζαν ανεπάρκεια γνώσεων 

και εµπειρίας επάνω σε θέµατα ΔΛΠ, µόνο το 30% εξ αυτών προχώρησε στην 

πρόσληψη νέου εξειδικευµένου προσωπικού, µε δεδοµένο πάντως το έντονο 

ενδιαφέρον για ενηµέρωση και επιµόρφωση στο νέο αντικείµενο, κυρίως από τα 

υψηλόβαθµα στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών. 
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Έρευνα του διεθνούς επενδυτικού οίκου UBS το 2004 έδειξε ότι η Ελλάδα 

µαζί µε τη Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία και Φιλανδία (σε αντίθεση µε τη Μεγ. 

Βρετανία), βρισκόταν στο «κόκκινο» στη σχετική κατάταξη των χωρών µε τις 

αποκλίσεις που παρατηρούνται µεταξύ των εθνικών και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, γεγονός που σηµαίνει ότι οι δυσκολίες που θα έπρεπε να ξεπεραστούν 

κατά τη µετάβαση από τα εθνικά προς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα ήταν σαφώς 

περισσότερες.  

Ακόµη όµως και στις χώρες όπου ο υψηλός βαθµός συνάφειας των µεθόδων 

καταγραφής των οικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων που ακολουθούταν είναι 

υψηλός µε τον αντίστοιχο νέο που πρόκειται να υιοθετηθεί (Μεγ. Βρετανία, Ιρλανδία 

κα), οι ανησυχίες για την επικείµενη αλλαγή είναι δεδοµένες και έντονες. 

 

3.7 Οι πρώτες επιδράσεις της εφαρµογής των ΔΛΠ στην  Ελλάδα.  
 

 Η καθιέρωση των ΔΛΠ είχε ως φυσικό επακόλουθο µια σειρά από αλλαγές 

στη λειτουργία και τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων. Η ελεύθερη απόφαση που 

δόθηκε στις επιχειρήσεις εάν θα επιλέξουν τα νέα διεθνή πρότυπα ή αν θα 

παραµείνουν στα παλιά – εθνικά, σχετίζεται άµεσα και µε το φορολογικό αποτέλεσµα 

που θα εµφανίσουν, καθώς είναι ευρύτατα γνωστό ότι τα ΔΛΠ έφεραν βασικές 

αλλαγές στις φορολογικές  υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, αφού άλλαξε ο τρόπος 

τήρησης των βιβλίων, οι πρόσθετες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, η αποτίµηση των 

µετοχών και των αποθεµάτων, αλλά και η δηµοσίευση των οικονοµικών 

καταστάσεων. 

Συγκεκριµένα, όταν ο επιτηδευµατίας επιλέγει να τηρεί τα λογιστικά του 

βιβλία σύµφωνα µε τις εθνικές φορολογικές διατάξεις δεν έχει καµία πρόσθετη 

υποχρέωση. Αντίθετα, αν επιλέξει να τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σύµφωνα µε τα 

ΔΛΠ πρέπει να τηρεί Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων και να 

συντάσσει Πίνακα Συµφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, Πίνακα 

Φορολογικών Αποτελεσµάτων Χρήσης, Πίνακα Σχηµατισµού Φορολογικών 

Αποθεµατικών καθώς και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεµατικών, 

µε το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα να προκύπτει από το συνδυασµό όλων των 

παραπάνω και να µην εξαρτάται µόνο από την απλή τήρηση βιβλίων, όπως στην 

πρώτη περίπτωση. 
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Στον τοµέα της φορολογίας η µεταρρύθµιση από τα εθνικά σε διεθνή 

λογιστικά πρότυπα δεν επιφέρει παρά µόνο µικρές διαφορές, οι οποίες και 

ρυθµίστηκαν εύκολα διοικητικά, µε την απάλειψη των διαφορών στους κανόνες 

αποτίµησης µεταξύ των ΔΛΠ και της φορολογικής νοµοθεσίας. Εξάλλου ο στόχος 

της αποφυγής τήρησης διπλών βιβλίων επετεύχθη µε την υιοθέτηση της προσέγγισης 

ότι η λογιστική απεικόνιση της πλειοψηφίας των συναλλαγών της επιχείρησης δεν 

διαφοροποιείται ανάλογα µε τους κανόνες αποτίµησης που υιοθετούνται. 

Σηµαντική είναι η επίδραση από την επιβολή των ΔΛΠ στην εταιρική 

νοµοθεσία, η οποία ρυθµίζει θέµατα που συναρτώνται ή αφορούν τα λογιστικά 

µεγέθη της επιχείρησης και προκύπτουν από τη χρήση των ΔΛΠ. Με τον όρο 

λογιστικά µεγέθη νοούνται τα νοµισµατικά ποσά που απεικονίζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (εις ολόκληρο ή υποσύνολά τους). Γίνεται αµέσως 

κατανοητό ότι εφόσον τα λογιστικά  µεγέθη αφορούν χρηµατικά ποσά, οι διατάξεις 

που επηρεάζονται είναι ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την εταιρική διακυβέρνηση και 

τις λαµβανόµενες αποφάσεις.  

Τέλος, µε το Άρθρο 137 του Ν.2190/1920 καθίσταται υποχρεωτική η 

χρησιµοποίηση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από όλες τις εταιρείες που 

συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΔΛΠ. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

µια σαφή και άµεση αναβάθµιση της ποιότητας των διενεργούµενων ελέγχων, 

επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές και δίνοντας νέα σηµασία στην έννοια του 

πιστοποιητικού ελέγχου, που πλέον πρέπει να είναι βασισµένος στα ΔΛΠ.  

Συγκεκριµένα, οι πρώτες τριµηνιαίες καταστάσεις που καταρτίστηκαν από τη 

01/01/2005, δηµοσιεύτηκαν χωρίς να προηγηθεί έλεγχος Ορκωτών Ελεγκτών, ενώ 

από τις πρώτες εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις και µετά δηµοσιεύονται πλέον 

ελεγµένες. Παράλληλα, µε την Όγδοη Ελεγκτική Οδηγία και τα ΔΛΠ, δίνεται η 

δυνατότητα εκσυγχρονισµού και παρακολούθησης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, 

προς όφελος της διασφάλισης της ποιότητας των οικονοµικών καταστάσεων και 

απώτερο στόχο πάντα την εξαγωγή κατανοητών συµπερασµάτων και αξιοποιήσιµων 

σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, παρέχοντας αξιόπιστη οικονοµική 

πληροφόρηση εφάµιλλη των λοιπών διεθνών επιχειρήσεων.     
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3.8 Αποτίµηση της πρώτης εφαρµογής των ΔΛΠ στην  Ελλάδα.  
	  

 Ο βασικός στόχος της εφαρµογής των ΔΛΠ στην Ελλάδα ήταν αν µη τι άλλο 

η εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, που θα παρέχουν αξιόπιστες 

πληροφορίες για την οικονοµική θέση της επιχείρησης, αλλά και για την 

αποδοτικότητα και τις µεταβολές στις οποίες υποκύπτει. Άραγε επιτεύχθηκε ο στόχος 

αυτός;  

 Σε µια προσπάθεια γενικής αποτίµησης της πρώτης εφαρµογής των ΔΛΠ στην 

Ελλάδα, θα πρέπει κανείς να παραδεχτεί ότι η συνεπής εφαρµογή του συνόλου των 

προτύπων εξασφάλισε σε σηµαντικό βαθµό συγκρίσιµες οικονοµικές καταστάσεις 

ιδίως στο κρίσιµο έτος µετάβασης και του έτους πλήρους εφαρµογής. Η ανταπόκριση 

της αγοράς ήταν ευχάριστα γρήγορη και άµεση στην αποδοχή και επεξεργασία των 

νέων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών υψηλής τεχνογνωσίας (Παπαθανασίου Κ., 

2006) και τα οφέλη δεν άργησαν να εµφανιστούν για τους επενδυτές και για τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις. 

 Αναλογιζόµενοι µάλιστα τις δυσµενείς συνθήκες, το προηγούµενο θεσµικό 

πλαίσιο που δεν ευνοούσε τέτοιο είδους εγχειρήµατα αλλά  και τις επιχειρήσεις µε τα 

στελέχη τους που βρίσκονταν ακόµα σε στάδιο ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και 

προετοιµασίας, το αποτέλεσµα βαίνει ξεκάθαρα θετικό, αφού η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων πέτυχαν στην εφαρµογή των ΔΛΠ και στην παροχή αξιόπιστων 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.  

 Η πρώτη εφαρµογή των ΔΛΠ φυσικά δεν ήταν απρόσκοπτη και άνευ 

σοβαρών προβληµάτων για τις ελληνικές εταιρίες που κλήθηκαν να τα εφαρµόσουν. 

Τα πρακτικά ζητήµατα τα οποία ανέκυπταν καθηµερινά έπρεπε να επιλυθούν και µε 

δεδοµένη την απειρία των στελεχών, το έργο τους φάνταζε δύσκολο. Στα κυριότερα 

από αυτά συγκαταλέγεται η δυσκολία της συλλογής και επεξεργασίας των 

απαιτούµενων πληροφοριών κυρίως στους οµίλους µε τις πολλές θυγατρικές και η 

υποτίµηση της δυσκολίας της πρόκλησης από τους εµπλεκόµενους φορείς, πάντα 

όµως σε συνδυασµό µε την έλλειψη των εξειδικευµένων συνεργατών και στελεχών 

µε πρότερη εµπειρία στα ΔΛΠ. Όλα αυτά καθιστούσαν το θεσµικό και οικονοµικό 

περιβάλλον εξαιρετικά δύσκολο ώστε να αφοµοιώσει τα νέα πρότυπα. 
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 Η πρώτη εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα είχε 

αµφότερα θετικές και αρνητικές συνέπειες στα ίδια κεφάλαια, µε ισχυρότερες τις 

θετικές (Παπαθανασίου Κ., εφηµερίδα Καθηµερινή, 22/04/2006). Αντίστοιχα, θετικές 

επιπτώσεις είχε για τις εισηγµένες επιχειρήσεις η αποτίµηση των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και η αναγνώριση της διάθεσης των κερδών, ως 

υποχρέωση-δαπάνη κατά την ηµεροµηνία έγκρισης από τη ΓΣ. 

 Αντίθετα, αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις λόγω 

της αναγνώρισης των παροχών προς τους εργαζοµένους και τα σχετικά προγράµµατα 

αποχώρησης (ΔΛΠ 19), όπως επίσης και οι προβλέψεις επισφαλειών και εξόδων 

εγκατάστασης των ασώµατων ακινητοποιήσεων.    

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, το αρχικό πείραµα φαίνεται να έχει θετικά 

αποτελέσµατα, αποφέροντας σωστή χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση κατά βάση. 

Φυσικά υπήρχαν πολλές αδυναµίες και περιθώρια βελτίωσης από την εφαρµογή των 

ΔΛΠ για πρώτη φορά στις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά τα συµπεράσµατα αυτά 

λειτούργησαν σαν ένα είδος ‘οδηγού’, ώστε οι όποιες αδυναµίες να επισηµανθούν και 

να προσπαθήσουν να επιλυθούν στις επόµενες χρήσεις. 

 Η συνεχής επιµόρφωση και ενηµέρωση επάνω στα θέµατα των ΔΛΠ των 

κληθέντων επιχειρήσεων και των στελεχών τους, αποτελεί ένα πρώτης τάξεως κλειδί 

επιτυχίας, που θα εδραιώσει την ορθή εφαρµογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα µε όλα τα 

οφέλη που απορρέουν από αυτήν, εξαλείφοντας ολοένα και περισσότερο τα όποια 

προβλήµατα εµφανίστηκαν αρχικά.   

 

3.9 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις. 

 

 Ο σκοπός του ΔΛΠ 16 είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό για τις 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

διακρίνουν τις σχετικές µε την επένδυση σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις πληροφορίες 

της οντότητας και τις µεταβολές αυτής της επένδυσης. 

Με τον όρο ‘Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις νοούνται όλα  τα ενσώµατα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή 
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υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και αναµένεται να 

χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µία λογιστική περίοδο. 

Πρωταρχικά θέµατα στη λογιστική των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

αποτελούν η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισµός της 

λογιστικής αξίας τους, οι δαπάνες αποσβέσεων και οι ζηµίες αποµείωσης που πρέπει 

να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα στοιχεία αυτά. 

Αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής του, έχει οριστεί ότι αυτό το Πρότυπο 

πρέπει να εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικό λογιστικό χειρισµό. 

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι το ΔΛΠ 16 δεν εφαρµόζεται σε: 

α) ενσώµατες ακινητοποιήσεις ταξινοµηµένες ως κατεχόµενες προς πώληση 

σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 5 - Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες. 

β)βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργική δραστηριότητα 

(βλέπε ΔΛΠ 41Γεωργία). 

γ) την αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

έρευνα και αξιολόγηση (βλέπε ΔΠΧΠ 6Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων).  

δ) µεταλλευτικά δικαιώµατα και αποθέµατα ορυκτών καυσίµων όπως το πετρέλαιο, 

το φυσικό αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους πόρους. 

Ωστόσο, το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων 

που περιγράφονται στα στοιχεία β’ και δ’ των ανωτέρω περιπτώσεων (ΔΠΧΠ 5 όπως 

τροποποιήθηκε µε τον 1910/2005 ΔΠΧΠ 6 ). 

 Είναι πιθανό άλλα Πρότυπα να απαιτούν αναγνώριση στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων βασιζόµενα σε προσέγγιση που διαφέρει από εκείνη 

του παρόντος Προτύπου. Για παράδειγµα, το ΔΛΠ 17: ‘Μισθώσεις’ απαιτεί η 

οντότητα να αξιολογήσει την αναγνώριση ενός στοιχείου µισθωµένων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων βάσει της µεταφοράς των κινδύνων και των ωφελειών. 

Όµως, σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι άλλες απόψεις του λογιστικού χειρισµού 

αυτών των περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένης και της απόσβεσης, 

προσδιορίζονται κατά τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. 
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Τέλος, βάση του ορισµένου πεδίου εφαρµογής, η οντότητα δύναται να 

εφαρµόζει το ΔΛΠ 16 σε ακίνητα υπό κατασκευή ή ανάπτυξη για µελλοντική χρήση, 

ως επενδύσεις σε ακίνητα που δεν πληρούν ακόµη τον ορισµό της «επένδυσης σε 

ακίνητα» του ΔΛΠ 40: ‘Επενδύσεις σε Ακίνητα’.  

Σε µια επιχειρούµενη σύγκριση, των ΔΛΠ µε τα αντίστοιχα ελληνικά 

πρότυπα, µπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε βάση 

τα ΔΛΠ είναι πολύ λιγότερες από τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, γιατί υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα τα οποία ρυθµίζουν τα 

διάφορα είδη παγίων. (πχ ΔΛΠ 38: Άυλα στοιχεία, ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα, 

ΔΛΠ 41: Διαρκή βιολογικά στοιχεία, ΔΠΧΠ 6: Πάγια που σχετίζονται µε την έρευνα 

ορυκτών, ΔΠΧΠ 5: Πάγια που αφορούν διακοπτόµενες δραστηριότητες). 

Ένα άλλο σηµαντικό πεδίο στο οποίο παρατηρούνται σπουδαίες διαφορές, 

αφορά τις αποσβέσεις, όπου η προσέγγιση του ΔΛΠ 16 είναι εντελώς διαφορετική 

από αυτήν των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατά την υλοποίησή τους. 

Σύµφωνα µε το ΔΛΠ 16 η απόσβεση γίνεται µε βάση την ωφέλιµη ζωή των παγίων, 

αφού πρώτα υπολογιστεί η επίδραση από την ενδεχόµενη υπολειµµατική αξία. Η 

διοίκηση αποφασίζει για το ποία είναι η ωφέλιµη ζωή του παγίου, µε την προσέγγιση 

αυτή να αποτελεί εκτίµηση της διοίκησης που δύναται να αλλάξει και να 

τροποποιηθεί. Το πεδίο αυτό αποτελεί και το βασικό σηµείο εφαρµογής της µελέτης 

περίπτωσης της εταιρίας Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε , σύντοµη περιγραφή της οποίας ακολουθεί 

στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 της παρούσας εργασία 

 

3.10 Ανακεφαλαίωση 

 

Ανακεφαλαιώνοντας τα προηγούµενα, είναι εξέχουσας σηµασίας στο σηµείο 

αυτό να γίνει συγκεντρωτική αναφορά των σπουδαίων αλλαγών που έχουν επιφέρει 

τα ΔΛΠ µε την εφαρµογή τους στις επιχειρήσεις, αντικείµενο µάλιστα που θα 

απασχολήσει και το παρόν πόνηµα στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο, όπου θα εξεταστεί 

η περίπτωση µιας µικροµεσαίας επιχείρησης της Θεσσαλονίκης και οι επιδράσεις από 

την εφαρµογή των ΔΛΠ σε αυτήν. 
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Ευρύτερα αποδεκτό είναι ότι τα ΔΛΠ απαιτούν την επανεξέταση και την 

αναδιαµόρφωση ορισµένων εκ των βασικών αναλυτικών εφαρµογών που 

λειτουργούσαν µέχρι πρότινος και παράλληλα τη δηµιουργία άλλων, νέων, που είναι 

απαραίτητες για τον λογιστικό σχεδιασµό. 

Ένας εκ των βασικότερων τοµέων που επηρεάζεται άµεσα από την εφαρµογή 

των ΔΛΠ είναι τα Πάγια, τόσο µε την αλλαγή του συντελεστή απόσβεσης που 

εισάγουν τα πρότυπα για πρώτη φορά, όσο και µε τη νεοεισερχόµενη έννοια της 

ηµεροµηνίας λήξης της ωφέλιµης ζωής του παγίου, πληροφορίες που αναµφισβήτητα 

καθιστούν το σχεδιασµό του µητρώου παγίων εξαιρετικά πολύπλοκο. Για το λόγο 

αυτό άλλωστε, η παρακολούθηση των παγίων ρυθµίζεται από περισσότερα του ενός 

διεθνή πρότυπα και συγκεκριµένα από το ΔΛΠ 16- Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, το 

ΔΛΠ 38-Άυλα περιουσιακά στοιχεία, το ΔΛΠ 40-Επενδύσεις σε ακίνητα και πιθανώς 

τα πρότυπα ΔΛΠ 41-Γεωργία, ΔΠΧΠ 5-Διακοπτόµενες δραστηριότητας και ΔΠΧΠ 

6-Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων. 

Παράλληλα, σηµαντικό είναι το ζήτηµα που προκύπτει σχετικά µε την 

πληροφόρηση κατά τοµέα που εισηγούνται τα ΔΛΠ, αφού πλέον ταυτόχρονα µε την 

εµφάνιση των παγίων κατά κέντρο κόστους, πρέπει να γίνεται και τήρηση κατά 

τοµέα. Αυτό φυσικά απαιτεί τον ανάλογο σχεδιασµό, αφού πλέον πρέπει να 

παρακολουθούνται όλα τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, εσόδων και  εξόδων 

κατά τοµέα, σε ξεχωριστούς λογαριασµούς. 

Σηµαντικές αλλαγές προκύπτουν και στη φορολογία των επιχειρήσεων, µε το 

ζήτηµα των αναβαλλόµενων φόρων που αποτελεί καινοτοµία για τα ελληνικά 

δεδοµένα. Συγκεκριµένα, ο αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να αναλύεται κατά στοιχείο 

του ενεργητικού και του παθητικού και να εµφανίζεται σε λογιστικές καρτέλες που 

θα περιέχουν όλες τις εγγραφές (Ντζανάτος Δ. , 2008). Για την απρόσκοπτη 

λειτουργία του όλου συστήµατος απαιτείται µια ιδιαίτερη εφαρµογή η οποία θα 

µπορεί να δίνει αυτές τις σηµαντικές πληροφορίες. 

Ταυτόχρονα, µε τα παραπάνω το ΔΛΠ 36 για τις αποµειώσεις επιφέρει νέες 

καινοτόµες αλλαγές, αφού για την ορθή παρακολούθησή του χρειάζεται αναλυτική 

τήρηση των πληροφοριών που αφορούν τις αποµειώσεις σε ιδιαίτερη εφαρµογή, η 

οποία µάλιστα θα εµφανίζει τις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών και τον τρόπο 

που θα γίνεται η προεξόφλησή τους ή ακόµα και η αναστροφή των αποµειώσεων.  
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Τέλος ,σηµαντικά επηρεάζονται οι ταµειακές ροές, που αποτελούν ούτως η 

άλλως δύσκολο θέµα για τους λογιστές, καθώς για την κατάρτισή τους απαιτείται 

πλήθος πληροφοριών που αντλούνται άµεσα από το λογιστικό σχέδιο, αποτελώντας 

έτσι άλλη µια ιδιοµορφία που εµφανίζεται από τη χρήση των ΔΛΠ επιδρώντας άµεσα 

στη λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Τα παραπάνω αποτελούν µόνο ορισµένες από τις σηµαντικές επιδράσεις και 

µεταβολές που επιφέρει εφαρµογή των ΔΛΠ στις εταιρίες και καθιστούν αυτονόητη 

την ύπαρξη ακόµα περισσότερων αναλυτικών εφαρµογών, χωρίς την παρουσία των 

οποίων δεν µπορεί να γίνει ολοκληρωτικός σχεδιασµός µε βάση τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.  

Στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί, θα µελετηθούν οι επιπτώσεις της εφαρµογής 

των ΔΛΠ (και προς απλούστευση της έρευνας, οι επιπτώσεις του ΔΛΠ 16, περί 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων) µε αληθινό αριθµητικό παράδειγµα, σε µια 

µικροµεσαία επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν εφαρµόζει ακόµη τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και θα επιχειρηθεί η σύγκρισή του αποτελέσµατος που θα 

προέκυπτε, σε αντιδιαστολή µε αυτό που προκύπτει τώρα, εφαρµόζοντας τα ελληνικά 

πρότυπα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εφαρµογή ΔΛΠ σε µια µικροµεσαία επιχείρηση. 

 

4.1 Εισαγωγή. 

 Όπως έχει αναφερθεί επανειληµµένα και σε προηγούµενα πεδία, η εφαρµογή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επιφέρει σηµαντικές αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, όταν 

χρησιµοποιούνται εναλλακτικά από τα αντίστοιχα Ελληνικά πρότυπα. Με άλλα 

λόγια, οι επιχειρήσεις ανάλογα µε τα ποια πρότυπα επιλέγουν να εφαρµόσουν, 

µπορούν να διαµορφώσουν και να διαφοροποιήσουν σηµαντικά το τελικό 

αποτέλεσµά τους. 

 Στο κεφάλαιο αυτό και προς απλούστευση της έρευνας θα µελετηθεί η 

εφαρµογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 (Ενσώµατες ακινητοποιήσεις) σε 

µια µικροµεσαία επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, την Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Συγκεκριµένα, 

γνωρίζοντας ότι η ανωτέρω επιχείρηση εφαρµόζει τα Ελληνικά Πρότυπα, θα 

επιχειρηθεί η εφαρµογή του ΔΛΠ 16 για τις ασώµατες ακινητοποιήσεις της και θα 

διεξαχθούν συµπεράσµατα, τα οποία µε τη σειρά τους θα µεταφερθούν στον 

Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα Χρήσης, επιβεβαιώνοντας τον αρχικό ισχυρισµό 

ότι ανάλογα µε τα πρότυπα που θα χρησιµοποιηθούν, ενδέχεται να τροποποιηθούν 

σηµαντικά τα τελικά αποτελέσµατα. 

 Στις παραγράφους που ακολουθούν θα γίνει η περιγραφή της υπό εξέταση 

επιχείρησης και των χαρακτηριστικών της. Αµέσως µετά, θα εξεταστούν οι 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις που εξαγόρασε η εταιρία το 2009 µε βάση τα ελληνικά 

πρότυπα µε όλες τις απαραίτητες εγγραφές και θα ακολουθήσει η λογιστική 

απεικόνιση της αγοράς των ίδιων ακριβώς παγίων, εφαρµόζοντας το ΔΛΠ 16.  
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4.2 Γενική παρουσίαση της επιχείρησης Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε  

Η εταιρία Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1975, από τον πολιτικό µηχανικό 

Ε.Μ., µε αντικείµενο την εµπορία σιδηροσωλήνων. Στη συνέχεια επεκτάθηκε από το 

2000 στην εµπορία όλων των ειδών σιδήρου και χάλυβα και από το 2010 στην 

επεξεργασία προϊόντων χάλυβα  

Στεγάζεται σε ιδιόκτητες, ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στη Βιοµηχανική 

Περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) απ’ όπου εξυπηρετεί τους πελάτες της µε συνέπεια 

και ταχύτητα, χάρη στην άριστη οργάνωση και τον σύγχρονο εξοπλισµό. 

Η εταιρεία στεγάζεται στις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, σε στεγασµένο 

χώρο 4.000 m2 σε µία έκταση 6.000 m2. Διαθέτει 6 γερανογέφυρες ανυψωτικής 

ικανότητας µέχρι 16 τόνων και συνολικής ανυψωτικής ικανότητας 62 Mton και 3 

περονοφόρα όχηµα έως 15 τόνων (COMBILIFT) που σε συνδυασµό µε τον σωστό 

βιοµηχανικό της σχεδιασµό την καθιστούν απόλυτα ευέλικτη.  

Η εταιρεία Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. θεωρείται σήµερα µία από τις πιο δυναµικές και 

σύγχρονα οργανωµένες εταιρίες στην επεξεργασία και εµπορία ειδών λαµαρίνας και 

χάλυβα στη Θεσσαλονίκη, µε τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα και τις ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις της να εγγυώνται άριστα αποτελέσµατα σε οποιοδήποτε έργο 

(λαµαρίνες σε ρολά, φύλλα λωρίδες, µετασχηµατιστές, ενεργειακές υποδοµές, 

επεξεργασία χάλυβα και πολλά άλλα). 

Η εταιρία Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. που εφαρµόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

είχε προβεί το έτος 2009 σε αγορά παγίων (µηχανήµατα) τα οποία αγοράστηκαν 

καινούργια βάσει των παραστατικών που εκδόθηκαν τότε, µε το έτος και την αρχική 

αξία κτήσης των µηχανηµάτων να είναι αυτά που αναγράφονται στα παραστατικά 

των προµηθευτών. 

Πρόσφατα ο ιδιοκτήτης της εταιρίας κ Ι.Μ. ανέθεσε σε ειδικούς τη 

πραγµατοποίηση µελέτης εκτίµησης της αγοραίας αξίας του µηχανολογικού 

εξοπλισµού της εταιρίας, προς εσωτερική ενηµέρωσή του.  

Ως Αγοραία Αξία σύµφωνα µε τα Διεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα (IVS, 10th 

Edition 2013) ορίζεται το αποτιµηµένο ποσό για το οποίο µια ιδιοκτησία θα µπορεί 
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να συναλλαγεί, κατά την κρίσιµη ηµεροµηνία εκτίµησης, µεταξύ ενός πρόθυµου 

αγοραστή και ενός πρόθυµου πωλητή, σε µία συναλλαγή εντός των πλαισίων της 

αγοράς µετά από κατάλληλη προώθηση όπου καθένα από τα συµβαλλόµενα µέρη 

έχει ενεργήσει µε επίγνωση, σωφροσύνη και χωρίς εξαναγκασµό. 

Η αυτοψία έλαβε χώρα στο υπό µελέτη ακίνητο µε τη βεβαίωση ότι η 

εκτίµηση πραγµατοποιήθηκε από ανεξάρτητο και εξωτερικό εκτιµητή, κατάλληλο για 

τον σκοπό της εκτίµησης, χωρίς κανένα προσωπικό και εταιρικό ενδιαφέρον, καθώς 

δε υπάρχει απολύτως καµία σύγκρουση συµφέροντος για την προαναφερθείσα 

εκτίµηση, µε τον αναλυτικό πίνακα παρουσίασης των αποτελεσµάτων να 

παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  

Θα ακολουθήσει η λογιστική αναπαράσταση της αγοράς των εν λόγω 

µηχανηµάτων µε τα Ελληνικά Πρότυπα και µε τα αντίστοιχα Διεθνή, ώστε να 

συγκριθούν τα αποτελέσµατα και να διεξαχθούν συµπεράσµατα. 
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4.3 Μελέτη περίπτωσης αγοράς παγίων από την Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

4.3.α. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.   

 Σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα οποία και εφαρµόζει η 

εταιρία, η αγορά των µηχανηµάτων που περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα του 

παραρτήµατος Β’ και οι ετήσιες αποσβέσεις υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο:  

Μέθοδος απόσβεσης µε σταθερό συντελεστή:  Α=Αο Χ ae , 

όπου Α η σηµερινή εκτιµούµενη αξία, Α0 η αξία κτήσης, c η ηλικία του µηχανήµατος 

και a ο συντελεστής απόσβεσης, οποίος λαµβάνει τιµές από 0,80 έως 0,90 ανάλογα µε 

τον τύπο του µηχανήµατος. Για τα συγκεκριµένα µηχανήµατα ορίστηκε από τον 

ειδικό ερευνητή τιµή a=0,85. 

Υπολογισµός µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα : 

Συντελεστής απόσβεσης (a)= 0,85 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 1 (Σχιστική Μηχανή): 442.000 Χ 0,85 = 375.700 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 442.000 – 353.600 = 66.300€ 

Οµοίως για τα υπόλοιπα µηχανήµατα: 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 2  (Ισιωτική Μηχανή): 354.700 Χ 0,85 = 301.495 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 354.700 – 301.495 = 53.205€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 3 (Τρυπάνι CNC): 63.400 Χ 0,85 = 53.890 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 63.400 – 53.890 = 9.501€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 4 (Παντογράφος): 226.422 Χ 0,85 = 192.459 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 226.422 – 192.459 = 33.963€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 5 (Περονοφόρο ανυψωτικό Combilift):  

101.000 Χ 0,85 = 85.850 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 101.000 – 85.850 = 15.150€ 
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• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 6 (Περονοφόρο ανυψωτικό Combilift):  

100.000 Χ 0,85 = 85.000 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 100.000 – 85.000 = 15.000€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 7 (Γερανογέφυρα 5tn): 25.000 Χ 0,85 = 21.250 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 25.000 – 21.250 = 3.750€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 8 (Γερανογέφυρα 10tn):  38.500 Χ 0,85 = 32.725 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 38.500 – 32.725 = 5.775€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 9 (Γερανογέφυρα 16tn):  68.000 Χ 0,85 = 57.800 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 68.000 – 57.800 = 10.200€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 10 (Γερανογέφυρα 16tn):  68.550 Χ 0,85 = 58.268 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 68.550 – 58.268 = 10.283€ 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 11 (Υποσταθµός):  94.450 Χ 0,85 = 80.283 € 

Άρα η ετήσια απόσβεση είναι: 94.450 – 80.283 = 14.167€ 

 

Οι λογιστικές εγγραφές µετά το τέλος της 1ης διαχειριστικής περιόδου στις  

31/12, σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ, είναι: 
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                    31/12/2009 

Αποσβέσεις Παγίων  237.294 

 Νο1. Σχιστικό Μηχάνηµα  66.300  

 Νο2. Ισιωτική µηχανή   53.205 

 Νο 3. Τρυπάνι CNC     9.501 

 No 4. Παντογράφος   33.963 

 Νο 5. Περονοφόρο   15.150 

 Νο 6. Περονοφόρο   15.000 

 Νο 7. Γερανογέφυγρα 5tn    3.750 

 No 8. Γερανογέφυγρα 10tn    5.775 

Νο 9. Γερανογέφυγρα16tn  10.200 

Νο 10. Γερανογέφυγρα 16tn  10.283 

Νο 11. Υ/Σ    14.167 

     Αποσβεσµένα Πάγια   237.294 

     Νο1. Σχιστικό Μηχάνηµα  66.300  

     Νο2. Ισιωτική µηχανή   53.205 

     Νο 3. Τρυπάνι CNC     9.501 

     No 4. Παντογράφος   33.963 

     Νο 5. Περονοφόρο   15.150 

     Νο 6. Περονοφόρο   15.000 

     Νο 7. Γερανογέφυγρα 5tn    3.750 

     No 8. Γερανογέφυγρα 10tn    5.775 

Νο 9. Γερανογέφυγρα16tn  10.200 

Νο 10. Γερανογέφυγρα 16tn  10.283 

Νο 11. Υ/Σ    14.167 

(Αποσβέσεις στο τέλος της 1ης διαχειριστικής περιόδου ) 

  

Το παραπάνω ποσό των αποσβεσµένων παγίων, ήτοι 237.294€ µεταφέρεται εν 

συνεχεία στον Ισολογισµό της Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  και συµµετέχοντας ενεργά στην 

κατάρτιση των αποτελεσµάτων χρήσης, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 
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4.3.β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – ΔΛΠ 16.   

  Σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ο υπολογισµός της ετήσιας 

απόσβεσης του µηχανήµατος, εξαρτάται από την εκτιµώµενη ωφέλιµη διάρκεια ζωής 

του, που στην υπό εξέταση περίπτωση ορίστηκε από τον εκτιµητή στα 5έτη. 

Συγκεκριµένα, η ετήσια απόσβεση ορίζεται ως το πηλίκο της αξίας κτήσης της 

ενσώµατης ακινητοποίησης προς την ωφέλιµη διάρκεια ζωής του µηχανήµατος. 

 Εποµένως για το συγκεκριµένο παράδειγµα της εταιρίας  Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

προκύπτουν οι ετήσιες αποσβέσεις:  

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 1 (Σχιστική Μηχανή): 442.000 / 5 έτη = 88.400 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 2  (Ισιωτική Μηχανή): 354.700 / 5 έτη = 70.940 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 3 (Τρυπάνι CNC): 63.400 / 5 έτη = 12.680 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 4 (Παντογράφος): 226.422/ 5 έτη = 45.284 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 5 (Περονοφόρο ανυψωτικό Combilift):  

101.000 / 5 έτη = 20.200 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 6 (Περονοφόρο ανυψωτικό Combilift):  

100.000 / 5 έτη = 20.000 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 7 (Γερανογέφυρα 5tn): 25.000 / 5 έτη = 5.000 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 8 (Γερανογέφυρα 10tn):  38.500 / 5 έτη = 7.700 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 9 (Γερανογέφυρα 16tn):  68.000 / 5 έτη = 13.600 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 10 (Γερανογέφυρα 16tn):  68.550 / 5 έτη = 13.710 € 

• Αξία Κτήσης Μηχανήµατος 11 (Υποσταθµός):  94.450/ 5 έτη = 18.890 € 

 

Οι εγγραφές που θα γινόντουσαν στο ηµερολόγιο σε περίπτωση που θα 

εφαρµοζότανε το ΔΛΠ 16 δηλαδή, θα έχουν ως εξής: 
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                 31/12/2009 

Αποσβέσεις Παγίων  316.404 

 Νο1. Σχιστικό Μηχάνηµα   88.400  

 Νο2. Ισιωτική µηχανή   70.940 

 Νο 3. Τρυπάνι CNC    12.680 

 No 4. Παντογράφος   45.284 

 Νο 5. Περονοφόρο   20.200 

 Νο 6. Περονοφόρο   20.000 

 Νο 7. Γερανογέφυγρα 5tn    5.000 

 No 8. Γερανογέφυγρα 10tn    7.700 

Νο 9. Γερανογέφυγρα16tn  13.600 

Νο 10. Γερανογέφυγρα 16tn  13.710 

Νο 11. Υ/Σ    18.890 

     Αποσβεσµένα Πάγια   316.404 

     Νο1. Σχιστικό Μηχάνηµα   88.400

     Νο2. Ισιωτική µηχανή   70.940 

     Νο 3. Τρυπάνι CNC    12.680 

     No 4. Παντογράφος   45.284 

     Νο 5. Περονοφόρο   20.200 

     Νο 6. Περονοφόρο   20.000 

     Νο 7. Γερανογέφυγρα 5tn    5.000 

     No 8. Γερανογέφυγρα 10tn    7.700 

Νο 9. Γερανογέφυγρα16tn  13.600 

Νο 10. Γερανογέφυγρα 16tn  13.710 

Νο 11. Υ/Σ    18.890 

 

 (Αποσβέσεις στο τέλος της 1ης διαχειριστικής περιόδου ) 

 

 Το παραπάνω ποσό των αποσβεσµένων παγίων των 316.404€ µεταφέρεται εν 

συνεχεία στον Ισολογισµό της Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.  και συµµετέχοντας ενεργά στην 

κατάρτιση των αποτελεσµάτων χρήσης, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συµπεράσµατα 

5.1 Εισαγωγή 

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά   

των εξαγόµενων συµπερασµάτων από την εφαρµογή του ΔΛΠ 16  στην µικροµεσαία 

επιχείρηση  Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.. 

 

5.1 Συµπεράσµατα, Περιορισµοί & Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

  

Όπως εύλογα προκύπτει και από το αριθµητικό παράδειγµα που µόλις 

αναλύθηκε, το ποσό των αποσβεσµένων παγίων που µεταφέρεται κάθε φορά στον 

ισολογισµό, διαφέρει ανάλογα µε τα πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν για την 

περαιτέρω ανάλυση, για την ίδια διαχειριστική περίοδο και την ίδια αξία των παγίων. 

 Συγκεκριµένα στο αριθµητικό παράδειγµα της εταιρίας Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. µε 

τη χρήση των Ελληνικών Προτύπων το ποσό των αποσβεσµένων παγίων είναι 

237.294€ ενώ αντίστοιχα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το ίδιο στοιχείο ανέρχεται 

σε 316.404€, δηλαδή 79.110€ περισσότερα. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι η διαφορά 

είναι εξέχουσας σηµασίας, αφού µιλάµε πάντα για τα ίδια πάγια, µε τις ίδιες αξίες 

κτήσεις και πάντα µόνο για µια (την 1η) διαχειριστική περίοδο.  

Η παραπάνω διαφορά των 79.110€ όταν µεταφέρεται στον Ισολογισµό, ασκεί 

άµεση επιρροή στα αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία 

που θέλει την άσκηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων να επηρεάζει θετικά την 

χρηµατοοικονοµική εικόνα της εταιρίας, ακόµα και όταν µιλάµε για τα ίδια ακριβώς 

πάγια στην ίδια διαχειριστική περίοδο . 

Αναλογιζόµενοι τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να ταχθούµε υπέρ της 

εφαρµογής των ΔΛΠ στην εταιρία  Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.. Πιο συγκεκριµένα, µια τέτοια 

ενδεχόµενη κίνηση (όπως φαίνεται και από το αριθµητικό παράδειγµα που 

προηγήθηκε) δηµιουργεί αρκετά πλεονεκτήµατα µέσω της εφαρµογής των Διεθνών 
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Λογιστικών Προτύπων για την εταιρία. Κάποια από τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι 

τα παρακάτω: 

• Πιο ρεαλιστική απεικόνιση της αξίας του εξοπλισµού, π.χ. διάρκεια 

ωφέλιµης ζωής εξοπλισµού, 5 έτη στην εφαρµογή µας. 

• Πραγµατική απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προς 

τρίτους (όπως επενδυτές, πιστωτικά ιδρύµατα κλπ). Αυτό συµβαίνει 

διότι µε την σωστή εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

δεν υπάρχουν διαφορές στη λογιστική απεικόνιση µε την 

πραγµατική. 

• Χρηµατοοικονοµικό όφελος για την εταιρία µε την παρουσίαση 

αυξηµένων αποσβέσεων κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 

εξοπλισµού. Πιο συγκεκριµένα, βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής 

θέσης καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για το διάστηµα της 

ωφέλιµης ζωής του εξοπλισµού. Τέλος, µε τον τρόπο αυτό µπορούµε 

να πούµε ότι ενδεχοµένως θα προσέλκυε περισσοτέρους επενδυτές 

και ξένα κεφάλαια από το εξωτερικό περιβάλλον της προς αυτήν, 

επιτυγχάνοντας το επιθυµητό από τον ιδιοκτήτη αποτέλεσµα. 

 

Φυσικά, προτού ληφθεί η απόφαση να τηρηθούν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα στην επιχείρηση, απαιτείται η σοβαρή και εις βάθος έρευνα για τα 

αποτελέσµατα που θα επέφερε η εφαρµογή και των υπόλοιπων ΔΛΠ στις 

καταστάσεις τις εταιρίας και το κατά πόσο αυτά τα αποτελέσµατα συµβαδίζουν µε τις 

προσδοκίες της διοίκησης, µελέτη που όµως ξεφεύγει από τα πλαίσια και τους 

σκοπούς του παρόντος πονήµατος και θα µπορούσε να αποτελέσει τροφή για 

µελλοντική έρευνα.  



42	  
	  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

	  

α) Ελληνική: 
 

- Ανδρεάδης Α. (1992): ‘Ιστορία της ελληνικής δηµόσιας οικονοµίας’, Αθήνα, Εκδ. 

Παπαδήµας. 

- Γκίνογλου Δ., Ταχυνάκης Π., Μωϋσή Σ. και Γκίνογλου Εµ. (2008): ‘Λογιστική 

παρακολούθηση της αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων: Η περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων’, 1o Εθνικό Συνέδριο 

Διοίκησης και Οικονοµίας,  σσ. 2-17. Conference Proceedings. 

- Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (1997), Β’ Έκδοση, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα, σ. 35..  

- Νεγκάκης Χ. (2014): ‘Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Θεωρία 

και Εφαρµογές’, Αθήνα, σ25. 

- Ντζανάτος Δ. (2008): ‘Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά’, Αθήνα, Εκδ. Καστανιώτης, σ.51. 

- Παπαθανασίου Κ. (2006): ‘Πρώτη εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

στην Ελλάδα’, Εφηµερίδα ‘Καθηµερινή’, 22/04/2006.  

- Τσακλάγκανος Α. (2005): ‘Χρηµατοοικονοµική Λογιστική σύµφωνα µε τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα’, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Κυριακίδη, σ.19. 

- Φίλος Ι. & Αποστόλου Α.  (2010): ‘Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Θεωρητική 

προσέγγιση και εφαρµογές µετατροπής’, Αθήνα, Εκδ. Κλειδάριθµος, σ.31. 

 



43	  
	  

 

β) Ξενόγλωσση: 
 

- Alexander D. &Nobes C., (2001) : ‘Financial accounting: an international 

introduction’. Financial Times, London, pp. 23-24. 

- American Institute of Certified Public Accountants, (1969), by – Laws, as 

Amended February 20, New York, p.40. 

- Ballas A., Skoutela D. and Tzovas C. (2010): ‘The relevance of IFRS to an 

emerging market: evidence from Greece’, Managerial Finance, vol. 36, pp. 931-

948. 

- Barth, M., W.R. Landsman & M. Lang (2008): ‘International Accounting 

Standards and Accounting Quality’, Journal of Accounting Research 46, pp 467-

498. 

- Baker R. ,Wallage P., (2000): ‘The future of financial reporting in Europe: its role 

in corporate governance’, The International Journal of Accounting, Vol. 35, No 

2,pp.173-187. 

- CipollaC.M. (1974): ‘Η οικονοµική ιστορία της ανθρωπότητας’, Αθήνα, Εκδ. 

Παπαζήση. 

- Diakomichalis M. and Toudas K. (2007): ‘Differences in the valuation of equity of 

firms after the implementation of IFRS: An empirical approach’, 6th Conference of 

the Hellenic Finance and Accounting Association, 15-17/12/2007, Patra, 

Conference Proceedings. 

- Doukakis L. (2010): ‘The persistence of earnings and earnings components after 

the adoption of IFRS’, Managerial Finance, vol. 36, pp. 969-980. 

- Floropoulos J. and Moschidis, O. (2004): ‘Are the small enterprises ready for the 

implementation of IFRS? The case of Greece’, East-West Journal of Economics 

and Business, vol. 7, pp. 81-116. 

- Floros C. (2007): ‘The effects of international accounting standards on stock 

market volatility: the case of Greece’, Investment Management and Financial 

Innovations, vol. 4, pp. 61-72. 

- Georgakopoulou E., Spathis C. and Floropoulos I. (2008): ‘The transition phase 

from Greek GAAP to IFRS: Evidence from the Greek industrial sector’, 7th 



44	  
	  

Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association, 12-13/12/2008, 

Crete, Conference Proceedings. 

- Georgakopoulou E., Spathis C. and Floropoulos I. (2010): ‘The transition from the 

Greek accounting system to IFRS: Evidence from the Manufacturing Sector’, 

International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 2, No. 1, pp. 4-

19. 

- Georgakopoulou E., Spathis C. and Floropoulos I. (2010): ‘The influence of IFRS 

on the financial statements and the chartered auditors’ certificates: evidence from 

the Greek sector of food and beverage’, 9th Special Conference of the Hellenic 

Operational Research Society, 27-29/05/2010, AgiosNikolaos, Conference 

Proceedings. 

- Iatridis G. and Rouvolis S. (2010): ‘The post-adoption effects of the 

implementation of International Financial Reporting Standards in Greece’, Journal 

of International Accounting, Auditing and Taxation, vol. 19, pp. 55-65.	  

- Kousenidis D., Ladas A. &Negakis C. (2010): ‘Value Relevance of Accounting 

Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods’, European Research 

Studies, Volume XIII, Issue (1). 

- Kousenidis D., Ladas A. &Negakis C. (2013): ‘The effects of the European debt 

crisis on earnings quality’, International Review of Financial Analysis, 2013, vol. 

30, issue C, pp. 351-362.  

- Negakis C.  (2013): ‘The explanatory power of earnings for stock returns in the pre 

and postIFRS era: Some evidence from Greece’, Managerial Finance, Vol. 39 

Iss:9, pp.814 - 824 

- Prather-Kinsey J. (2010): ‘Discussion of IFRS adoption in Europe and investment-

cash flow sensitivity: Outsider versus insider economies’, International Journal of 

Accounting, vol. 45, pp. 169-172. 

- PricewaterhouseCoopers, International Financial Reporting Standard Setting, 2002 

- Schleicher T., Tahoun, A. and Walker, M. (2010): ‘IFRS adoption in Europe and 

investment-cash flow sensitivity: Outsider versus insider economies’, International 

Journal of Accounting, vol. 45, pp. 143-168. 



45	  
	  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
	  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έως το έτος 2013 είναι: 

• ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων 

• ΔΛΠ 2: Αποθέµατα 

• ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

• ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 

• ΔΛΠ 10: Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

• ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συµβάσεις 

• ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήµατος 

• ΔΛΠ 16: Ενσώµατα Πάγια 

• ΔΛΠ 17: Μισθώσεις 

• ΔΛΠ 18: Έσοδα 

• ΔΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόµενους 

• ΔΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης 

• ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος 

• ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισµού 

• ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

• ΔΛΠ 26: Λογιστική & Πληροφόρηση Προγραµµάτων Παροχών Αποχώρησης 

από την Υπηρεσία 

• ΔΛΠ 27: Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

• ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

• ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες 

• ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 

• ΔΛΠ 32: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση 

• ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή 
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• ΔΛΠ 34: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

• ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

• ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδιάµεσες Απαιτήσεις 

• ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 

• ΔΛΠ 39: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

• ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα 

• ΔΛΠ 41: Γεωργία 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι: 

• ΔΠΧΠ 1: Πρώτη Εφαρµογή των ΔΠΧΠ 

• ΔΠΧΠ 2: Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 

• ΔΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 

• ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συµβάσεις 

• ΔΠΧΠ 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες 

• ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

• ΔΠΧΠ 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

• ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τοµείς 

• ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

• ΔΠΧΠ 10: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

• ΔΠΧΠ 11: Κοινή Ρυθµίσεις 

• ΔΠΧΠ 12: Παρουσίαση των Συµφερόντων σε άλλες οντότητες 

• ΔΠΧΠ 13: Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
	  

Παρουσίαση αποτελεσµάτων Έκθεσης Εκτίµησης Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
της εταιρίας Μ.Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

 
A/A 

 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 

(€) 

ΓΡΑΜΜΙΚΗ 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

(€) 

ΑΞΙΑ 
ΑΝΤΙΚ/ΣΗΣ 

(€) 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΗ  

(€) 

 
ΥΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(€) 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

(€) 
1 Σχιστική µηχανή  442.000  298.000  265.000  196.000  250.000  210.000  
2 Ισιωτική µηχανή  354.700  239.000  210.000  160.000  200.000  170.000  
3 Τρυπάνι CNC  63.400  36.000  29.000  28.000  31.000  25.000  
4 Παντογράφος  226.422  128.000  102.000  100.000  100.000  80.000  
5 Περονοφόρο 

ανυψωτικό 
Combilift  

101.000  57.000  52.000  45.000  50.000  40.000  

6 Περονοφόρο 
ανυψωτικό 
Combilift  

100.000  56.500  51.000  44.000  50.000  40.000  

7 Γερανογέφυρα 
5tn  

25.000  16.900  15.000  11.000  14.000  12.000  

8 Γερανογέφυρα 
10tn  

38.500  26.000  23.000  17.000  22.000  19.000  

9 Γερανογέφυρα 
16tn  

68.000  46.000  40.700  30.000  39.000  33.000  

10 Γερανογέφυρα 
16tn  

68.550  46.300  41.000  30.400  39.000  33.000  

11 Υ/Σ  94.450  38.000  41.000  31.000  33.000  23.000  

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Μ.Κ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.  

1.582.022  987.700  869.700  692.400  828.000  685.000  

 

 

 


