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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ παξαηεξνχκε νινέλα θαη πην έληνλν ην θαηλφκελν ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο λα θαηαθιχδεη ηηο αγνξέο. Γεδνκέλεο ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απαηηείηαη λα δηαθαηέρνληαη απφ εμεηδηθεπκέλε γλψζε πάλσ ζηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ. Σαπηφρξνλα νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ 

αλαδεηνχλ επέθηαζε θαη ζε άιιεο αγνξέο εθηφο ηεο εγρψξηαο ηνπο. Έηζη θξίλεηαη αλαγθαία ε 

ζέζπηζε εληαίσλ θαλφλσλ ινγηζηηθήο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πιεξνθφξεζε ηνπ 

επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη νξζφηεξν νηθνλνκηθφ έιεγρν. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, γίλεηαη κία πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ ζηνλ θφζκν, ησλ IFRS θαη ησλ US 

GAAP. Ο αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα παξαηεξήζεη ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηελ παξνπζίαζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε Ακεξηθή θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ελαξκφληζεο ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ν
 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο 

ησλ δχν επξχηαηα δηαδεδνκέλσλ ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ δειαδή ησλ US GAAP πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηηο ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο θαη ησλ IFRS πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα θξάηε. Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ 

αλαγλψζηε λα απνθηήζεη ηα θαηάιιεια εθφδηα πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα αλαηξέμεη ζε κία 

πηζαλή πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο κεηαηξνπήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ην έλα 

ινγηζηηθφ πιαίζην ζην άιιν. Πξφθεηηαη γηα έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην ην νπνίν παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ αλαγλψζηε λα έρεη σο νδεγφ ζε κία κειινληηθή πεξαηηέξσ εμέηαζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δχν ινγηζηηθά πιαίζηα κεηαμχ ηνπο. Σαπηφρξνλα, ιφγσ ηεο 

ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ησλ πξνηχπσλ, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πξφηππν. Μέζα απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε  

κειέηε δεκηνπξγνχληαη αιιά θαη απαληψληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη 

εθηθηή ε κεηάβαζε απφ ηα US GAAP ζε IFRS. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη νξηζκνί ησλ IFRS θαη  ησλ US GAAP φπσο 

επίζεο θαη νη θνξείο ζεζκνζέηεζεο ηνπο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

επξήκαηα ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ πνπ εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθνξψλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεηαμχ ηνπο. ην ηέηαξην 

θεθάιαην, πνπ απνηειεί θαη ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νη 

δηαθνξέο ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ έηζη φπσο παξνπζηάδνληαη ζε εγρεηξίδηα ησλ θνξέσλ 

ζεζκνζέηεζεο, φπσο επίζεο ζε επηζηεκνληθά άξζξα, δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, δεκνζηεχζεσλ 

θαη  κειεηψλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο θαη εθθξάδνπκε ηελ άπνςή καο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ελαξκφληζεο 

ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ.  

Παξαηεξψληαο ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο αλά ηνλ θφζκν θαη δεδνκέλεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ππάξρεη αλαγθαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλψλ ινγηζηηθψλ ηαθηηθψλ ψζηε λα εμνκαιπλζεί ε θξίζε θαη νη θίλδπλνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά νη επηρεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θάζε πηζαλή θαθή 

νηθνλνκηθή εμέιημε, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη έλα θνηλφ ινγηζηηθφ πιαίζην ρσξίο αζάθεηεο 

θαη κε έκθαζε ζηελ νπζία. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ ε 

αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε απφ πνηέ. 

Πάλσ απφ 17.000 εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο δεκνζηεχνπλ ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο ΖΠΑ 
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εηεζίσο. Κάζε ρξφλν ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θηλεί λνκηθή δηαδηθαζία ζε 400-500 

πεξηπηψζεηο θαηά ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Υξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξνπο θαλνληζκνχο ή 

πεξηζζφηεξε εθαξκνγή ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ; H Δπξψπε αηζζάλεηαη φηη νη ΖΠΑ δελ 

είλαη δηαηεζεηκέλεο λα θάλνπλ ζπκβηβαζκνχο απφ ηα δηθά ηνπο πξφηππα. Έηζη ινηπφλ 

αλαξσηηέηαη θαλείο αλ ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ηα US GAAP ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ή αλ 

ηα IFRS απνηεινχλ πιένλ ην πην ζσζηφ ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηα 

θξάηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη D. Kaya and J. Pillhofer, (2011),  ζην άξζξν ηνπο 

Potential adoption of IFRS by the United States: A critical view, εμεηάδνληαο ηε ζχγθιηζε 

ησλ IFRS θαη US GAAP θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, φηη νη δηαθνξέο ησλ δχν πιαηζίσλ δελ 

απνηξέπνπλ ηελ ελαξκφληζή ηνπο αιιά πηζηεχνπλ πσο, ε κνλνπσιηαθή δξάζε ηνπ IASB 

πηζαλφλ λα απνηειέζεη ζνβαξφ παξάγνληα ππνλφκεπζεο ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπίζεο, πηζαλνινγνχλ φηη κεηά ηε ζχγθιηζε ην IASB δελ ζα κπνξεί λα ειέγρεηαη εχθνια απφ 

εμσηεξηθή επνπηηθή αξρή θαη πξνηείλνπλ κία δηεζλή ζπλζήθε πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

αμηφπηζηε επνπηεία. 

Δπίζεο, κία κειέηε ηνπ Barth (2011) ζηε κειέηε ηνπ , Are IFRS-based and US 

GAAP-based Accounting Amounts Comparable?, έξρεηαη λα εληζρχζεη ην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ελαξκφληζεο ησλ US GAAP θαη ησλ IFRS, θαζψο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα IFRS πζηεξνχλ ζε ζέκα πνηφηεηαο απφ ηα US GAAP, φκσο νη πνηνηηθέο 

δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζπκθσλία ησλ δχν 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ.  

Δπίζεο, νη M. McAnally et al., (2010) κε ηε κειέηε ηνπο Assessing the financial 

reporting consequences of conversion toIFRS: The case of equity based compensation, 

Accounting Horizons, δηαπίζησζαλ φηη ε πηνζέηεζε ησλ IFRS απφ ηηο Ακεξηθάληθεο 

επηρεηξήζεηο νδεγεί ζε παξαπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο. 

Δπηπξφζζεηα, νη Daske et al. (2008) αλέιπζαλ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ είρε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ IFRS ζε 26 ρψξεο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

επηρεηξήζεηο απηέο παξνπζίαδαλ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ έλαληη ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ φκσο αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα πνξίζκαηα απηψλ ησλ 

κειεηψλ δελ θέξνπλ άκεζα ζην εξεπλεηηθφ καο εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε ή 

ζπκθηιίσζε ησλ δχν ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαζψο ζα πξέπεη λα έιεγρζνχλ θαη άιινη 

παξάγνληεο. 

ρεηηθή επίζεο κε ηελ εμέηαζε ησλ δχν απηψλ ινγηζηηθψλ ζεσξηψλ είλαη θαη ε κειέηε 

ησλ Bradshaw and Miller, (2008), νη νπνίνη έπεηηα απφ αλάιπζε ζηνηρείσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ 31 επηρεηξήζεσλ πνπ ηήξεζαλ IFRS, έδεημαλ πσο ππήξμε απμεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζε πνιιά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα US GAAP.  

Οη Akwasi Α. θαη Ampfo Robert J. Sellani (2005) επίζεο παξαηήξεζαλ φηη ηα US 

GAAP θαη ηα IFRS είλαη πεξηζζφηεξν φκνηα κεηαμχ ηνπο παξά αλφκνηα. Σαπηφρξνλα 
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θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ελαξκφληζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ US 

GAAP πξνυπνζέηεη ηε κειέηε παξαγφλησλ φπσο ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζκφο, 

ε πνιηηηθή θαη ε λνκνζεζία ησλ Ζ.Π.Α. 

Απφ ηελ άιιε, ν Sawabe (2005) ζε κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θνηλή πηνζέηεζε ησλ 

US GAAP θαη IFRS ζεσξεί φηη ε δηάδνζε ησλ θαλφλσλ φπσο είλαη ζε κία θαλνληζηηθή 

πξνζέγγηζε, ζπλήζσο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή θαη πξνηείλεη φηη 

απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θεξδψλ. 

Οη Bartov,Goldberg θαη Kim(2005) ζηε κειέηε ηνπο κε ηίηιν Comparative Value 

Relevance among German, U.S. and International Accounting Standards: A German Stock 

Market Perspective.θαη ν Leuz (2003), δηαπίζησζαλ φηη ε κεηάβαζε ησλ US GAAP ζε IFRS 

δελ παξνπζίαζε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε δείγκα Γεξκαληθψλ Δπηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά 

θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη νη 

νκνηφηεηεο παξνπζηάδνληαλ ζε θαίξηα ινγηζηηθά γεγνλφηα φπσο ζηηο ζπλαιιαγέο κε 

ζπλδεδεκέλα κέξε, ζηηο πξνβιέςεηο, ζηα γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ζηα 

απξνζδφθεηα γεγνλφηα (contingencies).  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο φπσο ησλ Lang et al., (2003) νη νπνίεο λαη κελ  παξέρνπλ 

θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ πνζψλ κε βάζε ηα US GAAP 

θαη IFRS αιιά δελ παξέρνπλ βέβαηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζχγθιηζε θαζψο ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ινγηζηηθή θνηλφηεηα. 

Ο Sleigh – Johnson (2002), ρξεζηκνπνηψληαο ην πιαίζην 20- F ηεο SEC παξαηήξεζε 

φηη δηαθέξνπλ ηα US GAAP έλαληη ησλ IFRS θαη εκθάληζε ηηο δηαθνξέο ησλ νξνινγηψλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο, ζε παιαηφηεξε κειέηε ηνπ ν Harris Muller (1999) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε κεηαηξνπή ησλ US GAAP ζε IFRS πξνζζέηεη αμία ζε νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
 ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 θνπόο 

 

 θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο βαζηθέο αξρέο, ην ηζηνξηθφ αιιά θαη 

ηνπο θνξείο ζεζκνζέηεζεο ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ. Με απηή ηελ παξνπζίαζε ν 

αλαγλψζηεο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν ινγηζηηθψλ 

πιαηζίσλ αιιά θαη λα γλσξίζεη ηα δηάθνξα ζψκαηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ χπαξμε 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ ή αξρψλ ζηηο κέξεο καο. 

 

3.2 IFRS Οξηζκόο – Βαζηθέο Αξρέο 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα – IAS (International Accounting Standards) πνπ 

κεηνλνκάζηεθαλ ζε Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο-IFRS 

(International Financial Reporting Standards) είλαη ινγηζηηθέο πξαθηηθέο, ηηο νπνίεο 

θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ φιεο νη ρψξεο κε ζθνπφ ηελ νξζή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ. Πξφθεηηαη πεξί 

αξρψλ θαη φρη θαλφλσλ πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα IFRS είλαη νη εμήο:  

1. Αξρή ηεο ζπλερνύο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (going concern) 

Οη ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλερνχο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern), εθηφο εάλ ππάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ε παξαδνρή απηή δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί. 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο 

ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέξα ησλ 

δψδεθα κελψλ. 

Μεηά ηελ εθηίκεζε απηή θαη εθφζνλ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλνληαη νη αθφινπζεο 

γλσζηνπνηήζεηο: 

 Σσλ αβεβαηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ ακθηβνιίεο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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 Σνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη ε επηρείξεζε ζεσξεί πσο δε κπνξεί λα 

ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

 Σε βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ 

ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ αλακέλεηαη ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2. Αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ (Αccruals Basis) 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ηεξψληαο ηελ αξρή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ. Απφ ηελ αξρή απηή, εμαηξείηαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (ε 

θαηάζηαζε απηή ζπληάζζεηαη ζε ηακεηαθή βάζε). Με βάζε ηελ αξρή απηή, νη ζπλαιιαγέο 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απεηθνλίδνληαη 

θαηά ηηο ρξήζεηο πνπ απηέο αθνξνχλ. Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε βάζε 

ηε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηα αληίζηνηρα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχλ. 

 

 

 

3.3 Θεζκηθό πιαίζην ησλ IFRS 

 

Σα IFRS εθδίδνληαη απφ ην IASB (International Accounting Standards Board) ην νπνίν 

δελ έρεη λνκνζεηηθή ηζρχ. Σν IASB ηδξχζεθε ην 2001 θαη απνηειεί ηνλ δηάδνρν ηεο 

Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ – IASC ε νπνία είρε δεκηνπξγεζεί ην 1973 θαη 

είρε σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Δπηπξφζζεηα ην IASB είλαη αξκφδην λα εθιέγεη ηελ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ - 

SAC ( Standards Advisory Council) ε νπνία απνηειείηαη απφ έκπεηξα θαη πςειήο θαηάξηηζεο 

ζηειέρε ηα νπνία παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζην ζψκα. Σέινο, ην IASB καδί κε 

ηνπο Trustees θαη ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο - IFRIC, 

απνηεινχλ ηα θχξηα ζψκαηα ηεο Δπηηξνπήο Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ – IASC 

Foundation. Οη Trustees είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαδήηεζε θεθαιαίσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 

ζψκαηνο ελψ κφλν ην IASB κπνξεί λα εγθξίλεη ηα IFRS
1
. 

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (I.A.S.C.)  ζπζηάζεθε ην 

1973 θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαληζκψλ ινγηζηηθήο ησλ ρσξψλ ηεο 

Απζηξαιίαο, ηεο Γαιιίαο, ηνπ Καλαδά, ηνπ Μεμηθνχ, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ησλ 

                                                             
1 A Securities and Exchange Commission Staff Paper, 2011 
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Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Αγγιίαο. Ζ επηηξνπή ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ 

έθδνζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ππήξραλ δεθαηξία κέιε 

κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ επξχ θάζκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

Αλαθνξηθά κε ην ώκα Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ (I.A.S.B.), απηφ 

απνηειείηαη απφ δψδεθα κέιε πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη δχν κέιε κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σα 

κέιε ηνπ ψκαηνο επηιέγνληαη απφ ηελ I.A.S.C. Σν θξηηήξην ηεο επηινγήο είλαη ε επάλδξσζε 

κίαο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ ζα ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο, ηελ εκπεηξία ζε ζέκαηα 

δηεζλψλ αγνξψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επξχηεξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ 

ζηηο αγνξέο, κε ζθνπφ ηε ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε, παγθνζκίσλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

πςειήο πνηφηεηαο. Σν ζψκα έρεη σο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ αλάπηπμε θαη έθδνζε ησλ 

IFRS θαζψο θαη πξνζρέδηα Πξνηχπσλ. Πξηλ απφ ηελ έθδνζε θάζε Πξνηχπνπ, ε επηηξνπή ζα 

πξέπεη λα δεκνζηεχεη έλα πξνζρέδην ηνπ Πξνηχπνπ, ην νπνίν θαη ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ζρφιηα.  

ζνλ αθνξά ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηύπσλ (S.A.C.) απηή απνηειείηαη 

απφ πελήληα πεξίπνπ κέιε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο πξνβιέπνληαη αλά έηνο ηξεηο 

ηαθηηθέο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο κε ηελ I.A.S.B., νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ:  

 Σελ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηελ I.A.S.Β. ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα έξγα. 

 Σελ πιεξνθφξεζε ηεο I.A.S.Β. γηα ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ Πξνηχπσλ 

ζηνπο ρξήζηεο απηψλ. 

Σα κέιε ηεο S.A.C. πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξεηηθνχο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη δηνξίδνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηώλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (I.F.R.I.C.) απνηειείηαη απφ δψδεθα κέιε, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ηνπο 

επηηξφπνπο (trustees) θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο αλέξρεηαη ζε ηξία έηε. Ζ επηηξνπή 

ζπλεδξηάδεη δεκφζηα θάζε δεχηεξν κήλα θαη ε βαζηθή αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε εξκελεία ησλ 

Πξνηχπσλ θαη ε έγθαηξε παξνρή νδεγηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ δελ αλαιχνληαη επαξθψο 

ζηα εθδνζέληα Πξφηππα
2
. 

 

3.4 US GAAP Οξηζκόο – Βαζηθέο Αξρέο 

 

Ο φξνο «γεληθψο απνδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο» είλαη έλαο ηερληθφο φξνο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπκβάζεηο, θαλόλεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

                                                             
2 Wiley and Bragg, 2014 
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απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πεξηιακβάλεη φρη 

κφλν ηνπο γεληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο γεληθήο εθαξκνγήο, αιιά θαη ιεπηνκεξείο 

πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο. Σα US GAAP δηέπνληαη απφ ηηο εμήο ππνζέζεηο θαη αξρέο: 

 Τπνζέζεηο: 

1. Απηνηεινύο νληόηεηαο  χκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε επηρείξεζε δηαρσξίδεηαη 

πιήξσο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο – επηρεηξεκαηίεο. 

2. πλέρηζε ηεο Γξαζηεξηόηεηαο χκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε ε επηρείξεζε πξέπεη 

λα απνδεηθλχεη φηη είλαη ηθαλή λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην κέιινλ θαη απηφ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ζπληάμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. 

3. Ννκηζκαηηθή Μνλάδα χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή, ε επηρείξεζε νθείιεη λα έρεη 

έλα θνηλφ λφκηζκα ζην νπνίν ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

4. Αξρή ηεο πεξηνδηθόηεηαο χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή νη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δηαζηήκαηα. 

Αξρέο: 

1. Αξρή ηνπ Ιζηνξηθνύ Κόζηνπο 

Απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζην θφζηνο παξά ζηελ εχινγε αμία έηζη ψζηε λα είλαη 

αμηφπηζηεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πξνθεηκέλνπ φκσο λα ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο 

ζρεηηθφηεηαο πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε εχινγε αμία. 

2. Αξρή ηεο αλαγλώξηζεο ησλ εζόδσλ 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

φηαλ έρνπλ θεξδεζεί. 

3. Αξρή ηεο Αληηζηνίρηζεο 

Ζ αξρή απηή πξνυπνζέηεη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα. Σα έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ. 

4. Αξρή ηεο Πιήξνπο Απνθάιπςεο 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, φια φζα εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα βηβιία. 

5. Αξρή ηεο εκαληηθόηεηαο  

6. Αξρή ηεο πληεξεηηθόηεηα 
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3.5  Θεζκηθό Πιαίζην ησλ US GAAP 

 

Ηδξπηήο ησλ US GAAP είλαη ην Ακεξηθαληθφ πκβνχιην Πξνηχπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο – FASB (Financial Accounting Standards Board) ην νπνίν 

είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ίδξπζε θαη βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ηεο Ακεξηθήο πνπ 

αθνξνχλ κε θπβεξλεηηθέο, ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο θαη θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. Οη 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζψκαηνο φπσο ν FASB φπσο ζα δνχκε παξαθάησ μεθίλεζαλ 

απφ ην 1929 κε απνηέιεζκα λα θαηαιήμνπκε ην 1972 ζηελ ίδξπζή ηνπ. 

Έηζη ινηπφλ, ην 1929 θαη κε αθνξκή ην θξαρ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Ακεξηθήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. πγθεθξηκέλα,  

ε Δπηηξνπή ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο – CAP (Committee of Accounting Procurement) ήηαλ 

ε πξψηε νξγάλσζε ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ είρε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. Ήηαλ κηα επηηξνπή πνπ νξγαλψζεθε απφ ην Ακεξηθάληθν 

Ίδξπκα Λνγηζηψλ–ΑΗΑ (American Institute of Accountants). Ζ επηηξνπή απηή ην 1939 

δεκνζίεπζε ηα ARB (Accounting Research Bulletin). Έθηνηε δεκνζίεπζε θαη άιια 

εξεπλεηηθά ινγηζηηθά πξφηππα θαη ην 1957 κεηνλνκάζζεθε ζε Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ – AICPA (American Institute of Certified Public Accountants). 

Αξγφηεξα, ην πκβνχιην ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ – APB (Accounting Principles Board) 

βαζηδφκελν ζηηο έξεπλεο ηνπ AICPA, πξνζπάζεζε λα δεκηνπξγήζεη ινγηζηηθά πξφηππα ρσξίο 

απνηέιεζκα θαζψο ε εξεπλεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα πάλσ ζηα ινγηζηηθά πξφηππα ήηαλ 

αλεπαξθήο. Σν 1972 ηδξχζεθε ην Ακεξηθαληθφ πκβνχιην Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Λνγηζηηθήο – FASB (Financial Accounting Standards Board) ην νπνίν βαζηδφκελν ζηα 

επξήκαηα ηνπ AICPA θαηάθεξε ην 1973 λα ηδξχζεη ηα US GAAP. Σν FASB αληηθαηέζηεζε 

ην πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Αξρψλ – ΑΡΒ (Accounting Principal Board ) θαη αλαγλσξίζηεθε 

επίζεκα απφ ηελ SEC (Security and Exchange Commission) θαη ην AICPA. Σν FASB είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ ίδξπζε θαη βειηίσζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ηεο Ακεξηθήο πνπ αθνξνχλ 

κε θπβεξλεηηθέο, ηδησηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο θαη θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. To 1984 ην 

FASB ζρεκαηίδεη ην EITF (Emerging Issues Task Force ) έπεηηα απφ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο 

κίαο εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο ηνπ FASB γηα ηελ έγθαηξε θαζνδήγεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο . Σν 2009 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ US GAAP ηα γλσζηά ASC 

(Accounting Standards Codification)
3
. 

                                                             
3 A Securities and Exchange Commission Staff Paper November 16,2011 
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Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα ζπλνπηηθφ πίλαθα ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ πνξεία πξνο ηελ ίδξπζε ησλ IFRS θαη ησλ US GAAP 

αληίζηνηρα. 

 

Γεγνλόηα θαηά ηελ πνξεία πξνο ηελ ίδξπζε ησλ IFRS θαη ησλ US GAAP
4
  

 

 
 
 
 

Creation of SEC – 1934  
1936 – AICPA becomes responsible 

for standard-setting 
 

Creation of FASB – 1973   1973 – Creation of IASC 

 
1987 – IASC moves toward conceptually-

based standards  
IASC relinquishes standard-setting to 

IASB – 2001  
Sep 2002 – Norwalk Agreement is released 

Both Boards issue Memorandum of 

Understanding – 2006 

Nov 2007 – SEC allows financial statements 

of foreign investors prepared using IFRS 

without requiring reconciliation to US GAAP 
SEC releases the proposed roadmap for 

transition to IFRS – Nov 2008  
Feb 2009 – Sir David Tweedie believes by 

Dec 2011, GAAP and IFRS will be “pretty 

much the same” 

Comment period for proposed roadmap ends 
– April 2009 

Oct 2009 – IASB and FASB begin meeting 

monthly to reach convergence goals  
FASB releases Codification – July 2009 

Nov 2009 – international finance experts meet 

and present advice for companies 
Begin using IFRS – 2015 

 

 

 

 

                                                             
4  Allyson Lagassé, Dr. Timothy Krumwiede, An Exploration of US GAAP and IFRS 2010 
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3.6 ύγθιηζε  IFRS – US GAAP 

 

Πεξίπνπ 120 ρψξεο απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο θαηαζηάζεσλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Αλ θαη νη  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

δελ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο ρψξεο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο (Security and Exchange 

Commission) ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζθέθηεηαη πσο  ζα κπνξνχζαλ ηα Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά 

Πξφηππα  λα πηνζεηήζνπλ ηα IFRS. 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην θνηλήο απνδνρήο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, 

επηδηψθεηαη ε ζχγθιηζε ησλ IFRS κε ηα ακεξηθάληθα πξφηππα. Ζ βάζε πξνεηνηκαζίαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξηλ ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ IAS/IFRS ήηαλ 

ακηγψο, εάλ φρη εμ νινθιήξνπ, θνξνινγηθή. 

 Γηα παξάδεηγκα, ν ζρεκαηηζκφο πξνβιέςεσλ έλαληη επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 

πεξηνξηδφηαλ απφ ην θνξνινγηθφ εθπηπηφκελν φξην, κε δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

πξαγκαηηθφ θίλδπλν ηεο κε είζπξαμεο πξνο ηνπο επελδπηέο. 

Αδηακθηζβήηεηα, ε εθαξκνγή ελφο κφλν πιαηζίνπ ζηνλ θφζκν ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο 

δηεπθνιχλζεηο σο πξνο ηελ ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη θαη επέθηαζε 

ζε ρακειφ θφζηνο θεθαιαίσλ.  

 Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB) θαη ν ακεξηθαλφο νκφινγφο 

ηνπ (FASB) πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS ζε ζεκαληηθέο παγθφζκηεο 

θεθαιαηαγνξέο κέρξη ην 2013. Πξφθεηηαη γηα  έλα θηιφδνμν θαη καθξφπλνν ζρέδην φπνπ νη 

ζπλερείο αιιαγέο επηβαξχλνπλ φρη κφλν ηα ην έξγν ησλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ην έξγν ησλ 

ειεγθηψλ ηνπο, θαζψο ην πιαίζην είλαη ξεπζηφ θαη αιιάδεη δηαξθψο. 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε SEC ππνζηεξίδεη ηηο αξρέο ησλ IFRS θαη πξνζπαζεί λα 

βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία εληαίσλ παγθνζκίσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ SEC ην 2008 

επέηξεςε ζε έλα κηθξφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ εζεινληηθά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα έηζη ψζηε λα αλαιχζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ επξεκάησλ θαη θαη επέθηαζε λα 

βξεζεί ιχζε σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ IFRS. Σν 2010 κάιηζηα παξαθίλεζε ηα ζηειέρε ηεο 

λα πξνβνχλ ζε εθηηκήζεηο γηα ην εάλ ζα ήηαλ εθηθηφ λα κεηαηξαπνχλ ηα US GAAP ζε IFRS 

θαη πνηεο ζα ήηαλ νη επηπηψζεηο γηα ηηο Ακεξηθάληθεο εηαηξείεο. 

Έθηνηε ε SEC δεκνζίεπζε έλα πιάλν (work plan) κε ηίηιν: Staff Paper, Exploring a 

Possible Method of Incorporation,  ην νπνίν αλαιχεη θάζε Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 

μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ US GAAP θαη παξνπζηάδεη κία πξνζέγγηζε γηα ην 

πψο ζα επηηεπρζεί ε κεηαηξνπή ζε IFRS. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη γλσζηή ζηελ Ακεξηθή σο 
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Framework, βάζεη ηεο νπνίαο είλαη δπλαηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ ηα US GAAP απφ ηα ΓΛΠ 

έπεηηα απφ δηαδηθαζίεο πνπ ζα εθαξκφζεη ε FASB ζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν πεξίπνπ πέληε 

έσο επηά εηψλ. Δπίζεο, ην 2011 ε SEC θαηάθεξε λα δεκνζηεχζεη δχν αθφκα ζρέδηα κε ηίηιν 

An Analysis of IFRS in Practice θαη A Comparison of US GAAP and IFRS αληίζηνηρα. Σν 

πξψην πιάλν παξνπζηάδεη 500 επηθεξδήο επηρεηξήζεηο ηεο Ακεξηθήο πνπ πηνζέηεζαλ ηα IFRS 

θαη ην δεχηεξν πιάλν παξνπζηάδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ακεξηθάληθσλ θαη 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
5
. 

Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα δηάγξακκα φπνπ παξνπζηάδεη ηνλ ράξηε ησλ ρσξψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ηα IFRS.  

 

Γηάγξακκα 1: Υάξηεο IFRS  

 

 

 

                                                             
5 Grand Thornton LLP, 2014 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν ΓΙΑΦΟΡΔ US GAAP – IFRS 

 

4.1 θνπόο  

 

 θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ IFRS θαη US GAAP, εμεηάδνληαο θάζε δηεζλέο ινγηζηηθφ πξφηππν θαη ζπγθξίλνληάο 

ην κε ην αληίζηνηρν ή ηα αληίζηνηρα ησλ US GAAP. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαγλψζηε λα έρεη ζπγθεληξσκέλα, αιιά θαη ζπλνπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε ησλ εθάζηνηε ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

 

4.2 IAS 1 – Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ / US GAAP 

 

χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπληάζζεη ε εθάζηνηε εηαηξεία είλαη ν Ηζνινγηζκφο, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ε Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ, ν Πίλαθαο Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ην νη Δπεμεγεκαηηθέο 

εκεηψζεηο ή  Πξνζάξηεκα. Με βάζε ην πξφηππν απηφ ζεζπίδνληαη θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ θαη κνξθήο ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ. Έηζη απαηηείηαη 

ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ελψ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνην άιιν πξφηππν απαηηεί εηδηθή κεηαρείξηζε ηφηε ππεξηζρχεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε ησλ ζπζρεηηδφκελσλ θνλδπιίσλ. 

Σν IAS 1 «Παξνπζίαζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» είλαη ππνρξεσηηθά 

εθαξκφζηκν απφ ηελ πξψηε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη ζα αιιάμεη ηελ εηθφλα πνπ ζα δίλνπλ νη 

εηαηξείεο πξνο ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο αλαιπηέο. Με ζεκαληηθφηεξε ίζσο αιιαγή, ηελ 

απαίηεζε λα παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία εηζνδεκάησλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη 

ζηελ πεξίνδν, ζε δχν μερσξηζηέο θαηαζηάζεηο: ηελ «Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ» θαη ηελ 

«Καηάζηαζε Λνηπψλ Πιήξσλ Δηζνδεκάησλ», νη εηαηξείεο ζα γλσζηνπνηνχλ ηε ζπλνιηθή 

ηνπο απνδνηηθφηεηα, είηε απηή αληαλαθιάηαη ζηα απνηειέζκαηα, είηε απεπζείαο ζηα Ίδηα 

Κεθάιαηα. πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

παξέρνληαη απφ ην  IFRS 1 ζχκθσλα κε ην νπνίν επηηξέπεηαη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή θαηά 

ηελ εκεξνκελία πηνζέηεζεο ηνπ γηα ηηο πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Μία εκθαλή δηαθνξά ηνπ IAS 1 ζε ζρέζε κε ηα  US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν φισλ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ASC Subtopic 250-10, 

550-10, 810-10-50 είλαη ην γεγνλφο φηη ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζηηο επεμεγήζεηο (Notes) μερσξηζηά απφ ηηο ππφινηπεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο ζηα IFRS ε ζεηξά κε ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ζηνλ 

ηζνινγηζκφ κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ ελψ ζηα US GAAP δελ επηηξέπεηαη απηή ε 

δπλαηφηεηα. Δπηπιένλ, ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο δελ επηηξέπεηαη ε εκθάληζε ησλ 

εμφδσλ θαηά είδνο παξά κφλν θαηά ιεηηνπξγία. Δπηπιένλ, δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπγθξηζηκφηεηα κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο, γεληθά φκσο εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνεγνχκελε. Σέινο ζρεηηθά κε ηα Extraordinary Items Δπηηξέπνληαη, απηά παξνπζηάδνληαη 

ζηα notes θαη αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά φζνλ αθνξά ην θέξδνο ή ηε δεκία πνπ 

πξνέθπςε.  Δπίζεο, παξαθάησ (Πίλαθαο 1)παξνπζηάδνληαη θάπνηεο δηαθνξέο σο πξνο ηε 

δηαηχπσζε νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
6
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1  

 

4.3 IAS 2 – Απνζέκαηα / US GAAP 

 

To IAS 2 – Απνζέκαηα έρεη ζηφρν λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

απνζεκάησλ.  Παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ ελ ζπλερεία 

αλαγλψξηζή ηνπ σο δαπάλε. Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνπο ηχπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

                                                             
6 Akwasi A. Amporfo Sellani Robert, 2005 

Invetory

Common Stock

US GAAP Terminology

Income Statement

Account Receivable

Accounts Payable

Allowance for uncollectible accounts

Capital Lease

Creditors

Provision for bad debts

Finance Lease

Stock

Ordinary Shares

Cash Flow Statement

Deptors Circularization

A.A. Ampolo, R.J. Sellani / Accounting Forum 29 (2005)

IAS Terminology

Statement of Cash Flow

Accounts Receivable Confirmation

Profit and Loss Accounts

Deptors
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θφζηνπο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ. χκθσλα κε ην 

πξφηππν απηφ, απνζέκαηα είλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαηά 

ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο,  πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο γηα ηέηνηα πψιεζε, πνπ έρνπλ ηε κνξθή πιψλ ή πιηθψλ πνπ ζα αλαισζνχλ ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. ζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ 

απνζεκάησλ, ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Με ηνλ φξν «θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία» ελλνείηαη ε εθηηκψκελε 

ηηκή πψιεζεο κεησκέλε κε ην ππνινγηδφκελν θφζηνο παξαγσγηθήο νινθιήξσζεο θαη ην 

εθηηκψκελν θφζηνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πψιεζεο. Ζ απνηίκεζε γίλεηαη θαη‟ είδνο 

απνζέκαηνο.  Παξέρεηαη φκσο ε δπλαηφηεηα λα νκαδνπνηνχληαη θάπνηα φκνηα ή ζπγγελή 

είδε, φηαλ αθνξνχλ αγαζά κε ηελ ίδηα ηειηθή ρξήζε, πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ίδηα 

παξαγσγηθή γξακκή, δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ίδηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη δελ κπνξνχλ 

πξαθηηθά λα δηαρσξηζηνχλ. Ζ πηζαλφηεηα-δπλαηφηεηα ηεο ππνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ θάησ 

ηνπ θφζηνπο ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, παξέρεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ην θφζηνο ελφο απνζέκαηνο κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκν. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ 

απνζεκάησλ θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεσο, ζηελ νπνία θαηαρσξήζεθε ην έζνδν απφ 

ηελ πψιεζε απηψλ.  Άξα ε απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ επεξεάδεη ην Κφζηνο Πσιεζέλησλ 

θαη ζπλδέεηαη κε απηφ κε αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε
7
.  

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ASC 330, ASC Subtopic 605-

50, ASC 845 θαη SAB 5 BB, ε παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα IFRS. Δηδηθφηεξα, ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη αγνξαίαο αμίαο δειαδή ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο, σο κέζνδνο απνηίκεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν νη κέζνδνη πνπ ηζρχνπλ ζηα IFRS 

πιένλ ηεο LIFO πνπ δελ επηηξέπεηαη ζηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. Μία αθφκε ζεκαληηθή 

δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ηα απνζέκαηα πνπ έρνπλ ηελ ίδηα θχζε είλαη δπλαηφ λα 

απνηηκψληαη κε δηαθνξεηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ελ αληηζέζεη κε ηα IFRS πνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε εληαία κέζνδνο απνηίκεζεο. Σέινο, ε απνκείσζε ησλ απνζεκάησλ κπνξεί λα 

ζπκβεί φηαλ ε αγνξαία αμία ηνπο είλαη θάησ απφ ην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη φρη ηεο θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο πνπ ηζρχεη ζηα IFRS
8
. 

 

                                                             
7  Ιωάννθσ Καπανταιδάκθσ www.mbasociety.gr  [Αφγουςτοσ 2014]  

8 KPMG LLP, 2013 

http://www.mbasociety.gr/
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4.4 IAS 7 – Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ / US GAAP 

 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν απηφ, φζεο εηαηξίεο  είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα ηεξνχλ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπληάζζνπλ Καηάζηαζε Σακηαθψλ Ρνψλ 

κε ηελ άκεζε ή έκκεζε κέζνδν. Οη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηηο ηακηαθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο 

είλαη  ρξήζηκεο, γηα ηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο  βάζεο,  

λα εθηηκνχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα δεκηνπξγεί ηακεηαθά  δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο λα  ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ηακεηαθέο ξνέο.  

θνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ,  ζρεηηθά κε ηηο ηζηνξηθέο 

κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά  ηζνδχλακα κηαο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο 

θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία  θαηαηάζζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο ρξήζεο ζε ξνέο 

απφ επηρεηξεκαηηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο ηακεηαθά 

ηζνδχλακα  νξίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο πςειήο ξεπζηφηεηαο  επελδχζεηο, νη νπνίεο είλαη 

άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά  δηαζεζίκσλ θαη ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν 

κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο. Χο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξίδεη ηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο  δεκηνπξγίαο εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, νη  

νπνίεο δελ είλαη επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο. Χο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξίδεη 

ηελ απφθηεζε θαη ηε δηάζεζε  καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη άιισλ 

επελδχζεσλ, πνπ δελ  ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα ηακεηαθά ηζνδχλακα. Σέινο σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ  θαηαιήγνπλ ζε 

κεηαβνιή ζην κέγεζνο θαη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ δαλεηζκνχ ηεο 

επηρείξεζεο.  

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASC Topic 230, AAG-DEP 

(Statement of Cash Flow ) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, νη ηφθνη 

(interests) θαηαηάζζνληαη κφλν ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε αληίζεζε κε ηα IFRS 

φπνπ κπνξνχκε λα ηνπο ζπλαληήζνπκε θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ηα 

πξφηππα απηά δελ επηηξέπνπλ ηελ θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ αλά κεηνρή ζε 

αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Δπηπιένλ, νη θφξνη εηζνδήκαηνο 

εκθαλίδνληαη κφλν σο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο  ζε αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη ζηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASC Topic 305 (Cash and Cash Equivalents) νη 

ππεξαλαιήςεηο απφ ηηο ηξάπεδεο δελ ζεσξνχληαη κεηξεηά ή ηζνδχλακα κεηξεηψλ αιιά 

αληηκεησπίδνληαη σο έλα είδνο βξαρππξφζεζκσλ επελδχζεσλ (short term investments) θαη 
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εκθαλίδνληαη ζην παζεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ ζηηο ππνρξεψζεηο (liabilities). πλνπηηθά 

αλαθέξνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζε ζρέζε κε ηα IFRS. 

 

πλαιιαγέο US GAAP 

Καηεγνξνηνπνίεζε 

IFRS 

Καηεγνξνηνπνίεζε 

Σφθνη Δηζπξαθηένη Λεηηνπξγηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

Δπελδπηηθέο 

Μεξίζκαηα Λεηηνπξγηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

Δπελδπηηθέο 

Σφθνη Πιεξσηένη Λεηηνπξγηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

Λεηηνπξγηθέο 

Μεξίζκαηα Πιεξσηέα Υξεκαηννηθνλνκηθέο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ή 

Λεηηνπξγηθέο 

Φφξνη Δηζνδήκαηνο Λεηηνπξγηθέο Καηά βάζε Λεηηνπξγηθέο 

εθηφο θαη αλ ζπλδένληαη κε 

Υξεκαηνηθνλνκηθή ή 

Δπελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

 

4.5 IAS 8 – Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο / US GAAP 

 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηελ θαηάηαμε, γλσζηνπνίεζε θαζψο 

θαη ηνλ πξφηππν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ, έηζη ψζηε φιεο νη 

επηρεηξήζεηο λα ρεηξίδνληαη ηα γεγνλφηα απηά κε ζπλέπεηα θαη λα εληζρχεηαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο (απφ ρξήζε 

ζε ρξήζε), φζν θαη ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, ην 

Πξφηππν θαζνξίδεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη ζρεηηθά 

κε ηελ αιιαγή ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ή ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ε 

νπνία θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ιαζψλ 

θαη παξαιήςεσλ πνπ θαινχληαη νη επηρεηξήζεηο λα δηνξζψζνπλ κεηαγελέζηεξα. 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, αλ έλα πξφηππν εθαξκφδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα 

ζπλαιιαγή, άιιν γεγνλφο ή θαηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηιέγεη θαη εθαξκφδεη ηε 

ινγηζηηθή πνιηηηθή ή πνιηηηθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα.  
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ε κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αληηκεηψπηζε θαηά ηα 

πξφηππα, ε δηνίθεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ θξίζε ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία πξνυπνζέηεη λα είλαη ζρεηηθή κε ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη αμηφπηζηε, δειαδή λα δίλεη κηα πηζηή παξνπζίαζε θαη λα  

αληηθαηνπηξίδεη ηελ νηθνλνκηθή νπζία ακεξφιεπηα. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ASC 235,250-10,270-10, 

SAB Topics 1.M θαη 1.N ππάξρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα IFRS. χκθσλα κε ηα 

πξφηππα απηά θαη φζνλ αθνξά ηε δηφξζσζε ζθαικάησλ, απαηηνχλ ηελ δηφξζσζε, 

αλαζεψξεζε θαη επαλέθδνζε ησλ πξνεγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αληίζεηα ζηα 

IFRS, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα δηνξζψζεη ζεκαληηθά ιάζε πξνγελέζηεξσλ 

πεξηφδσλ αλαδξνκηθά ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη 

επαλέθδνζε πξνεγνπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, ζηα US GAAP γηα 

ζθάικαηα ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο θαη ε 

ζεκαληηθφηεηά ηνπο, απαηηείηαη ε πνζνηηθνπνίεζε θαη ε αλαδηαηχπσζε ησλ ζθαικάησλ 

ρσξίο θακία εμαίξεζε. Αληίζεηα ζηα IFRS, αλ νη ζσξεπηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζθάικαηνο είλαη 

αλέθηθην λα πξνζδηνξηζηνχλ ηφηε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα γίλεη απφ ην πην πξφζθαην έηνο πνπ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
9
. 

 

 

4.6 IAS 10 – Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ / US GAAP 

 

θνπφο ηνπ IAS 10 είλαη λα θαζνξίζεη πφηε κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεη 

ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ. Δπίζεο, ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα παξέρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νη 

νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε θαη γηα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ κεηά 

ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ είλαη εθείλα ηα γεγνλφηα, επλντθά ή 

δπζκελή, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ, έσο θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα έθδνζε. Σα γεγνλφηα απηά δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα 

                                                             
9 Stephen G Austin et al, 2009 
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δηνξζσηηθά γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ηα κε δηνξζσηηθά γεγνλφηα 

κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ην πξφηππν απηφ δελ απαηηεί αλαπξνζαξκνγή ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ιφγσ κεξηζκάησλ κεηνρψλ πνπ δειψζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη δελ γίλεηαη δηάθξηζε ζηα ζηνηρεία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ βξαρπρξφληα δάλεηα αλαρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ καθξνρξφληα δάλεηα. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC Subtopic 260-10,470-10,505-

10 S99-4, ASC 855-10, SAB Topic 4-C, AICPA AU Section 530,AICPA AU Section 560 

ππάξρνπλ νη παξαθάησ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα US GAAP. χκθσλα κε ηα πξφηππα απηά, 

κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα είλαη ηα γεγνλφηα ή ζπλαιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, αιιά πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνδεχνληαη απφ ηελ έθζεζε ειέγρνπ. Δπίζεο, ζηα 

US GAAP, ε νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα αλαγλσξίζεη ηα γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο πνπ 

έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ πνπ εθδφζεθαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε ζηηγκή 

πνπ επαλεθδίδνληαη, εθηφο αλ απαηηείηαη απφ ηα US GAAP νη ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο. 

Οκνίσο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ επηηξέπεηαη λα αλαγλσξίζεη ηα γεγνλφηα ή ζπλαιιαγέο 

πνπ έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ ηεο αξρηθήο έθδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη επαλέθδνζε γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο, εθηφο εάλ απαηηείηαη απφ ην US GAAP ή 

θαλνληζκνχ. Σέινο, ελ αληηζέζεη κε ηα IFRS, απαηηείηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ιφγσ κεξηζκάησλ πνπ δειψζεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο φηαλ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα απνπιεξψλεη ηα βξαρπρξφληα δάλεηά ηεο 

ιφγσ αλαρξεκαηνδφηεζεο απφ καθξνρξφληα δάλεηα ηφηε ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη κφλν ηα 

καθξνρξφληα δάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

4.7 IAS 11 – Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο / US GAAP 

 

Ο ζθνπφο ηνπ IAS 11 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ 

ζηηο ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ, νη νπνίεο νξίδνληαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα πνπ ππεξβαίλεη 

ην έηνο. Οη ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ εθηείλνληαη ζπλήζσο ζε ρξνληθφ νξίδνληα πνπ 

ππεξβαίλεη ην έηνο, κε ζπλέπεηα λα νινθιεξψλνληαη ζε κεηαγελέζηεξε απφ απηή θαηά ηελ 

νπνία ζπλάπηνληαη. 

Οη ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην IAS 11, κπνξεί λα αθνξνχλ: 
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 Καηαζθεπή κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

δξφκνο, γέθπξα, θηίξην, πινίν, θ.α. 

 Καηαζθεπή πιήζνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

σο πξνο ην ζρεδηαζκφ, ηε ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ηνπο. 

 Παξνρή ππεξεζηώλ, ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαζθεπή ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ππεξεζίεο δηεχζπλζεο θαη επίβιεςεο ησλ έξγσλ. 

 Καηεδάθηζε ή απνθαηάζηαζε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαζψο θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Οη ζπκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγνπ δηαθξίλνληαη ζε: 

 πκβάζεηο ζηαζεξήο ηηκήο, φπνπ ν θαηαζθεπαζηήο ζπκθσλεί ζε κηα ζπκβαηηθή 

ζηαζεξή ηηκή ή κηα ζηαζεξή ηηκή αλά θαηαζθεπαδφκελε κνλάδα. Ζ ηηκή απηή ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππφθεηηαη ζε ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θφζηνπο. 

 πκβάζεηο πξνζηηζέκελεο ακνηβήο, βάζεη ησλ νπνίσλ ν θαηαζθεπαζηήο εηζπξάηηεη 

ην ζπκθσλεκέλν ή κε άιιν ηξφπν θαζνξηζκέλν θφζηνο, ζπλ έλα πνζνζηφ πάλσ απφ 

ην θφζηνο απηφ ή κηα ζηαζεξή ακνηβή. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο κηαο 

ζχκβαζεο είλαη γλσζηή σο «Μέζνδνο Πνζνζηηαίαο Οινθιήξσζεο». χκθσλα κε ηε κέζνδν 

απηή, ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηφδσλ ζπζρεηηδφκελν κε ηα θφζηε 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα λα επηηεπρζεί ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ νινθιήξσζεο. 

Κάζε αλακελφκελε ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ εζφδνπ, αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν. Σν πνζνζηφ νινθιήξσζεο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφζηνο ηεο πηζηνπνηεκέλεο επηκέηξεζεο ή ηεο θπζηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Αλ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο κπνξεί λα εθηηκεζεί 

αμηφπηζηα, ηα ζπκβαηηθά έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο. Αλ ην απνηέιεζκα κηαο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ηα 

ζπκβαηηθά έζνδα αλαγλσξίδνληαη κε ηε κέζνδν αλάθηεζεο ηνπ θφζηνπο θαη ην ζπκβαηηθφ 

θφζηνο αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη  

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC 650-35,910,912 ε κέζνδνο 

ηνπ πνζνζηνχ νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είλαη απνδεθηή θαη ε πην ζπλεζηζκέλε. Παξφια απηά, 

ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην έξγν δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ
10

. 

 

                                                             
10 Grant Thornton LLp,2013 
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4.8 IAS 12 – Φόξνη Δηζνδήκαηνο / US GAAP 

 

Ο ζθνπφο ηνπ IAS 12 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζείηαη γηα ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ ηξερνπζψλ θαη κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν IAS 12 

δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο: 

 Με ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ή κηαο ππνρξέσζεο) ε 

επηρείξεζε αλακέλεη λα αλαθηήζεη (ή λα δηαθαλνλίζεη) ηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ, είλαη πηζαλφ λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηηο κειινληηθέο πιεξσκέο 

θφξνπ (ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζα ππήξραλ αλ ε αλάθηεζε ή ν δηαθαλνληζκφο δελ είρε 

θακία θνξνινγηθή επίδξαζε), ηφηε ε επηρείξεζε, κε ιίγεο εμαηξέζεηο, πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή απαίηεζε. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, αλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ 

απηή ηελ θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειεί έμνδν ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη απ‟ επζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, αλ νη ζπλαιιαγέο θαη ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ απηή ηε 

θνξνινγηθή επίδξαζε αλαγλσξίδνληαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα.
11

 

 

Σφζν ηα IFRS φζν θαη ηα US GAAP απαηηνχλ απφ ηηο νληφηεηεο λα αλαγλσξίδνπλ 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο ηηο ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο φζν θαη ηηο 

αλακελφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή απαηηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε πξνζσξηλέο 

ινγηζηηθέο δηαθνξέο. Καη ζηα δχν ινγηζηηθά πξφηππα αθνινπζείηε ε πξνζέγγηζε ελεξγεηηθνχ 

παζεηηθνχ. Παξφια απηά ζπλαληνχκε ειάρηζηεο αιιά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηα US GAAP φπσο πξνθχπηεη απφ ηα πξφηππα ASC 740,840 θαη 

ASC Subtopic 830-740, παξαηεξνχκε φηη ην αληηθείκελν θαη ε θηινζνθία ησλ θνξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη φκνην κε ηα IFRS. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο 

θξχβνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηεηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε θέξδνο ή δεκία. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο απαγνξεχεηαη ε αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελσλ θφξσλ, ζε αληίζεζε κε ηα IFRS. 

                                                             
11 Ντηανάτοσ Δθμιτριοσ(2009) 
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Δπίζεο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη βάζεη US GAAP φηαλ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα πάλσ απφ 50% λα ζπκβεί. Ζ αλαγλψξηζε ηεο απαίηεζεο κπνξεί λα γίλεη 

ζην κέγηζην δπλαηφ φθεινο.  

 

 

4.9 IAS 16 – Πάγηα Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο / US GAAP 

 

χκθσλα κε ην IAS 16 ελζψκαηα πάγηα είλαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία 

θαηέρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, γηα ηελ παξνρή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, γηα ελνηθίαζε ζε ηξίηνπο ή γηα δηνηθεηηθνχο 

ζθνπνχο θαη αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ινγηζηηθήο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. πλεπψο, ην IAS 16 αζρνιείηαη κφλν κε ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

ελζψκαηα πάγηα θαη φρη κε ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα 

γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην IAS 40 – 

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα. 

ζνλ αθνξά ηελ Αξρηθή Καηαρώξεζε θαη ζχκθσλα κε ηα IFRS έλα ελζψκαην πάγην 

θαηαρσξείηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε ην ζηνηρείν ζα εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα, 

θαη φηαλ ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 Σα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ παγίσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν θφξνο κεηαβίβαζεο, ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαζψο θαη νη ηφθνη δαλείσλ 

θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ πξνζαπμάλνπλ ηελ αμία θηήζεσο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. ζνλ αθνξά ην θφζηνο ηνπ παγίνπ, απηφ είλαη ηζνδχλακν κε ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ 

παγίνπ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ε απφθηεζε ηνπ παγίνπ ζπλνδεχεηαη απφ πηζησηηθνχο φξνπο, 

ηφηε ην θφζηνο ηνπ παγίνπ είλαη ηζνδχλακν κε ηελ παξνχζα αμία ηεο κειινληηθήο θαηαβνιήο 

ηνπ αληηηίκνπ απφθηεζεο ηνπ παγίνπ. Ζ δηαθνξά κεηαμχ παξνχζαο αμίαο θαη πξαγκαηηθήο 

θαηαβνιήο αληηηίκνπ αληηκεησπίδεηαη σο interest over the period of credit θαη 

θεθαιαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην IAS 23.  

ζνλ αθνξά ηε κέζνδν απόζβεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ελψ 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πάγην ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ηκήκαηα, ηφηε κπνξεί λα 

απνζβέλεηαη ην θάζε ηκήκα μερσξηζηά βάζεη ζπληειεζηή απφζβεζεο. Σνλίδεηαη επίζεο φηη ην 

έδαθνο φπσο ηα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. 
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Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρώξηζε, έλα ζηνηρείν ησλ ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ πξέπεη 

λα εκθαλίδεηαη κε αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ. Ζ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο πξέπεη λα 

γίλεηαη ηαθηηθά νχησο ψζηε νη ινγηζηηθέο αμίεο λα κελ δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ απηέο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο αμίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Οη εθηηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθή αμίαο πξέπεη λα γίλνληαη απφ επαγγεικαηίεο 

εθηηκεηέο θαη ζε δηαζηήκαηα ηέηνηα πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο νπζηψδεηο κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ. Σέινο φζνλ αθνξά ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ, απηή γίλεηαη ζηελ 

εχινγε αμία θαη ε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο, αλ είλαη ζεηηθή κεηαθέξεηαη ζε απνζεκαηηθφ, 

αλ είλαη αξλεηηθή ζπκςεθίδεηαη κε πξνεγνχκελν απνζεκαηηθφ αλ ππάξρεη ή ζην βαζκφ πνπ 

ππάξρεη θαη ε δηαθνξά κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα
12

. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ASC 300,360, 410, 820, 835, 

845, 908 θαη SFAC 5, SEC SAB Topic 5, ε παξαθνινχζεζε ησλ παγίσλ παξνπζηάδεη ηηο 

παξαθάησ δηαθνξέο. χκθσλα κε ηα πξφηππα απηά, ν νξηζκφο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ είλαη 

ίδηνο κε ηα IFRS κε ηε δηαθνξά φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ παγίσλ 

θαη παγίσλ πξνο πψιεζε. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη ε απφζβεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

μερσξηζηά αιιά σο έλα πάγην. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηξηψξνθν θηίξην ζχκθσλα κε ηα US 

GAAP απνζβέλεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ ελψ ζηα IFRS κπνξεί λα απνζβεζηεί ν 

θάζε φξνθνο μερσξηζηά Σαπηφρξνλα δελ επηηξέπεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ  παξά 

κφλν φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα κείσζε ηεο ππνιεηκκαηηθήο 

αμίαο
13

. 

 

 

4.10 IAS 17 – Μηζζώζεηο / US GAAP 

 

Σν IAS 17 πεξηγξάθεη ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαζψο 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ κηζζσηή, φζν θαη ηνπ εθκηζζσηή. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη ε θαηάηαμε κίαο κίζζσζεο ζε 

ιεηηνπξγηθή ή ρξεκαηνδνηηθή ε νπνία θαηάηαμε δηελεξγείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο. 

Ζ ηαμηλφκεζε απηή γίλεηαη κε βάζε ηελ νηθνλνκηθή νπζία θαη φρη ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο. Σν 

                                                             
12 Παναγιϊτθσ Αλαμάνου  http://www.e-forologia.gr *Αφγουςτοσ 2014+ 

13 Grant Thornton LLP, 2013 

http://www.e-forologia.gr/
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πξφηππν επίζεο αζρνιείηαη θαη κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κία κίζζσζε κπνξεί λα είλαη γηα ηνλ 

κηζζσηή ρξεκαηννηθνλνκηθή ελψ γηα ηνλ εθκηζζσηή ιεηηνπξγηθή. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ππνιεηκκαηηθή αμία γηα ηνλ εθκηζζσηή είλαη εγγπεκέλε 

απφ έλα ηξίην κέξνο αλεμάξηεην απφ ηνλ κηζζσηή. Μεηά ηελ ηαμηλφκεζε ζηηο δχν θαηεγνξίεο 

κηζζψζεσλ αθνινπζεί ε αλαγλψξηζε φπνπ ν εθκηζζσηήο θαη ν κηζζσηήο θαινχληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ αληίζηνηρα σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, έμνδν, ππνρξέσζε αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Δπηζεκαίλνπκε φηη ηφζν ηα IFRS φζν θαη ηα US GAAP έρνπλ ηελ ίδηα θηινζνθία 

ζην ζέκα ησλ κηζζψζεσλ εθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ αλαθέξνπκε παξαθάησ
14

. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP, παξαηεξνχκε φηη κέρξη θαη ην 2011 ππήξραλ αξθεηέο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνέβιεπαλ ηα IFRS. Παξφια απηά απφ ην Ννέκβξην ηνπ 

2011 θαη κεηά ην FASB θαηάθεξε λα δψζεη δηεπθξηλήζεηο επί ησλ κηζζψζεσλ. Έηζη, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ASC Topic 840, ASC Subtopic 310-20,360-10,605-15,958-840,970-

360 δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο. 

 Αξρηθά ηα US GAAP ζηηο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνπλ κφλν ηηο πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ 

αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ελ αληηζέζεη κε ηα IFRS φπνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιια ζηνηρεία. Δπίζεο, κηα κίζζσζε ε νπνία εκπεξηέρεη έδαθνο θαη θηίξηα 

αληηκεησπίδεηαη σο εληαία κίζζσζε εθηφο θαη αλ ε εχινγε αμία ηνπ εδάθνπο μεπεξλάεη ην 25 

ηηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο εχινγεο αμίαο ηεο κίζζσζεο. εκαληηθή δηαθνξά ππάξρεη θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ Sale and Lease Back, ζηηο νπνίεο ηίζεηαη ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο πνπ πξνθχπηεη. πγθεθξηκέλα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

κίζζσζεο, αλ ν πσιεηήο δελ παξαηηεζεί πεξηζζφηεξo απφ έλα κηθξφ κέξνο ηεο ρξήζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην θέξδνο ή ε δεκία γεληθά αλαβάιιεηαη θαη απνζβέλεηαη θαζ 'φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Αληίζεηα, αλ ν πσιεηήο παξαηηείηαη πεξηζζφηεξν απφ έλα κηθξφ 

κέξνο ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θέξδνπο κπνξεί 

λα αλαγλσξηζηεί αλάινγα κε ην πφζν έρεη παξαηηεζεί. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

πψιεζεο θαη εθκίζζσζεο εθ λένπ,  ηζρχνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο. Σέινο, φηαλ ππάξρεη κία ζχκβαζε κίζζσζεο ε νπνία πεξηέρεη 

κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο ή επθαηξίεο αγνξάο ή φξν ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε κίζζσζε ζα 

μεπεξλάεη ην 75% ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ ζηνηρείνπ ή αλάθηεζε ηνπ 90% ηεο εχινγεο αμίαο 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηφηε ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηα US GAAP λα θεθαιαηνπνηνχληαη 

νη ζπκβάζεηο.
15

 

                                                             
14

 Θεοφάνθσ Καραγιϊργοσ, Ηλεκτρονικζσ Σθμειϊςεισ 2011 

15 Ernst and Young LLP, 2014 
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4.11 IAS 18 – Έζνδα / US GAAP 

 

Σν IAS 18 έρεη ζθνπφ λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη γεγνλφησλ.  

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, έζνδα είλαη νη απμήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ κε ηε 

κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κεηψζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ, 

νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη απμήζεηο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Πεξηιακβάλνπλ, ηφζν ηα ηαθηηθά φζν 

θαη ηα έθηαθηα έζνδα θαη θέξδε. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ πσιήζεηο, ακνηβέο, ηφθνπο, 

κεξίζκαηα θαη δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο. 

Σν έζνδν πξέπεη λα απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο. Σν έζνδν απφ 

πψιεζε θαηαρσξείηαη φηαλ έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζηνλ αγνξαζηή νη ζρεηηθνί θίλδπλνη θαη ηα 

νθέιε, ε εηαηξία δελ αλακεηγλχεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πσιεζέλησλ, ην πνζφ ηνπ εζφδνπ 

απνηηκάηαη αμηφπηζηα, είλαη αξθεηά πηζαλφ ηα έζνδα λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη ηα 

θφζηε πνπ αλαιήθζεθαλ λα απνηηκεζνχλ αμηφπηζηα. ηαλ ην απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο, 

πνπ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε θαηαρψξεζε εζφδνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζπλαιιαγή, πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο 

ζπλαιιαγήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Σέινο επηζεκαίλνπκε φηη ην IAS 18 δελ ξπζκίδεη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ: 

 πκβάζεηο θαηαζθεπήο έξγσλ. Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ απηψλ 

θαζψο θαη ησλ ζπζρεηηδφκελσλ εμφδσλ, ξπζκίδεηαη απφ ην IAS 11. 

 Μηζζσηήξηα ζπκβφιαηα, ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ην IAS 17. 

 Μεξίζκαηα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο πνπ παξαθνινπζνχληαη κε ηε 

Μέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο (IAS 28). 

 Αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηα νπνία ξπζκίδνληαη απφ ην 

IAS 19. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP, ππάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα πνπ αζρνινχληαη κε 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ. Έηζη κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζηα πξφηππα CON 5, CON 6, ASC Topic 605,860,905-605.920-

605,922-605,926-605,928-605,932-605,944-605,310-20,360-20,460-10,470-40,840-10,845-

10,946-605,952-605,976-605,980-605,985-605, θαη SAB Topic 13. χκθσλα κε ηα πξφηππα 

απηά,  ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, πξνυπνζέηεη φηη ε παξάδνζε έρεη ζπκβεί δειαδή νη 



-26- 
 

θίλδπλνη θαη ηα νθέιε έρνπλ κεηαθεξζεί, ππάξρεη πεηζηηθή απφδεημε κηαο ξχζκηζεο θαη ε 

ακνηβή είλαη ζηαζεξή θαη πξνζδηνξηζκέλε ελψ ηαπηφρξνλα ε είζπξαμε είλαη εχινγα 

εμαζθαιηζκέλε. Με βάζε ηα παξαπάλσ αληηιακβαλφκαζηε φηη ζηα IFRS ππάξρνπλ κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο έλα έζνδν λα αλαγλσξηζηεί γξεγνξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα US GAAP εμ αηηίαο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ. Ζ θαζπζηέξεζε αλαγλψξηζεο ελφο εζν΄δπν ζηα US GAAP 

πξνέξρεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ζηα Ακεξηθάληθα ζπλαληάκε έζνδα φπσο ηα restricted, 

permanent θαη άιια έζνδα ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη κεηά απφ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηφζν ζηα US GAAP 

φζν θαη ζηα IFRS. Δπίζεο, ηα ζπγθεθξηκέλα πξφηππα παξνπζηάδνπλ ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ 

εηαηξηψλ πψιεζεο ινγηζκηθνχ, πψιεζεο αθηλήησλ θαζψο θαη πεξηπηψζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηαθήκηζεο
16

. 

 

 

4.12 IAS 19 26 – Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο , Λνγηζηηθή θαη Πιεξνθόξεζε 

ησλ Πξνγξακκάησλ Απνρώξεζεο από ηελ Τπεξεζία/ US GAAP 

 

θνπφο ηνπ IAS 19 είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα δηελεξγεζνχλ γηα ηηο παξνρέο απφ έλαλ εξγνδφηε ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. χκθσλα κε ην Πξφηππν απηφ, νη παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο ρσξίδνληαη ζε 

πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

 Βξαρπρξφληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο. 

 Παξνρέο ιφγσ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

 Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο  

 Παξνρέο κεηά ηε ιήμε ηεο απαζρφιεζεο. 

 Άιιεο καθξνρξφληεο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 

Σα πξνγξάκκαηα παξνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπληαμηνδνηηθνί νξγαληζκνί 

δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ, θαη ζε πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Σν IAS 19 επηηξέπεη κφλν κηα κέζνδν αλαινγηζηηθήο απνηίκεζεο, ηε Μέζνδν ηεο 

Πξνβιεπφκελεο Πηζησηηθήο Μνλάδαο (Projected Unit Credit Method). Ζ κέζνδνο απηή, είλαη 

επίζεο γλσζηή θαη σο κέζνδνο δεδνπιεπκέλεο παξνρήο πνπ αλαινγεί ζε ππεξεζία. Βάζεη ηεο 

                                                             
16 KPMG LLP, 2013 
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κεζφδνπ απηήο, θάζε πεξίνδνο ππεξεζίαο δεκηνπξγεί δηθαίσκα γηα κία επηπιένλ κνλάδα 

παξνρήο, ε νπνία ζα απνηηκεζεί μερσξηζηά γηα λα ζπγθξνηήζεη ηελ ηειηθή ππνρξέσζε. 

Γειαδή, πξνεμνθιείηαη, ην ζχλνιν ηεο ππνρξέσζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αθφκα θαη αλ ηκήκα απηήο απνηειεί βξαρπρξφληα ππνρξέσζε. Σα 

αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο είλαη ζηνηρεία ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξνρήο ηεο επηρείξεζεο, 

φζν θαη ηνπ εμφδνπ ην νπνίν ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα. Σέινο ηα αλαινγηζηηθά 

θέξδε ή δεκηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζε έθηαθηεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην πξνζσπηθφ, ην 

πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ή ηελ αλακελφκελε απφδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Οη αιιαγέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο 

ηεο ππνρξέσζεο θαη ηνπ ηξέρνληνο θφζηνπο ππεξεζίαο. πλεπψο, ζε θάζε ρξήζε γίλεηαη 

απνηίκεζε ηεο ππνρξέσζεο παξνρήο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θέξδνπο ή κηαο 

δεκίαο. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπζζσξεχεηαη απφ ρξήζε ζε ρξήζε ζηελ ππνρξέσζε 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ελψ ην πνζφ πνπ ζα αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο θαλφλεο
17

. Απφ ηελ άιιε, ην πξφηππν 26 παξέρεη θαη άιιεο 

αλαινγηζηηθέο κεζφδνπο, εθηφο ηεο κεζφδνπ ηεο πηζησηηθήο κνλάδαο φπσο ηε κέζνδν ηεο 

πξνβεβιεκέλεο παξνρήο, ηεο ειηθίαο θαηά ηελ είζνδν θαη ηεο ηξέρνπζαο ειηθίαο πνπ 

αθνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαη παξνρψλ. Σν IAS 26 ζηνρεχεη ζηελ 

νξζή θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

Σακείνπ.
18

 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC 715, ASC 712, ASC 710 θαη 

ASC Subtopic 420 παξαηεξνχκε φηη ε θηινζνθία είλαη ίδηα κε ηα IFRS φκσο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηηο κεζφδνπο αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ. πγθεθξηκέλα, ζηα US 

GAAP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ παξνρψλ. Οη κέζνδνη απηνί βαζίδνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

πξνγξάκκαηνο παξνρψλ. Αληίζεηα ζηα IFRS επηθξαηεί ε κέζνδνο ηεο πξνβεβιεκέλεο 

πηζησηηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα θέξδε θαη ηηο δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, απηά βάζεη US GAAP αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα κφλν φηαλ ζπκβαίλνπλ ή φηαλ αλαβάιινληαη. Αληίζεηα ζηα IFRS είδακε φηη ηα 

θέξδε ή νη δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ακέζσο ζηα απνηειέζκαηα θαη ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε κέζνδν Corridor φπνπ 

ην πηζαλφ θέξδνο ή δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο αλαγλσξίδεηαη ζε 

                                                             
17 Grand Thornton, Β‟ Σφκνο, 2009 

18 http://www.actuaries.org.gr * Αφγουςτοσ 2014+ 

http://www.actuaries.org.gr/
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πνζνζηφ 10% ζε αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ αλαγλσξίδεηαη εμ νινθιήξνπ. Αθφκε έλα 

παξάδεηγκα κίαο αθφκα αλαινγηζηηθήο κεζφδνπ είλαη ε κέζνδνο ηνπ Faster Recognition. 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην πηζαλφ θέξδνο ή δεκία αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο θαη θαη επέθηαζε ζηελ θαζαξή ζέζε
19

. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα US GAAP 

δελ ππάξρνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε βξαρππξφζεζκα πξνγξάκκαηα παξνρψλ φπσο ζπκβαίλεη 

ζηα IFRS
20

. 

 

4.13 IAS 20 – Λνγηζηηθή ησλ θξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ / US GAAP  

 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο, ινγηζηηθήο 

παξαθνινχζεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ 

θξαηηθήο ππνζηήξημεο. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά ζεκεία πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην παξφλ 

Πξφηππν είλαη: 

 ε έλλνηα ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ, 

 ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ν ηξφπνο απεηθφληζεο απηψλ ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

 ν ρξφλνο θαη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ 

Κξαηηθή επηρνξήγεζε είλαη ε ελίζρπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο κε ηε κνξθή 

κεηαβίβαζεο πφξσλ ζε κία επηρείξεζε, σο αληαπφδνζε ηεο ηήξεζεο ή ηεο επηθείκελεο 

ηήξεζεο απφ ηελ επηρείξεζε φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο κνξθέο επηρνξεγήζεσλ: α) νη επηρνξεγήζεηο ζρεηηδφκελεο κε 

πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη β) νη επηρνξεγήζεηο ζρεηηδφκελεο κε ηα απνηειέζκαηα. 

Γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη 

αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 λα ππάξρεη εχινγε βεβαίσζε (reasonable assurance) φηη ε επηρείξεζε έρεη 

ζπκκνξθσζεί ή πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηνπο φξνπο ηεο επηρνξήγεζεο θαη 

 λα ππάξρεη εχινγε βεβαίσζε φηη ην πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο ζα εηζπξαρζεί. 

εκεηψλεηαη φηη, ε είζπξαμε ηεο επηρνξήγεζεο δελ αξθεί απφ κφλε ηεο γηα ηελ 

αλαγλψξηζε, δηφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην γεγνλφο ηεο είζπξαμεο δελ απνδεηθλχεη απφ 

κφλν ηνπ ηελ ηθαλφηεηα γηα εθπιήξσζε ησλ φξσλ. 

                                                             
19 PwC,2013 

20 Ernst&Υoung  2014, KPMG 2014 
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Ο γεληθφο θαλφλαο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ θξαηηθψλ 

επηρνξεγήζεσλ είλαη φηη απηέο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ζηα 

έζνδα, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ επηρνξεγήζεσλ κε ηα αληίζηνηρα θφζηε ηα 

νπνία θαη επηρνξεγνχλ (αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ εζφδσλ - εμφδσλ) θαη δελ ζα πξέπεη λα 

θέξνληαη άκεζα ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ο παξαπάλσ ρεηξηζκφο πξνυπνζέηεη φηη ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη πνηα 

έμνδα θαιχπηεη ε ιεθζείζα επηρνξήγεζε θαη θαηά ζπλέπεηα γλσξίδεη πσο ζα θαηαλεκεζεί ε 

επηρνξήγεζε απηή ζηηο δηάθνξεο ρξήζεηο. 

Οη επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ κε δχν ηξφπνπο: 

 Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο απεηθνλίδεηαη σο έζνδν επφκελσλ ρξήζεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα αλαγλσξίδεηαη ζπζηεκαηηθά θαη νξζνινγηθά ζηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Σν πνζφ ηεο επηρνξήγεζεο αθαηξείηαη απφ ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αλαγλψξηζε ηεο επηρνξήγεζεο σο έζνδν 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ κεησκέλνπ εμφδνπ ησλ απνζβέζεσλ. 

 Δίλαη δπλαηφ, πνιιέο θνξέο, κία θξαηηθή επηρνξήγεζε λα ιάβεη ηε κνξθή 

κεηαβίβαζεο ελφο κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ (π.ρ. έλα νηθφπεδν ή άιινη 

πφξνη γηα εθκεηάιιεπζε απφ ηελ επηρείξεζε). 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε εθηίκεζε ηνπ κε λνκηζκαηηθνχ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη ε 

ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ηφζν ηεο επηρνξήγεζεο, φζν θαη ηνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, γίλεηαη 

ζπλήζσο ζηελ εχινγε αμία ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε γηα ηηο θπβεξλεηηθέο 

επηρνξεγήζεηο, παξφια απηά νη επηρνξεγήζεηο ζε βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη 

επηρνξεγήζεηο ζε κε ρξεκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία. 

 

 

4.14 IAS 21 – Δπηδξάζεηο ησλ κεηαβνιώλ ζηηο ηηκέο ζε μέλν λόκηζκα / US 

GAAP  

 

  Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη ησλ εξγαζηψλ ζην εμσηεξηθφ. Σν IAS 21 εθαξκφδεηαη γηα 
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ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη ηε κεηαηξνπή νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ 

ειεχζεξε επηινγή σο πξνο ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο. Μπνξνχλ, σζηφζν, λα επηιέμνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζε άιιν λφκηζκα, γλσζηνπνηψληαο ην 

γεγνλφο ζηα Notes. 

  Αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ δηαθξίλνληαη 

νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Ννκηζκαηηθά ηνηρεία. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ζε δηαθνξεηηθέο ηζνηηκίεο απφ 

εθείλεο πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπο, πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε (ή ηηο δεκηέο) ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία πξνέθπςαλ. 

 Με λνκηζκαηηθά ζηνηρεία (π.ρ. ρξεφγξαθα, πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

απνζέκαηα, πάγηα θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ): 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ ηε κεηαηξνπή ησλ κε λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξνθχπηνπλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απηά απνηηκψληαη ζε αμία 

δηαθνξεηηθή απφ ην θφζηνο θηήζεο ηνπο, δειαδή ζε εχινγεο αμίεο. Έηζη, φηαλ ηα θέξδε 

(ή νη δεκηέο) πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηνηρείν απηφ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα 

θεθάιαηα, ηφηε ην κέξνο ηνπ θέξδνπο (ή ηεο δεκηάο) πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Απφ ηελ άιιε, 

φηαλ ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηνηρείν απηφ αλαγλσξίδνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα, ηφηε θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηά ηε κεηαηξνπή ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζα αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ην πξφηππν ASC Topic 830, δηαπηζηψλεηαη φηη 

δελ ππάξρεη δηαθνξά σο πξνο ηε θηινζνθία παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο 

σο πξνο ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηα US GAAP θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, κηα ζπλαιιαγή ζε μέλν λφκηζκα θαηαγξάθεηαη θαη κεηαηξέπεηαη κε ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Μία κεηαβνιή ησλ 

ηζνηηκηψλ κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ λνκίζκαηνο ζην νπνίν ε ζπλαιιαγή  

είλαη εθθξαζκέλε απμάλεη ή κεηψλεη ην αλακελφκελν πνζφ ηνπ λνκίζκαηνο ιεηηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη απηφ είλαη έλα θέξδνο ηεο ζπλαιιαγήο ή δεκία πνπ γεληθά ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία νη 

κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Καζαξά θέξδε ή δεκίεο 
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απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ρσξηζηά ζχκθσλα κε ην ASC 946. Σέινο, δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηα IFRS, ζπλαληάκε θαη ζε επίπεδν ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ σο 

πξνο ηε κέζνδν πξνζέγγηζεο πνπ αθνινπζείηε
21

. 

 

 

4.15 IAS 20 – Κόζηνο Γαλεηζκνύ / US GAAP  

  

 

Σν IAS 23 εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ δαλεηαθφ θφζηνο, εθφζνλ 

απηέο ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα IFRS. Σν πξφηππν δελ 

αλαγλσξίδεη σο θφζηνο δαλεηζκνχ ην πξαγκαηηθφ ή ππνινγηζηηθφ θφζηνο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνλνκηνχρνπ θεθαιαίνπ ην νπνίν δελ είλαη 

αλαγλσξηζκέλν σο ππνρξέσζε. Χο θφζηνο δαλεηζκνχ νξίδνληαη νη ηφθνη πνπ απνξξένπλ απφ 

ηνλ δαλεηζκφ, θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κηα επηρείξεζε γηα ηε 

ιήςε ησλ δαλείσλ χκθσλα κε ηε βαζηθή κέζνδν, ην θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη. Δπίζεο, ζην θφζηνο δαλεηζκνχ 

ζπλαληάκε θαη ηα ζηνηρεία  φπσο: 

 Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ, θαζψο θαη ηφθνη 

ππεξαλαιήςεσλ. 

 Απφζβεζε ηεο δηαθνξάο ππφ ην άξηην ή ππέξ ην άξηην νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 

 Απφζβεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηε ιήςε ησλ 

δαλείσλ. 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο, νη νπνίεο 

παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην IAS 17. 

 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο δαλείσλ ζε μέλν λφκηζκα, θαηά ηελ έθηαζε πνπ απηέο 

ζεσξνχληαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. 

χκθσλα κε ηα πξφηππα ASC 310,470,710 θαη 815 ησλ US GAAP απηά παξαηεξνχκε φηη 

ην θφζηνο δαλεηζκνχ αληηκεησπίδεηαη παξφκνηα κε ηα IFRS. Χζηφζν, θξίλνπλ απαξαίηεηε 

ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ ην θφζηνο 

                                                             
21 www.fasb.org [ Αφγουςτοσ 2014] 
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δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ελψ θεθαιαηνπνηείηαη θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. 

 

 

4.16 IAS 24 – Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ  / US GAAP  

 

 

θνπφο ηνπ IAS 24 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

νηθνλνκηθήο νληφηεηαο εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ζην ελδερφκελν φηη ε νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην θέξδνο ή ε δεκία ηεο 

δχλαληαη λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο 

θαη ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δεζκεχζεσλ, πνπ αθνξνχλ απηά ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε. Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε κπνξεί λα θξχβνπλ αλεμφθιεηα 

ππφινηπα, αγνξαπσιεζίεο ζε ηηκέο δπζαλάινγεο κε απηέο πνπ πσινχληαη ζε ηξίηε επηρείξεζε 

θαζψο επίζεο θαη δεζκεχζεηο απφ ηελ δεζπφδνπζα επηρείξεζε πξνο ηελ ειεγρφκελε. 

(Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο – Fpress). Σν πξσηεχσλ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί γηα 

λα ραξαθηεξηζηεί κηα ζρέζε σο ζρέζε ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, είλαη ε «νηθνλνκηθή νπζία θαη 

φρη ν λνκηθφο ηχπνο» ηεο ζρέζεο. χκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν IAS 24 παξαηεξνχκε φηη 

ζπλδεδεκέλα κέξε κπνξεί λα πξνθχςνπλ κε ηελ χπαξμε ζε απηέο θνληηλνχ κέινπο θαηά βάζε 

ζπγγεληθφ. Ζ εθαξκνγή ηνπ IAS 24 είλαη απαηηεηή θαη πξνβιέπεη ηελ γλσζηνπνίεζε 

παξνρψλ πξνο ηα βαζηθά κέιε ηεο δηνίθεζήο ηεο, είηε απηά είλαη η εθηειεζηηθά είηε φρη, φπσο 

βξαρππξφζεζκεο παξνρέο, πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδφηεζεο θαη άιια. Δπίζεο, νη  θαη΄ 

ειάρηζην πιεξνθνξίεο πνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

 Σν χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Σα ππφινηπα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη νη φξνη ησλ ζπλαιιαγψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νπνησλδήπνηε εμαζθαιίζεσλ έρνπλ δνζεί, ε θχζε ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί θαη ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί ή έρνπλ ιεθζεί. 

 Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ππφινηπα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ. 

 Σα έμνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη αθνξνχλ επηζθαιείο 

απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε. 

Οη παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα απνθαιχπηνληαη μερσξηζηά γηα θάζε κηα, δειαδή 

ηε κεηξηθή θαη ηα ππφινηπα ζπλδεδεκέλα κέξε. 
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 ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ASC 740,825,830 θαη 850  

δελ είλαη ππνρξεσηηθή  ε παξνπζίαζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 

ζπλδεδεκέλα κέξε, μερσξηζηά απφ θάζε κέξνο, παξά κφλν ζηε κεηξηθή θαηά ηελ ελνπνίεζε 

θαη ζχκθσλα κε ην IAS 27. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε γλσζηνπνίεζε παξνρψλ ζε βαζηθά κέιε εθηειεζηηθά ή κε. ε γεληθέο 

γξακκέο ηφζν ηα IFRS φζν θαη ηα US GAAP νξίδνπλ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε κε ηνλ ίδην 

ηξφπν
22

. 

 

4.17 IAS 27 – Δλνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  / US 

GAAP  

 

θνπφο ηνπ IAS 27 είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

θαη απιψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο. ην ίδην πξφηππν πεξηγξάθνληαη θαη 

νη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί γηα ηελ απεηθφληζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη 

θνηλνπξαμίεο ζηηο αηνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο επηρείξεζεο. 

ε απηφ ην πξφηππν πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο ηεο κεηξηθήο, ζπγαηξηθήο, ειέγρνπ, νκίινπ, 

δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο θαη άιιεο παξφκνηεο έλλνηεο. Μηα κεηξηθή επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ελνπνηεί ηηο επελδχζεηο 

ηεο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο. Οη ζπγαηξηθέο απηέο, πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ IAS 39, σο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα US GAAP παξαηεξνχληαη κέζα απφ ηελ 

εμέηαζε ησλ πξνηχπσλ ASC 810,840 δειαδή ηνπ παιαηνχ πξνηχπνπ FAS 94. χκθσλα κε ηα 

πξφηππα απηά, δηαθξίλεηαη δηαθνξά σο πξνο ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο φπνπ ζηα IFRS 

παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά αιιά σο κέξνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ελψ ζηα US GAAP 

εκθαλίδνληαη εθηφο ηεο θαζαξήο ζέζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα βξεη θαλείο εμεηάδνληαο ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ 

πξνηχπνπ IFRS 3 θαη ηνπ αληίζηνηρνπ ησλ US GAAP ASC 805. χκθσλα κε ην πξφηππν 

ASC 805 γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ ελνπνίεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε εχινγε αμία 

γηα ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε θαη απνηίκεζε ησλ παγίσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαζψο θαη 

ηφθσλ. Δπίζεο, βάζεη ηνπ πξνηχπνπ 810 παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο εηδηθνχ 

                                                             
22  Deloitte Touche Tohmatsu 2008. 
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ζθνπνχ, απηέο ελνπνηνχληαη κφλν φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη ειέγρνληαη απφ θάπνηα άιιε ελψ 

ηα IFRS ππνδεηθλχνπλ κεξηθέο θαηαζηάζεηο φπνπ ν έιεγρνο κπνξεί λα ππάξρεη αθφκε θαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ κία επηρείξεζε θαηέρεη κηθξφ ή θαη θαλέλα ηκήκα ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο 

εηαηξείαο εηδηθνχ ζθνπνχ. 

 

 

4.18  IAS 28 – Δπελδύζεηο ζε ζπγγελήο επηρεηξήζεηο  / US GAAP  

 

 Ζ ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαζνξίδεηαη απφ ην IAS 28 

«Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο Δπηρεηξήζεηο» θαζψο θαη ηε SIC 3 «Δμάιεηςε κε 

Πξαγκαηνπνηεζέλησλ Κεξδψλ θαη Εεκηψλ απφ πλαιιαγέο κε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο», ηε 

SIC 20 «Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο – Αλαγλψξηζε Εεκηψλ» θαη ηε SIC 33 «Δλνπνίεζε 

θαη Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο – Γπλεηηθά Γηθαηψκαηα Φήθνπ θαη Καηαλνκή ησλ 

Γηθαησκάησλ Ηδηνθηεζίαο». θνπφο ηνπ IAS 28 είλαη λα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο 

απεηθφληζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε απηέο πνπ θαηέρνληαη 

απφ εηαηξείεο venture capital, ακνηβαία θεθάιαηα, επελδπηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ζπλαθείο 

επηρεηξήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επελδχζεσλ νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε 

θεθάιαην αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, θαη νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θαηερφκελεο γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ IAS 39. Οη επελδχζεηο απηέο, πξέπεη λα 

απνηηκεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπο λα αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο ή 

δεκηά ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο 

αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ δελ έρεη κεξίδην ζε ζπγαηξηθή, ζπγγελή ή θνηλνπξαμία. 

 χκθσλα κε ηα πξφηππα ASC 225,235,272,325,810,825 ησλ US GAAP θαη ζε απηφ 

ην πιαίζην ρξεζηκνπνηείηαη ε  κέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο γηα ηε ινγηζηηθή ησλ 

επελδχζεσλ. Ζ δηαθνξά εγγπείηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ έλλνηα ηεο ειέγρνπζαο εηαηξείαο 

έιεγρν έρεη ε εηαηξία πνπ ειέγρεη πάλσ απφ 50% ησλ ςήθσλ ηνπ θεθαιαίνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηηο πξνλνκηαθέο κεηνρέο ελψ ζηα US GAAP  γηα λα ζεσξεζεί κία επηρείξεζε φηη 

αζθεί έιεγρν ζηε ζπγαηξηθή ηεο, αξθεί λα ειέγρεη ζεκαληηθά ηα δηθαηψκαηα ςήθσλ ηεο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα US GAAP παξαηεξείηαη λα εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο 

Θέζεο θαη ζε πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ venture capital ή αθφκα φηαλ ε επέλδπζε έρεη λα θάλεη κε 

επέλδπζε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. 
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4.19  IAS 31 – Δπελδύζεηο ζε Κνηλνπξαμίεο  / US GAAP  

 

 Σν IAS 31 εθαξκφδεηαη γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ δηθαησκάησλ ζε 

θνηλνπξαμίεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ησλ 

ππνρξεψζεσλ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ θνηλνπξαμηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηνπ επελδπηή. Οη επελδχζεηο απηέο, ζα πξέπεη λα απνηηκεζνχλ ζε εχινγεο αμίεο θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπο λα αλαγλσξίδεηαη σο θέξδνο(ή δεκηά) ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο. Ζ νπζία θαη ε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο είλαη ν έιεγρνο ζε κεξίδην 

απφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. ε απηφ ην πξφηππν ζπλαληάκε θαη εμαηξέζεηο σο πξνο 

ηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμία φπσο απηέο πνπ είλαη δηαθξαηνχκελεο γηα εκπνξηθνχο 

ζθνπνπ΄ο θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνηχπνπ IAS 39. 

Οη κέζνδνη ελνπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ θνηλνχ ειεγρφκελσλ κνλάδσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην IAS 31 είλαη δχν θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη ε Αλαινγηθή Δλνπνίεζε θαη ε 

Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο. Σν IAS 31 δε ζπληζηά ηε ρξήζε ηεο Μεζφδνπ ηεο Καζαξήο 

Θέζεο, θαζψο ε ρξήζε ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο παξνπζηάδεη πιεξέζηεξα ηελ νπζία θαη 

ηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επέλδπζεο ηνπ θνηλνπξαθηνχληνο ζε κία απφ θνηλνχ 

ειεγρφκελε επηρείξεζε. 

 ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ην πξφηππν ASC 323, παξαηεξνχκε φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θπξίσο ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλαινγηθή κέζνδνο. 

 

4.20 IAS 32 39 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα / US GAAP  

 

 

θνπφο ηνπ IAS 32 είλαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην IAS 39, λα βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ζηα απνηειέζκαηα αιιά θαη ζηηο 

ηακεηαθέο ξνέο κηαο επηρείξεζεο. θνπφο ηνπ IAS 39 είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη νξηζκέλσλ ζπκβάζεσλ αγνξάο ή πψιεζεο κε 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  χκθσλα κε ηα IFRS ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

δηαθξίλνληαη ζε Γάλεηα θαη εηζπξαθηέεο αμίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

δελ θξαηνχληαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Καηερφκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο. ηνηρεία 

θαηερφκελα γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε θαηαρσξείηαη αξρηθά 

ζηελ εχινγε αμία. Ζ εχινγε αμία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηζνδπλακεί κε ηελ ηηκή ηεο 

ζπλαιιαγήο . Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε επηκέηξεζε γίλεηαη είηε ζηελ εχινγε αμία είηε 

ζην απνζβεζκέλν θφζηνο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. Ζ 

εχινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ νξίδεηαη ζην 

IAS 39 σο ην πνζφ κε ην νπνίν έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα κπνξνχζε λα αληαιιαγεί ή κηα 

ππνρξέσζε λα δηαθαλνληζζεί κεηαμχ δχν κεξψλ πνπ ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο θαη κε 

πιήξε γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, ζην πιαίζην κηαο ζπλαιιαγήο πνπ δηεμάγεηαη ζε 

εκπνξηθή βάζε. πλεπψο, ε εχινγε αμία ιακβάλεη  ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. Αληίζεηα, ην απνζβεζκέλν 

θφζηνο βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο. Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα IFRS,επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ άιιεο θαηεγνξίεο ζηελ  θαηεγνξία ησλ θαηερφκελσλ γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο, φηαλ ππάξρεη απφδεημε είζπξαμεο θεξδψλ.
23

. 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC 

815,825,835,845,210,405,470,480,505,718 παξαηεξνχκε φζα ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ. 

χκθσλα κε ηα πξφηππα απηά ππάξρεη αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ φπσο ηα IFRS κε κηθξέο παξαιιαγέο. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ κε ππνρξεσηηθή 

αλάιπζε ζηα Notes. Αθφκε, σο πξνο ηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηα US 

GAAP πξνηείλνπλ ηελ εχινγε αμία ε νπνία φκσο νξίδεηαη σο ε αμία πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εηζπξαρζεί θαηά ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηελ αμία φπνπ απαηηείηαη γηα ηε 

κεηαθνξά κηαο ππνρξέσζεο ζηε ζπλαιιαγή κεηαμχ δχν κεξψλ ζε κία αγνξά. Δπηπιένλ, ζηε 

πεξίπησζε ησλ ζχλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, απηά κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε 

ζηνηρεία ρξένπο παξάγσγσλ ζηελ εχινγε αμία, ελψ δελ επηηξέπεηαη ε δηάζπαζε ζε ζηνηρεία 

ρξένπο θαζαξήο ζέζεο φπσο ζηα IFRS. Σέινο θαη ζηα US GAAP ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

απνηίκεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζην αλαπφζβεζην θφζηνο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δάλεηα θαη απαηηήζεηο δηαθξαηνχκελα πξνο πψιεζε ή κε. 

                                                             
23 Πρωτοψάλτθσ ,Βρουςτοφρθσ, 2011 
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4.21 IAS 33 – Κέξδε αλά Μεηνρή / US GAAP  

 

 θνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηηο αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο 

πξνζδηνξίδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ηα Κέξδε αλά Μεηνρή, έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ε 

επρέξεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα ζπγθξίλνπλ ηελ απφδνζε κηαο 

επηρείξεζεο. Σν IAS 33 εθαξκφδεηαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα IFRS θαη ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη απφ εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο λέσλ ηίηισλ ή 

δπλεηηθά κεηαηξέςηκσλ ηίηισλ πνπ πξφθεηηαη λα αλαιεθζνχλ κεηά απφ δεκφζηα εγγξαθή. Σν 

πξφηππν δίλεη έκθαζε ζε δχν ζεκαληηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, ηνλ δείθηε EPS θαη 

ηνλ δείθηε DEPS. Οη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνπλ ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη ηα απνκεηνχκελα 

θέξδε αλά κεηνρή αληίζηνηρα θαη εκθαλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  Ζ 

θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ κε έθδνζε δσξεάλ κεηνρψλ, ε ππνδηαίξεζε (split) κεηνρψλ. ε 

αληίζηξνθε ππνδηαίξεζε κεηνρψλ (reverse split) είλαη πεξηπηψζεηο φπνπ γίλεηαη αλαδξνκηθή 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ ππνινγηζκέλνπ δείθηε Κεξδψλ αλά Μεηνρή, γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ ζε 

θπθινθνξία πξηλ απφ ην γεγνλφο, αλαπξνζαξκφδεηαη σο αλ ην γεγνλφο είρε ζπκβεί ζηελ 

παιαηφηεξε απφ ηηο παξνπζηαδφκελεο ρξήζεηο. Σα Μεησκέλα Κέξδε αλά Μεηνρή, έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ηίηισλ νη νπνίεο θαηά ην ρξφλν 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ Κεξδψλ αλά Μεηνρή δελ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ ηεο εμεηαδφκελεο ρξήζεο, δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζε 

κειινληηθέο ρξήζεηο. Απνηέιεζκα ηνπ πξναλαθεξζέληνο είλαη ε κείσζε ησλ Βαζηθψλ 

Κεξδψλ αλά Μεηνρή φπσο νκνινγηαθά δάλεηα κεηαηξέςηκα ζε θνηλέο κεηνρέο θαη άιιεο 

πεξηπηψζεηο. Δπηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αμία 

κεηνρψλ καο παξέρεη ην IFRS 2. 

 ζνλ αθνξά ηα US GAAP,ηo πξφηππν πνπ αζρνιείηαη κε ηα θέξδε αλά κεηνρή είλαη 

ην ASC 260. Σν πξφηππν απηφ, φκνηα κε ηα IFRS, εθαξκφδεηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Καη εδψ oη δείθηεο EPS θαη DEPS πξέπεη λα 

εκθαλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Γηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα IFRS εληνπίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζε επηρεηξήζεηο φπνπ έρνπλ extraordinary items ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ηα 

θέξδε αλά κεηνρή είηε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ είηε ζηα notes. Δπίζεο, ζηα US 
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GAAP φζνλ αθνξά ηα ζπκβφιαηα πνπ πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

γίλεη κε αληάιιαγκα κεηνρέο ή κεηξεηά ελψ ζηα IFRS ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

πξνηείλεηαη ν δηαθαλνληζκφο κε κεηνρέο.
24

 

 

4.22 IAS 34 – Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  / US GAAP  

 

Σν Γ.Λ.Π. 34 θαζνξίδεη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, αιιά δελ 

θαζνξίδεη πνηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζπληάζζνπλ ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ζ ππνρξέσζε απηή, θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε. Δπίζεο, θαζνξίδεη ηηο απαξαίηεηεο 

επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη. Έλα νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ εζφδνπ θαη ησλ εμφδσλ είλαη φηη νη ζρεηηθέο εηζξνέο θαη εθξνέο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη  ππνρξεψζεσλ έρνπλ ήδε ιάβεη ρψξα. Αλ απηέο νη εηζξνέο ή εθξνέο έρνπλ 

ιάβεη ρψξα, ην ζρεηηθφ έζνδν θαη έμνδν θαηαρσξείηαη, αιιηψο δελ θαηαρσξείηαη φρη 

εμνκάιπλζε εμφδσλ (πνπ αλαιακβάλνληαη αλψκαια) ή εζφδσλ (επνρηαθνχ ραξαθηήξα) θαηά 

ηε ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ εθηφο αλ είλαη νξζφ λα ινγίδνληαη 

πξνθαηαβνιηθά ή λα αλαβάιιεηαη ε θαηαρψξεζή ηνπο γηα ην ηέινο ηεο ρξήζεο (πρ εθπηψζεηο 

επί ηδίξνπ κπνξνχλ λα ινγίδνληαη ελδηάκεζα θαη αλαινγηθά ελψ έμνδα επηζθεπψλ κφλν ζηελ 

πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη φπσο θαη έζνδα απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο).
25

 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC 250,270 θαη ASC Subtopic 

740 ηα πξφηππα εκθαλίδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα IFRS. Ζ ζεκαληηθφηεξε 

δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ απφ ηελ θαηνρή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπεηαη ν επηκεξηζκφο ηνπ εμφδνπ – εζφδνπ θαη ζε 

άιιεο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Deloitte,2008  

25 http://www.taxheaven.gr *Αφγουςτοσ 2014+ 

http://www.taxheaven.gr/
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4.23 IAS 36 – Μείσζε ηεο αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ  / US GAAP  

 

 

ηφρνο ηνπ IAS 36 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο αλαθηήζηκεο αμία ηνπο θαη φρη ζε κεγαιχηεξεο 

αμίεο. πλεπψο, αλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ρξήζεο 

ή εθπνίεζεο ηνπ ην πξφηππν απαηηεί λα πξαγκαηνπνηείηαη πξφβιεςε κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ 

ζηνηρείνπ. Έιεγρνο απνκείσζεο θαη πξαγκαηνπνίεζε αλάινγεο πξφβιεςεο δηελεξγείηαη θαη 

ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηελ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ φπσο επίζεο θαη ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ εθηφο απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν 39. 

Εεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ζε πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

ή κία Μνλάδαο Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν 

πεξηνπζηαθφ πνζφ ηνπ. 

πνπ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο, ε ηξέρνπζα αμία 

κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο θαη ε δεκία (impairment loss) πνπ πξνθχπηεη, 

κεηαθέξεηαη θαη εκθαλίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ην ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ έρεη αλαπξνζαξκνζηεί ζε πξνεγνχκελε πεξίνδν, βάζεη 

ελαιιαθηηθήο κεζφδνπ απνηίκεζεο πνπ πξνηείλεη γηα παξάδεηγκα ην IAS 16 νπφηε ε δεκία ζα 

πξέπεη αξρηθά λα αλαγλσξηζηεί ζε κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκέλνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ αληίζηνηρνπ 

Πξνηχπνπ. Γηα ηηο επφκελεο πεξηφδνπο ζα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) 

ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο. Αλ είλαη αδχλαην λα εθηηκεζεί ε αλαθηήζηκε αμία ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε αηνκηθή ηνπ Μνλάδα 

Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ
26

. 

 ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη κε βάζε ηα πξφηππα ASC 350,205-20,360-10,820-

10,CON 7 δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα IFRS.  Ζ 

ζεκαληηθφηεξε νκνηφηεηα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη θαη ζηα US GAAP ν έιεγρνο απνκείσζεο 

γίλεηαη ζηηο ίδηεο πεξηπηψζεηο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο βηνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

επελδχζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Δπίζεο, έιεγρνο απνκείσζεο δηελεξγείηαη κφλν 

φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ θάησ απφ  ηελ αλαθηήζηκε αμία 

ηνπο. Χζηφζν, γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ πξνβιέπεηαη εηήζηνο έιεγρνο 

                                                             
26 Γιάγκοσ Χαραλάμπουσ,2013 www.fpress.com * Αφγουςτοσ 2014+ 

http://www.fpress.com/
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απνκείσζεο αιιά κφλν φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. Δμεηάδνληαο ηα 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα ησλ US GAAP, παξαηεξνχκε δηαθνξέο σο πξνο ηελ απνκείσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ Φήκεο θαη Πειαηείαο. Έηζη ινηπφλ, δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε 

ηξέρνπζα αμία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία κνλάδσλ αλαθνξάο, φηαλ κπνξεί λα 

θαζνξηζηεί ε σθέιηκε δσή. ηα ππφινηπα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δειαδή ζηα ζηνηρεία εθηφο 

ησλ άπισλ θαη ηεο θήκεο θαη πειαηείαο ε δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε 

πξαγκαηηθή αμία ησλ ρξεκαηνξνψλ ρσξίο έθπησζε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηξέρνπζα. 

Σέινο, ε δεκία πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα 

απνηειέζκαηα θαη δελ επηηξέπεηαη ε αλαζηξνθή δεκίαο απφ απνκείσζε ή ε επαλεθηίκεζή 

ηεο.  

 

 

4.24 IAS 37 – Πξνβιέςεηο  / US GAAP  

 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη εθαξκφδνληαη, φζν ην δπλαηφλ 

αθξηβέζηεξα, θξηηήξηα θαη βάζεηο εθηίκεζεο πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηεί, εθηηκεζεί θαη 

ινγηζηηθνπνηεζεί κηα πξφβιεςε, κηα ελδερφκελε ππνρξέσζε θαη κηα ελδερφκελε απαίηεζε. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο εηδνπνηνχ δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο 

πξφβιεςεο θαη απηήο ηεο ελδερφκελεο ππνρξέσζεο. Οη πξνβιέςεηο απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ, ζε αληίζεζε κε ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζηηο 

Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο. Ο φξνο πξφβιεςε πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ππνρξέσζε, 

δεζκεπηηθφ γεγνλφο, ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε θαη λνκηθή ππνρξέσζε. Απφ ηελ άιιε, 

ελδερφκελε ππνρξέσζε είλαη ε πηζαλή δέζκεπζε, πνπ πξνθχπηεη απφ γεγνλφηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ζπκβνχλ αβέβαηα κειινληηθά γεγνλφηα. ηε 

πεξίπησζε πνπ µία παξνχζα δέζκεπζε δελ είλαη πηζαλφλ φηη ζα πξνθαιέζεη νηθνλνκηθή 

εθξνή ή ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζηκα, ηφηε απηή δελ 

θαηαρσξείηαη.
27

  

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ASC 450, 

715,410,460,605,720,825,840, SAB 5 παξαηεξνχκε ηηο παξαθάησ δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο. 

Αξρηθά ζηα US GAAP o φξνο „‟πηζαλφο „‟ είλαη πην απζηεξφο ζε ζρέζε κε ηα IFRS θαη 

ζεκαίλεη φηη είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί. Αληίζεηα ζηα US GAAP σο πηζαλφ ζεσξείηε 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ζπκβεί απφ ην λα κε ζπκβεί. Αθφκε, 

                                                             
27 Λουμιϊτθσ,Τηίφασ(2008) 
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πξφβιεςε ζχκθσλα κε ηα  US GAAP δηελεξγείηαη φηαλ κπνξεί λα εθηηκεζεί έπεηηα απφ 

ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ ελψ ζηα IFRS, πξφβιεςε ππάξρεη φηαλ ε ππνρξέσζε ή ε απαίηεζε 

κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.   Σέινο, ζχκθσλα κε ηα US GAAP νη πξνβιέςεηο κεηξψληαη 

ζηελ αμία πνπ πξνέθπςε απφ ινγηθά ζηνηρεία θαη εθηηκήζεηο ελψ ζηα IFRS ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππφ πξνυπνζέζεηο νη πξνβιέςεηο λα κεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο
28

. 

 

 

4.25 IAS 38 – Άπια ζηνηρεία Δλεξγεηηθνύ  / US GAAP  

 

θνπφο ηνπ IAS 38 είλαη λα θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη, 

πξνθεηκέλνπ έλα ζηνηρείν λα αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο άπιν ζηνηρείν 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Χο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ νξίδεηαη ην δηαθξηηφ, κε λνκηζκαηηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, ρσξίο θπζηθή ππφζηαζε, ην νπνίν θαηέρεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, γηα λα κηζζσζεί ζε 

άιινπο ή γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο ην δηάζηεκα δεκηνπξγίαο 

ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ρσξίδεηαη ζε δχν ζηάδηα: ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ζε 

απηφ ηεο αλάπηπμεο. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο, ελψ ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο νη 

πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο θεθαιαηνπνηνχληαη. Γηα ηελ απνηίκεζε ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε ζηηο ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο. Σα έμνδα 

ηδξχζεσο θαη α' εγθαηαζηάζεσο ζχκθσλα κε ηα IFRS θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο. πλεπψο, ππεξαμία απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρνπκε 

κφλν φηαλ έρεη πξνεγεζεί αγνξά ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη φηαλ αλακέλεηαη λα ππάξμνπλ 

κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Σέινο, ζχκθσλα κε ηα IFRS ηα άπια ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ δελ απνζβέλνληαη. Σαπηφρξνλα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ, εθηφο ηνπ ινγαξηαζκνχ Φήκεο θαη Πειαηείαο, ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη 

εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία κείσλ ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο.
29

 

Με βάζε ηα πξφηππα ASC 205,340,350,360,720 θαη 730, ηα US GAAP παξνπζηάδνπλ ηηο 

παξαθάησ δηαθνξέο. εκαληηθή δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα US GAAP ππάξρεη 

                                                             
28 Schiff et. al.,2009 

29 Grant Thornton Β‟ Σφκνο,2009 
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δπλαηφηεηα απφζβεζεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ φηαλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε σθέιηκε δσή 

ηνπο. Αθφκα επηηξέπνπλ ηελ απφζβεζε ηεο ππεξαμίαο κε αλψηαην φξην δσήο ηα 20 ρξφληα. 

Δπίζεο, ηα έμνδα αλάπηπμεο εμνδνπνηνχληαη ζε αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ 

θεθαιαηνπνηνχληαη. Σαπηφρξνλα ππάξρεη δπλαηφηεηα ειέγρνπ απνκείσζεο ζηνηρείσλ φπσο ε 

ππεξαμία – θήκε θαη πειαηεία. ζνλ αθνξά ηα έμνδα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζηα US GAAP 

έρνπλ εηδηθή κέζνδν παξαθνινχζεζεο θαη κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ ζε αληίζεζε κε ηα 

IFRS πνπ δελ ππάξρεη μερσξηζηφ πξφηππν πνπ λα αζρνιείηαη εηδηθά κε απηφ ην ινγαξηαζκφ 

εμφδσλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ άπισλ ζηνηρείσλ, δελ πξνβιέπεηαη ζηα 

US GAAP. 

 

4.26 IAS 40 – Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα  / US GAAP  

 

θνπφο ηνπ IAS 40 είλαη λα θαζνξίζεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε 

αθίλεηα θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο Δπεμεγεκαηηθέο εκεηψζεηο Δθαξκφδεηαη θαηά 

ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε θαη γλσζηνπνίεζε επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Καζνξίδεη ηηο 

έλλνηεο ηεο: ινγηζηηθήο αμίαο, ηνπ θφζηνπο, ηεο εχινγεο αμίαο, ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, 

ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ αθηλήησλ. Χο  επέλδπζε ζε αθίλεηα είλαη αθίλεηα (γήπεδα ή 

θηίξηα ή κέξε θηηξίσλ ή ακθφηεξα) πνπ  θαηέρνληαη (απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή απφ ην κηζζσηή κε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) γηα λα  θεξδίδνληαη κηζζψκαηα ή γηα αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 

θεθαιαίσλ ή γηα ακθφηεξα κάιινλ, παξά γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή ή πξνκήζεηα αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο, δελ ζεσξνχληαη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ε 

πψιεζε θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Χο ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα 

αθίλεηα είλαη εθείλα πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε ή 

κηζζσηή ζε κία ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε γηα ρξήζε ζηελ παξαγσγή, ή πξνκήζεηα 

αγαζψλ, ή παξνρή ππεξεζηψλ ή γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο  

Σν IAS 16 δελ εθαξκφδεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

πίλαθα. 

 

Πεξηπηώζεηο Πξόηππν πνπ εθαξκόδεηαη 

Αθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα πψιεζε IAS 2 Απνζέκαηα 

Αθίλεηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη ή IAS 11 πκβάζεηο Καηαζθεπήο 
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αμηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ κεξψλ  

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα IAS 16 Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Αθίλεηα πνπ είλαη ππφ θαηαζθεπή ή 

αμηνπνίεζε γηα κειινληηθή ρξήζε σο 

επέλδπζε ζε αθίλεηα  

IAS 16 φζν δηαξθεί ε θαηαζθεπή 

IAS 40 φηαλ νινθιεξσζεί 

Αθίλεηα πνπ κηζζψλνληαη ζε άιιε 

επηρείξεζε κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

IAS 17 

30
 

Μία επέλδπζε ζε αθίλεηα ζα απνηηκάηαη αξρηθψο ζην θφζηνο ηεο. Σν Κφζηνο κηαο 

απνθηεζείζαο κε αγνξά επέλδπζεο ζε αθίλεηα ηζνχηαη κε ηελ Σηκή απφθηεζεο πιένλ ηηο  

Άκεζεο επηξξηπηφκελεο δαπάλεο. Απφ ην θφζηνο θηήζεο εμαηξνχληαη ηα θφζηε εθθίλεζεο 

(εθηφο αλ είλαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ην αθίλεην λα ηεζεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ). Δπίζεο εμαηξνχληαη Λεηηνπξγηθέο δεκίεο θαη ε ππεξβνιηθά κεγάιε 

ζπαηάιε πφξσλ. 

Σν θφζηνο κηαο ηδηνθαηαζθεπαδφκελεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα ηζνχηαη κε ην Κφζηνο 

ζχκθσλα κε ην IAS 16 φηαλ ε θαηαζθεπή νινθιεξσζεί. Κφζηνο αθηλήηνπ πνπ θαηέρεηαη κε 

κίζζσζε ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξ. 20 ηνπ IAS 17. Σέινο ε απνηίκεζε κεηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο ή ζηελ εχινγε αμία (Νεγθάθεο, 20000) 

ζνλ αθνξά ηα US GAAP θαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

“Property, plant and equipment” θαη ASC 360, 845, 970, and 976 δελ ππάξρεη δηάθξηζε ζε 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα αληηκεησπίδνληαη σο ελζψκαηα πάγηα θαη 

εμνπιηζκφο φπσο αλαιχζακε παξαπάλσ
31

. 

 

 

 4.27 IAS 41 – Γεσξγία / US GAAP  

 

Κχξηα ζεκεία πνπ αλαιχνληαη ζηνλ παξφλ Πξφηππν είλαη ηα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ηα γεσξγηθά πξντφληα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο, θαζψο θαη νη θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ηα βηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ 

                                                             
30 Νεγκάκθσ Χριςτοσ Διαλζξεισ,ΠΜΣ Εφαρμοςμζνθ Λογιςτικι και Ελεγκτικι,2012 

31 KPMG LLP,2013 
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ελεξγεηηθνχ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θαη νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. Σν IAS 41 εθαξκφδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα εθαξκφδεηαη γηα βηνινγηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ, γεσξγηθά πξντφληα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ζπγθνκηδήο θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε βηνινγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Έλα βηνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξέπεη λα απνηηκάηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζή ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θάζε κεηαγελέζηεξνπ Ηζνινγηζκνχ, ζηελ εχινγή ηνπ αμία κεησκέλε κε 

ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ πψιεζή ηνπ έμνδα (πξνκήζεηεο ζε κεζίηεο θαη πσιεηέο, εηζθνξέο ζε 

θαηαζηαηηθά φξγαλα θαη Υξεκαηηζηήξηα εκπνξεπκάησλ, θφξνη κεηαβίβαζεο θαη δαζκνί).  

ηαλ φκσο ην βηνινγηθφ πξντφλ δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα ηφηε απνηηκάηαη ζην 

θφζηνο ηνπ κείνλ θάζε ζπζζσξεπκέλε απφζβεζε θαη θάζε ζπζζσξεπκέλε δεκηά απφ κείσζε 

ηεο αμίαο ηνπ. Σν θέξδνο ή ε δεκηά πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο 

βηνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ εχινγε αμία ηνπ κείνλ ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ 

πψιεζε έμνδα θαη απφ κία κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κείνλ ηα εθηηκψκελα κέρξη ηελ 

πψιεζε έμνδα, ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 

πξνθχπηεη. 

 ζνλ αθνξά ηα US GAAP, ην πξφηππν πνπ αζρνιείηαη κε ηα βηνινγηθά πξντφληα 

είλαη ην ASC 905, ην νπνίν αλαθέξεη φηη ηα πξντφληα απηά απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε 

ηηκή κεηαμχ αμίαο θφζηνπο θαη ηξέρνπζαο εκπνξηθήο αμίαο. Δπίζεο, επηθξαηνχλ νη φξνη φπσο 

αλαπηπζζφκελε ζνδεηά θαη δσληαλά εθηξεθφκελα πξνο πψιεζε ζηνηρεία, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηα βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σέινο, ε αγξνηηθή παξαγσγή απνηηκάηαη 

φπσο θαη ζηα IFRS, δειαδή ζηελ εχινγε αμία κείνλ ην θφζηνο κέρξη λα πνπιεζεί ην 

βηνινγηθφ ζηνηρείν. 
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4.28 πλνπηηθόο Πίλαθαο Γηαθνξώλ IFRS θαη US GAAP 

 

Α/Α 
Θεκαηηθή 

Δλόηεηα IFRS  US GAAP 

1 Έλλνηα 

Βαζίδνληαη ζε Λνγηζηηθέο 

Αξρέο. 

Βαζίδνληαη ζε θαλφλεο πνπ 

εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ. 

2 Απνζέκαηα 

Γελ επηηξέπεηαη ε κέζνδνο 

απνηίκεζεο LIFO 

Δπηηξέπεηαη ε LIFO φνν θαη ε 

FIFO 

3 
Δλζώκαηα 

Πάγηα 

Δπηηξέπεηαη ηφζν ε 

Αλαπξνζαξκνγή φζν θαη ε 

Απνκείσζε κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδνληαη ινγαξηαζκνί ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

Καζαξήο Θέζεο. Δπίζεο 

επηηξέπεηαη ε ηκεκαηηθή 

απφζβεζε. 

Γελ επηηξέπνληαη 

Αλαπξνζαξκνγέο. Γελ 

επηηξέπεηαη ε ηκεκαηηθή 

απφζβεζε. 

4 

Άπια 

πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Αληηκεησπίδνληαη φπσο ηα 

Δλζψκαηα Πάγηα. Γπλαηφηεηα 

απφζβεζεο ηεο θήκεο θαη 

πειαηείαο κέρξη 20 έηε. 

Αληηκεησπίδνληαη φπσο ηα 

Δλζψκαηα Πάγηα. Γελ 

απνζβέλεηαη ε θήκε θαη 

πειαηεία αιιά εμεηάδεηαη γηα 

απνκείσζε θάζε ρξφλν. 

5 
Καηαζθεπαζηηθά 

πκβόιαηα 

Αλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί 

πφηε ζα νινθιεξσζεί ην έξγν, 

ηφηε ην έζνδν αλαγλσξίδεηαη 

κφλν ζηελ έθηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ θφζηνπο κε ηε 

κέζνδν ηνπ Αλαθηήζηκνπ 

Κφζηνπο, θαζψο θαη ην θέξδνο 

θαηαρσξείηαη κφλν θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Αλ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηε ε κέζνδνο 

Οινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

6 
Κόζηνο 

Πσιεζέλησλ 

Τπνινγίδνληαη κφλν κε βάζε 

ηε κέζνδν FIFO νπφηε ε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη επθνιφηεξε. 

ε πεξίνδν πςεινχ 

πιεζσξηζκνχ κε ηελ LIFO 

παξνπζηάδνληαη πςειά πνζά 

COGS θαη ρακειά πνζνζηά 

Απνζεκάησλ κε απνηέιεζκα ε 

επηρείξεζε λα επηδέρεηαη 

κηθξφηεξε. θνξνινγία θαζψο 

παξνπζηάδεη κηθξφηεξα θέξδε.  

7 
Δπελδύζεηο ζε 

Κνηλνπξαμίεο 

Αλαινγηθή Μέζνδν ή Μέζνδνο 

Καζαξήο Θέζεο Μέζνδνο Καζαξήο Θέζεο 

8 
Καηάζηαζε 

Σακεηαθώλ Ρνώλ 

Οη ηφθνη κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ θαη ζηηο ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο 

Οη ηφθνη εκθαλίδνληαη κφλν 

ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

9 Έζνδα 

Σν έζνδν ππάξρεη πηζαλφηεηα 

λα αλαγλσξηζηεί γξεγνξφηεξα 

Πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

εζφδσλ ζε ζρέζε κε ηα IFRS. 
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ζε ζρέζε κε ηα US GAAP 

10 Μηζζώζεηο 

Έκθαζε ζηελ νπζία ηεο 

κίζζσζεο θαη φρη ηφζν ζηα 

θξηηήξηα. 

4 θξηηήξηα γηα λα 

αλαγλσξηζηεί κία κίζζσζε σο 

ιεηηξνπξγηθή ή ρξεκαηνδνηηθή 

11 
Παξνρέο ζε 

εξγαδνκέλνπο 

Μέζνδνο Πξνβεβιεκέλεο 
Πηζησηηθήο Μνλάδαο πιένλ ηηο 

κεζφζνπο πνπ πξνβιέπεη ην 

IAS 26 

ρη ζπγθεθξηκέλε 

αλαινγηζηηθή κέζνδνο 

12 Απνκείσζε 

ηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ παξνχζα 

αμία ησλ κειινληηθψλ 

ρξεκαηνξνψλ ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

ηαλ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηηο 

κειινληηθέο ρξεκαηνξνέο 

ρσξίο έθπησζε 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

5.1 πκπεξάζκαηα 

 

Έπεηηα απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ 

ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, πξνθχπηεη φηη ηα 

Ακεξηθάληθα ινγηζηηθά πξφηππα θαη ηα Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

νκνηφηεηεο παξά δηαθνξέο. Μνινλφηη επηθξαηεί ε άπνςε φηη ηα US GAAP ζηεξίδνληαη ζε 

θαλφλεο ελψ ηα IFRS ζε αξρέο, απηφ δελ απνηειεί ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη 

ηα δχν πιαίζηα έρνπλ ζηφρν λα παξνπζηάζνπλ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κε έκθαζε ζηελ 

νπζία. πλεπψο, αλ εμαηξεζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηα US GAAP κε ηα IFRS, ζπκπεξαίλεηαη φηη πξφθεηηαη 

γηα δχν ινγηζηηθά πιαίζηα πνπ κνηάδνπλ θαη πνπ κπνξνχλ κε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα εληαίν παγθφζκην ινγηζηηθφ πιαίζην.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ακεξηθάληθσλ θαη 

δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Βαζηθή δηαθνξά απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζηα IFRS είλαη πηζαλά 

έλα έζνδν ηνπ νπνίνπ ε αμία δελ έρεη θαζνξηζηεί, λα αλαγλσξηζηεί λσξίηεξα απφ φηη ζηα US 

GAAP. εκαληηθή δηαθνξά είλαη αθφκα πσο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέζσλ ζηα US GAAP είλαη πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα IFRS. Σαπηφρξνλα φηαλ πξφθεηηαη 

λα απνζπξζεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα US GAAP 

εμεηάδνπλ εάλ ν έιεγρνο ηνπ κέζνπ έρεη παξαδνζεί, ζε αληίζεζε κε ηα IFRS ηα νπνία 

εμεηάδνπλ εάλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο απφζπξζεο, φπσο αλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ ρσξίο λα εμεηάδεηαη απαξαίηεηα αλ κεηαβηβάζηεθε ν θίλδπλνο. 

Σξίην ζεκείν δηαθνξάο κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ πξνηχπσλ είλαη πσο ζηα US GAAP ν 

έιεγρνο γηα απνκείσζε δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο κε πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ζε 

αληίζεζε κε ηα IFRS φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη πξνεμνθιεκέλεο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ 

ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. άιιε κηα δηαθνξά ζρεηίδεηαη κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Δηδηθφηεξα παξαηεξείηαη φηη ζηα US GAAP δελ επηηξέπεηαη ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ εμφδσλ 

γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε αληίζεζε κε ηα IFRS. Πέκπην ζεκείν δηαθνξάο είλαη πσο, ε 

κέζνδνο LIFO επηηξέπεηαη κφλν ζηα US GAAP φζνλ αθνξά ηα απνζέκαηα. Θα ήηαλ 

παξάιεηςε λα κελ επηζεκαλζεί σο βαζηθή δηαθνξά πσο, ζηα IFRS επηηξέπεηαη ε 

αλαπξνζαξκνγή παγίσλ ζε αληίζεζε κε ηα US GAAP. 
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Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη αλαδεηθλχνπλ φηη νη δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ είλαη 

ηθαλέο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

ακεξηθάληθσλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίπησζε πηνζέηεζεο ησλ IFRS. Οη δηαθνξέο πνπ 

εμεηάζηεθαλ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνξεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ηελ άπνςε πνιιψλ 

επελδπηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κία επηρείξεζε ή φρη, ηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αθφκα θαη ηα δηάθνξα ζψκαηα ίδξπζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Οη νκνηφηεηεο ησλ δχν 

ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ είλαη αξθεηέο θαη δελ εμεγνχλ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ζχγθιηζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά  ην ηξέρνλ έηνο έρεη παξαηεξεζεί ζχγθιηζε ζην δηεζλέο πξφηππν ησλ 

εζφδσλ φπσο επίζεο θαη ζην δηεζλέο πξφηππν ησλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Υξφλν κε 

ην ρξφλν νινέλα θαη πεξηζζφηεξα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα πηνζεηνχληαη απφ ηα US GAAP 

κε απνηέιεζκα λα βξηζθφκαζηε έλα βήκα πξηλ ηελ ηειηθή ζπκθηιίσζή ηνπο. 

 

5.2 Πεξηνξηζκνί 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία βαζίζηεθε ζε θαζαξά βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, 

θαζψο δελ ππήξρε ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ πνπ ηεξνχλ Ακεξηθάληθα Λνγηζηηθά 

Πξφηππα ζηε ρψξα καο. Δπίζεο, νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο ζχγθιηζεο ησλ δχν 

ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ απφ ην 2013 κέρξη θαη ζήκεξα, απνηέιεζε ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ 

ζρεηηθά κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

 

5.3 Πξνηάζεηο  

 

ην κέιινλ πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κεηέβεζαλ απφ ηα US GAAP ζε IFRS. Δπίζεο, εξεπλεηηθν ελδηαθένξλ 

παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο πνξείαο πξνο ηελ ζχγθιηζε ησλ δχν ινγηζηηθψλ πιαηζίσλ, κε 

ζθνπφ λα θαηαξηηζηνχλ επαξθή ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα κία 

ηέηνηα ζχγθιηζε. Οη έξεπλεο απηέο ζα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα  ζχγθιηζεο ινγηζηηθψλ 

θαλφλσλ θαη πιαηζίσλ ζην άκεζν κέιινλ.  
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5 

SFAC 6 220, 225 

2 Balance Sheet IAS 1, 10, 34 SFAC 6 210 

3 Statement of Cash Flows IAS 1, 7 SFAS 95 230 

4 Cash and Receivables IAS 7, 39 SFAS 95 305, 310 

5 Inventories – Cost Basis IAS 2 SFAS 151, 
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Equipment 
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11 Long-term Liabilities IAS 32, 39 APB 14 470, 480 

12 Stockholders' Equity IAS 1 SFAS 129 215 
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32X 
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