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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ζ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο
εηζεγκέλεο εηαηξίεο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο απνηειεζκαηηθφηεξσλ
αγνξψλ,

κέζσ

ηεο

αλαβάζκηζεο

ηεο

πνηφηεηαο

θαη

αμηνπηζηίαο

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ωζηφζν, ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ απφ ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
(ΜΜΔ) ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ θαη νξηζκέλα δεηήκαηα ινγηζηηθήο
πιεξνθφξεζεο πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξν ρεηξηζκφ. θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη
ΓΠΥΑ απφ ηηο εηαηξίεο ησλ ΜΜΔ, εζηηάδνληαο ζηα ζεκαληηθφηεξα εμ απηψλ, ζε
ζπλάξηεζε κε ηα βαζηθφηεξα ζέκαηα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ρεηξηζκνχ.
Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη έλα παξάδεηγκα θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
βάζεη ΓΛΠ κίαο ππνζεηηθήο εηαηξίαο ηνπ θιάδνπ. Οη κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ παξνρή ζαθέζηεξσλ θαηεπζχλζεσλ
ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θαζψο
θαη αλαθνξηθά κε ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ςεθηαθνχ
πεξηερνκέλνπ.
Λέμεηο θιεηδηά: ΓΛΠ, ΓΠΥΑ, ΜΜΔ, royalties.
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ABTRACT
The adoption of International Accounting Standards (IAS) and International Financial
Reporting Standards (IFRS) and their mandatory implementation by listed companies
has been driven by the need to develop efficient markets and upgrade the quality and
reliability of financial reporting. However, the application of IAS by companies in the
Media sector is characterized by a number of difficulties and challenges, taking into
account the specificities of the sector and certain aspects of accounting information
requiring special accounting handling. The purpose of this thesis is to investigate the
issue of the implementation of IAS and IFRS by companies of the Media sector,
focusing on the most important of these, according to the basic issues of accounting
reporting and management. In addition, an example of financial statements‟
presentation under IFRS of a hypothetical company of the sector is presented. Future
amendments to IAS and IFRS should focus on providing clearer guidance on the
accounting treatment of royalties and on the coding of products and services of digital
content.
Keywords: IAS, IFRS, Media, royalties.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΔΗΑΓΧΓΖ
1.1 ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΔΡΓΑΗΑ
Ζ

αλάγθε

δηακφξθσζεο

απνηειεζκαηηθφηεξσλ

αγνξψλ

θαη

πεξηζζφηεξν

ελεκεξσκέλσλ επελδπηψλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) θαη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(ΓΠΥΑ), ζε κία πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα
απφ ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο. Σα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ απνηεινχλ έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ επξέσο γηα ηελ επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκηα βάζε. Ωζηφζν, ε
πηνζέηεζή ηνπο απφ ηηο εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ
ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο, δεδνκέλσλ ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θιάδνπ, πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

θαη

ιακβάλνληαο

ππφςε

νξηζκέλα

δεηήκαηα

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, φπσο είλαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ.

1.2 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
1.2.1 θνπόο έξεπλαο
θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
θιάδν ησλ ΜΜΔ, εζηηάδνληαο ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο, νη νπνίεο απφ ην 2005 θαη
κεηά είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ΓΠΥΑ ζηελ Δπξψπε. Απψηεξνο
ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΔ, ε δηεξεχλεζε ησλ θπξηφηεξσλ ινγηζηηθψλ δεηεκάησλ
πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο, ε
θαηαγξαθή ησλ εμειίμεσλ ζε επίπεδν επηθαηξνπνίεζεο ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ πνπ
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αθνξνχλ ηνλ θιάδν θαη ε δηακφξθσζε νξηζκέλσλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε
κειινληηθή εθαξκνγή ηνπο.

1.2.2 Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα
Σα βαζηθφηεξα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα
δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ηα εμήο:
i.

Πσο δηακνξθψλεηαη ην επξχηεξν ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ δηεζλψο θαη
ζηελ Διιάδα;

ii.

Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη πηνζέηεζεο ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ
ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ;

iii.

Πνηα είλαη ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ινγηζηηθέο
πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ θαη
απαηηνχλ ηδηαίηεξν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε;

iv.

Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ;

v.

Πνηεο είλαη νη βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε επίπεδν ηππνπνίεζεο ησλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ, ψζηε λα βειηησζεί ε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ;

1.2.3 Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί
Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα θαη
ζπγθεθξηκέλα ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, κε
ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πηπρψλ ηνπ ππφ δηεξεχλεζε
δεηήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ην δηέπεη, ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ζπγθξίζεσλ θαη παξαιιειηζκψλ κε ζηνηρεία άιισλ εξεπλψλ θαη,
ηειηθά, ηελ αλάπηπμε πξνηάζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Ζ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε
ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

ηφζν

κέζσ

ηεο

εμέηαζεο

πξσηνγελψλ

πεγψλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ εθδφζεσλ, επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, πξαθηηθψλ
ζπλεδξίσλ, δηαδηθηπαθψλ πεγψλ θαη άιισλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ, φζν θαη κέζσ
δηεξεχλεζεο δεπηεξνγελψλ πεγψλ, φπσο είλαη ηα ελεκεξσηηθά δεκνζηεχκαηα.
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Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο πσο ε πηνζέηεζε ησλ
ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ απνηειεί κία ζρεηηθά ζχγρξνλε εμέιημε ζην πεδίν ηεο ινγηζηηθήο
επηζηήκεο, δεδνκέλνπ φηη ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπο αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο
εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ηζρχεη ζηελ Δπξψπε απφ ην 2005 θαη κεηά. Καηά
ζπλέπεηα, ε εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ ζηηο
επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ είλαη
αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν εθζέζεηο θαη αλαθνξέο δηεζλψλ
νξγαλψζεσλ θαη εηαηξηψλ αλάιπζεο αγνξψλ.

1.2.4 Γνκή εξγαζίαο
Ζ δνκή ηεο παξαθάησ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: ζην δεχηεξν θεθάιαην
παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε
ηα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ, εζηηάδνληαο ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, ζην ηξίην θεθάιαην
παξνπζηάδεηαη ην λνκηθφ, ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ, ζην ηέηαξην
θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξν
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε ηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ ζε ζπλάξηεζε κε ηε
ρξεζηκφηεηα ησλ ΓΛΠ θαη ησλ ΓΠΥΑ θαη ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη έλα
παξάδεηγκα θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ κίαο
ππνζεηηθήο εηαηξίαο ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ. Σέινο, θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
2.1 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ: ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σν δήηεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απαζρνιεί νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ηηο δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο, δεδνκέλνπ φηη έρεη ζεκαληηθέο
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηηο αγνξέο φζν θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ ίδησλ ησλ
επηρεηξήζεσλ. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ηεο πνηφηεηαο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζπκκεηξηψλ
κεηαμχ ησλ επελδπηψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ιήςε κε νξζνινγηθψλ επελδπηηθψλ
απνθάζεσλ θαη, άξα, ζε ζηξεβιψζεηο ξεπζηφηεηαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο (Bushee &
Leuz, 2005). Δπηπιένλ, ε ινγηζηηθή πιεξνθφξεζε επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην θφζηνο
θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνληαο νπζηαζηηθφ αληίθηππν ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία, ελψ νη θαιχηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαθνξέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ
ηε δηαζπνξά ησλ θηλδχλσλ (Core et al, 2008). Οκνίσο, νη δπλαηφηεηεο ζχγθξηζεο πνπ
παξέρνληαη κέζσ ηεο ελαξκφληζεο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξνηχπσλ δηεπθνιχλνπλ ηηο δηεζλείο επελδχζεηο θαη ηε ζχγθιηζε ησλ δηεζλψλ
θεθαιαηαγνξψλ (Leuz et al, 2008).
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ)
θαη κεηέπεηηα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)
έγθεηηαη ζηελ αλάγθε δηακφξθσζεο απνηειεζκαηηθφηεξσλ θεθαιαηαγνξψλ θαη
πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλσλ επελδπηψλ, έηζη ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη ζηξεβιψζεηο
ζηελ νηθνλνκία. Πξάγκαηη, ηα ΓΠΥΑ απνηεινχλ έλα ζχλνιν ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ
πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζε παγθφζκηα βάζε, δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο πνπ
έρεη πξνθχςεη απφ ηελ απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, ηδίσο, απφ
ηελ αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ, ζηηο νπνίεο ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ απνηειεί κία αλαγθαηφηεηα.
Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (International Accounting Standards
Committee – IASC) ηδξχζεθε ην 1973 κε θχξην ελδηαθέξνλ ηελ αλάπηπμε πξνηχπσλ
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πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έλαο απφ ηνπο
βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο IASC, φπσο απνθαζίζηεθε ην 1998, ήηαλ λα
ελαξκνληζηνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα ινγηζηηθά πξφηππα θαη νη ινγηζηηθέο
πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ ζε παγθφζκηα βάζε (Street & Gray, 2002). Σν
Μάην ηνπ 2000, ε IASC, ε νπνία ηνλ επφκελν ρξφλν κεηνλνκάζηεθε ζε IASB
(International Accounting Standards Board), εγθξίζεθε απφ ηε Γηεζλή Οξγάλσζε
Δπηηξνπψλ Κεθαιαηαγνξάο IOSCO θαη, αθνινχζσο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
αλαθνίλσζε πσο ελζαξξχλεη ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ λα εηζάγνπλ λνκνζεζίεο πνπ
ππνρξεψλνπλ φιεο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο λα πξνεηνηκάδνπλ θαη λα ππνβάιινπλ
εθζέζεηο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαηά ην
έηνο 2005.
Δηδηθά ζηελ Δπξψπε, ν θαλνληζκφο πεξί ΓΛΠ πνπ εγθξίζεθε ην 2002 είρε σο βαζηθφ
ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο θαη, θαηά
ζπλέπεηα, ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαη ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη,
ε εθαξκνγή ησλ ΓΠΥΑ απφ ηηο επξσπατθέο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζεσξήζεθε σο έλα
θξίζηκν ζηνηρείν ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο κίαο εληαίαο
επξσπατθήο αγνξάο, επηθέξνληαο ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα
ζηελ Δπξψπε ζε φηη αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Σα ΓΛΠ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ IASC αλαζεσξήζεθαλ αξθεηέο θνξέο γηα λα ιάβνπλ
ηελ ηξέρνπζα κνξθή ηνπο, κε απψηεξν ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε ησλ εηζεγκέλσλ
επηρεηξήζεσλ κε ηα ελ ιφγσ πξφηππα θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο

πιεξνθφξεζεο,

ψζηε

λα

επηηεπρζεί

αχμεζε

ηεο

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ
δηεζλψλ θεθαιαηαγνξψλ. Οπζηαζηηθά, ινηπφλ, νη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνη ησλ ΓΛΠ είλαη
ε ελαξκφληζε, ε ηππνπνίεζε θαη ε νκνηνκνξθία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο
πιεξνθφξεζεο. Οη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Canibano &
Mora (2000) κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε ην γεληθφ φξν ηεο «ελαξκφληζεο», ε νπνία
ζηελ νπζία ζπλεπάγεηαη κία ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη
ξπζκηζηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ κεκνλσκέλσλ ρσξψλ ζε έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν
ινγηζηηθψλ αλαθνξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο δελ ππάξρεη θακία κεηαμχ ηνπο
ζχγθξνπζε ζε ινγηθή βάζε.
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χκθσλα κε ηνλ Dao (2005), ηα θχξηα νθέιε ηεο ελαξκφληζεο πεξηιακβάλνπλ ηα
εμήο:
i.

ηελ αχμεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ

θαηαξηίδνληαη

θαη

δεκνζηεχνληαη

ζε

δηάθνξεο

ρψξεο

θαη

παξέρνπλ

ζηα

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δηεζλείο αγνξάο θαιχηεξε
πνηφηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, βάζεη ηεο νπνίαο ιακβάλνληαη νη
επελδπηηθέο (ή πηζησηηθέο) απνθάζεηο ηνπο,
ii.

ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο δηεζλείο ξνέο θεθαιαίσλ, κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ

ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηηο απαηηήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο απφ ηνπο
θνξείο θαη εκπιεθνκέλνπο ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, θαη
iii.

ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο.
Οκνίσο, νη Choi &

Meek (2005) ππνζηεξίδνπλ πσο ε ινγηζηηθή θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζχγθιηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ
δηεζλψλ αγνξψλ θεθαιαίνπ, ζεκεηψλνληαο πσο ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ πεξηιακβάλνπλ ηε
βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, ηε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε
νξζνινγηθφηεξεο επελδπηηθέο απνθάζεηο θαη, ελ ηέιεη, ζε ρακειφηεξν θφζηνο
θεθαιαίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Δθηφο απηνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ε
πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά έλα ινγηζηηθφ ζέκα αιιά είλαη θαη
έλα νπζηαζηηθφ επηρεηξεζηαθφ δήηεκα, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ην πιαίζην ηεο
ζχγρξνλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (Haller, 2002).
ηνλ επξσπατθφ ρψξν, παξά ην γεγνλφο πσο ε κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ απνηειεί έλα
ζρεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα θαη παξνπζηάδεη αξθεηά
πξνβιήκαηα, έρεη επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή
εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, νη Armstrong et al (2008), εμεηάδνληαο ηηο
επηπηψζεηο ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κεηαμχ 2002-2005,
θαηαδεηθλχνπλ πσο απηή είρε ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κείσζε ηεο αζπκκεηξίαο
πιεξνθφξεζεο κεηαμχ ησλ επελδπηψλ.
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Οκνίσο, ε Platikanova (2007) ηεθκεξηψλεη πσο ε πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ ζε ηέζζεξηο
επξσπατθέο ρψξεο νδήγεζε ζε κείσζε ησλ δηαθνξψλ ξεπζηφηεηαο ζηηο αληίζηνηρεο
αγνξέο θεθαιαίσλ, σο απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο,
ελψ νη Daske et al (2008) επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, απνδεηθλχνληαο
πσο ε ππνρξεσηηθή πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ ζηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ζηελ Δπξψπε είρε
σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο.
Βέβαηα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο νη επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ δελ είλαη νκνηνγελείο
αλάκεζα ζηηο ρψξεο φπνπ απηά έρνπλ επηβιεζεί εθ ηνπ λφκνπ γηα ηηο εηζεγκέλεο
εηαηξίεο. πγθεθξηκέλα, έρεη ππνζηεξηρζεί πσο ην επξχηεξν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ θαη
ην εθάζηνηε ξπζκηζηηθφ πιαίζην απνηεινχλ ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πηνζέηεζή ηνπο. Δθηφο απηνχ, ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο
παξνπζηάδνληαη θαη αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, γεγνλφο
αλακελφκελν αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε εηζαγσγή θαη πηνζέηεζε
ησλ ΓΠΥΑ απνηειεί έλα θαζνξηζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζχγθιηζεο ζηελ Δπξψπε, ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ
θεθαιαηαγνξψλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο
επξσπατθήο αγνξάο.

2.2 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ
ΔΝΖΜΔΡΧΖ
Σα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ IASB ιακβάλνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
πξνζνρή ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ην 2005 θαη κεηά, φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο
ζηελ ΔΔ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπληάζζνπλ ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπο
θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε απηά, ελψ κεγάινο βαζκφο ζχγθιηζεο παξαηεξείηαη κεηαμχ
ησλ ΓΠΥΑ θαη ησλ εζληθψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηεο Νέαο Εειαλδίαο (απφ ην 2006), ηνπ
Καλαδά (απφ ην 2011) θαη ηεο Ηαπσλίαο (απφ ην 2011).
Δθηφο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, ηα ΓΠΥΑ πηνζεηνχληαη παξάιιεια απφ έλαλ
απμαλφκελν αξηζκφ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ
νδεγνχλ ζε απηέο ηηο εμειίμεηο είλαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη
ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε απζηεξνπνίεζε ηνπ
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επξχηεξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ δηεζλήο απηή ηάζε έρεη επεξεάζεη
θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο
ινγηζηηθήο απνηχπσζεο.
Ο θιάδνο ΜΜΔ έρεη δηέιζεη ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη εμειίμεσλ ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο, επεξεαδφκελνο απφ ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαη ηνπηθήο δήηεζεο, ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηα δηεζλή θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη ηελ
πηνζέηεζε ησλ δηεζλψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηχπσλ. Δπηπιένλ, θαζψο ε πξφνδνο ηεο
ηερλνινγίαο απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, ν θιάδνο ησλ ΜΜΔ εμειίζζεηαη ζε
λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια θαη νξγαλσζηαθά πξφηππα, επηθέξνληαο ζεκαληηθφ
αληίθηππν ζε κία ζεηξά ινγηζηηθψλ δεηεκάησλ, φπσο είλαη ε απεηθφληζε ησλ εζφδσλ,
δεδνκέλνπ φηη ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ ΜΜΔ ζπγθιίλνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν, νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, νη νπνίεο είλαη ζπρλφηεξεο ζε κία
πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαη ε πηζαλή απνκείσζε ησλ
πθηζηάκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Ο θιάδνο ησλ ΜΜΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ
επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ρξήδνπλ
ηδηαίηεξνπ θαη πξνζεθηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηελ ινγηζηηθή απνηχπσζε. Μάιηζηα, απηφ
ηζρχεη ηφζν γηα ηηο εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα ΓΛΠ φζν θαη γηα
απηέο πνπ ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ηα εγρψξηα ινγηζηηθά πξφηππα. Γηα
παξάδεηγκα, νξηζκέλα ηέηνηα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ
είλαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (royalties), ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ
εζφδσλ, ε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εμφδσλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε θνζηνιφγεζε ηνπ
ρξφλνπ κεηάδνζεο, νη εηδηθέο ζπκθσλίεο ηχπνπ “barter aggrements” θαη άιιεο
ζεζκηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο.
Ζ πηνζέηεζε, ινηπφλ, ησλ ΓΛΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
ηνκέα ησλ ΜΜΔ απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο
KPMG ην 2010 ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ ζηηο επηρεηξήζεηο ΜΜΔ
παγθνζκίσο, ηεθκεξηψζεθε πσο ε πηνζέηεζή ηνπο έρεη νδεγήζεη ζε θαζνξηζηηθέο
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αιιαγέο

ζε

πνιινχο

ηνκείο

ηεο

επηρεηξεζηαθήο

ηνπο

ιεηηνπξγίαο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
i.

ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ,

ii.

ησλ ηξφπσλ ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ εζφδσλ,

iii.

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,

iv.

ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη

v.

ηνπ ηξφπνπ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εζηηάδνληαο ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο
κε ηηο εμσηεξηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο, ηδηαίηεξα ηεο επελδπηηθήο
θνηλφηεηαο.

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα (KPMG, 2010), νξηζκέλα δεηήκαηα ινγηζηηθήο
απεηθφληζεο είλαη παξφκνηα αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, φπσο είλαη ε
ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, ε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ν ινγηζηηθφο
ρεηξηζκφο ησλ royalties θαη άιισλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, σζηφζν
ζεκαληηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
επηρεηξήζεσλ

ηνπ

θιάδνπ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

δηαθεκηζηηθψλ

εηαηξηψλ,

εθδνηηθψλ νίθσλ θαη ηειενπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Πξάγκαηη, είλαη ζεκαληηθφ λα
ζεκεησζεί πσο νη επηδξάζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο πηνζέηεζεο ησλ ΓΥΠΑ ζηηο
εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά αλάκεζα ζηηο
επηρεηξήζεηο, δεδνκέλνπ φηη ν ηνκέαο ησλ ΜΜΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ
πνηθηινκνξθίαο ζε φηη αθνξά ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Ωζηφζν, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Grant Thornton (2010), αθφκε θαη κε ηελ πξφνδν
πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ, νη παξαδνζηαθέο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΜΜΔ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ ηε βαζηθή πεγή εζφδσλ θαη
θεξδνθνξίαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε
πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ επηδξά ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ θαη
κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά νθέιε. Ζ έξεπλα ηεο KPMG (2010) θαηαιήγεη ζην
ζπκπέξαζκα πσο, φλησο, ε ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κεηαμχ ησλ
εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ εληζρχεη ηε δηαθάλεηα θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξνζβαζηκφηεηά
ηνπο ζε μέλεο θεθαιαηαγνξέο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαη
βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Έηζη, παξά ην βξαρπρξφλην θφζηνο
κεηάβαζεο ζηα ΓΠΥΑ, ζε καθξνρξφλην επίπεδν ηα νθέιε πηνζέηεζήο ηνπο είλαη
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θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε
δηεπθφιπλζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ εμαγνξψλ, ζπγρσλεχζεσλ, θνηλνπξαμηψλ θαη spin offs.
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπκβνιή ησλ ΓΠΥΑ ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ έγθεηηαη ζηηο
δπζθνιίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδηαίηεξν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ κεγεζψλ. Έλα
ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
(royalties), ηα νπνία αθνξνχλ ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ έλα κέξνο
(ην

δηθαηνδφρν)

ζην

άιιν

(ην

δηθαηνπάξνρν)

γηα

ην

δηθαίσκα

ρξήζεο

καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ
φρη κφλν ιακβάλνπλ έζνδα απφ ηα royalties ησλ πξντφλησλ ηνπο αιιά, επίζεο,
νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ αληίζηνηρεο πιεξσκέο ζε ζπγγξαθείο, θαιιηηέρλεο,
πξνγξακκαηηζηέο θαη παξαγσγνχο. Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα πνπ κία εηαηξία
δξαζηεξηνπνηείηαη, ηα royalties κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο κνξθέο, φπσο είλαη ην
πνζνζηφ επί ησλ αθαζάξηζησλ ή θαζαξψλ εζφδσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κία ζηαζεξή ηηκή αλά κνλάδα πψιεζήο ηνπ.
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο MIAG (Media Industry Accounting Group) (2012), ε
ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ royalties απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηηο εηαηξίεο
ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
ΓΠΥΑ, ην νπνίν νθείιεηαη φρη κφλν ζηελ εγγελή πνιππινθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ
εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο θαηεπζχλζεηο πνπ δηαηίζεληαη
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία
ιεπηνκεξνχο θαζνδήγεζεο ησλ ΓΠΥΑ, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γίλεηαη νινέλα θαη πην ζχλζεηνο, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ ζηνλ
ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη ηεο ζπλερηδφκελεο
νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα απνκείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πνπ ηα παξάγνπλ.
ε γεληθέο γξακκέο, ν αληίθηππνο ηεο πηνζέηεζεο ησλ ΓΠΥΑ ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη, κάιηζηα, θαζνξηζηηθφηεξνο ζε ζρέζε κε άιινπο
θιάδνπο

ηεο

νηθνλνκίαο,

δεδνκέλσλ

νξηζκέλσλ

ηδηαηηεξνηήησλ

ινγηζηηθήο

ηεθκεξίσζεο θαη απνηχπσζεο, φπσο είλαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ εζφδσλ. Δθηφο
απηνχ, νη βηνκεραλίεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειή ζπρλφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη
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γλσζηέο σο “bundled transactions” είλαη πεξηζζφηεξν επηξξεπήο ζε αιιαγέο
αλαθνξηθά κε ηηο εθάζηνηε ινγηζηηθέο πξαθηηθέο (KPMG, 2010). πκπεξαζκαηηθά,
δηάθνξα δεηήκαηα ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ εκπιέθνληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ΓΠΥΑ
ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, φπσο ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα θαη ζηα επφκελα θεθάιαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ:
ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΛΠ
Ζ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ξαδηνθσληθήο αλακεηάδνζεο ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ ηειενπηηθψλ
θαη ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηειενπηηθήο αλακεηάδνζεο
επέθεξε ηελ αχμεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δχν
δεθαεηίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ θαη
ησλ εηζαγφκελσλ πξνγξακκάησλ. Δπηπιένλ, θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990,
παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ πεξηνδηθνχ ηχπνπ, ε νπνία δηαηεξήζεθε
κέρξη θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, φηαλ θαη εκθαλίζηεθαλ ηα λέα κέζα ζην πιαίζην
δηακφξθσζεο

ηνπ

Παγθφζκην

Ηζηνχ

θαη

ηεο

αλαδπφκελεο

δηαδηθηπαθήο

δεκνζηνγξαθίαο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ην 2006 θπθινθνξνχζαλ ζηελ Διιάδα πεξίπνπ 280 ηνπηθέο,
πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο εθεκεξίδεο, σζηφζν ε θαηάζηαζε απηή κεηαβιήζεθε
θαζνξηζηηθά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ηφζν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη
εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελεκέξσζεο. Ωο απφξξνηα απηψλ ησλ
εμειίμεσλ, ε δηαθεκηζηηθή αγνξά θζίλεη ζηαδηαθά απφ ην 2009 θαη κεηά, ελψ
παξαδνζηαθά θαη εδξαησκέλα εθδνηηθά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ δηαθφςεη ηελ
θαζεκεξηλή έθδνζε ησλ έληππσλ κέζσλ.
χκθσλα κε έξεπλα ηεο ICAP (2009), ε ηεθκαξηή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηα
ξαδηνηειενπηηθά θαη έληππα κέζα ζεκείσζε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 8,4% ηελ
πεξίνδν 1999-2008. Ζ πξαγκαηηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε αθνινχζεζε αλνδηθή
πνξεία, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 6,8% ηελ ίδηα πεξίνδν, ελψ ην 2008
εθηηκάηαη φηη ζεκείσζε νξηαθή αχμεζε 0,6% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.
Ωζηφζν, απφ ην 2009 θαη κεηά, ε ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο δηαθαίλεηαη θαη ζηε
κείσζε ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ζηα θχξηα κέζα, δειαδή
ηελ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο, άλσ ηνπ 90% ηεο
ζπλνιηθήο.
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Ζ θξίζε ησλ παξαδνζηαθψλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα ζπλάδεη απφιπηα κε ηε γεληθφηεξε
θξίζε ηνπ θιάδνπ ζε δηεζλέο επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ζηηο αγνξέο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο
Δπξψπεο ε νηθνλνκηθή θξίζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο
δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ζπλερηδφκελε κείσζε ησλ
πσιήζεσλ ησλ έληππσλ κέζσλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην 2008 θαη κεηά επεξέαζε
θαζνξηζηηθά ηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα, κε ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε λα
κεηψλεηαη θαηά πεξίπνπ 30% κέζα ζε δχν ρξφληα, ζε αληηζηνηρία κε ηελ ηεξάζηηα
πηψζε ζηελ θπθινθνξία ησλ εθεκεξίδσλ θαη ησλ πεξηνδηθψλ. Βέβαηα, βαζηθφο ιφγνο
γηα απηήλ ηελ εμέιημε, εθηφο ηνπ πθεζηαθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ήηαλ θαη νη
γεληθφηεξεο αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ θνηλνχ θαη ε άλνδνο ηνπ
δσξεάλ ηχπνπ ζην Γηαδίθηπν.
Αλαθνξηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα, ζηνλ
ηνκέα ησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ηα κεγάια ηδησηηθά θαλάιηα θαηαγξάθνπλ
παξαδνζηαθά πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ελψ ζπλερήο είλαη ε άλνδνο ηεο
ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο, ε νπνία εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά ην 1994. Δπηπιένλ,
πεξίπνπ 1.200 ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα, εθ ησλ νπνίσλ ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη ηδησηηθνί. ε φηη αθνξά ην Γηαδίθηπν, απηφ ζεσξείηαη
φηη αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ κε ηε κνξθή ησλ εηδεζενγξαθηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη
ησλ πξνζσπηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη blogs, ηα νπνία γλσξίδνπλ ηεξάζηηα δεκνθηιία
πιένλ θαη ζηελ Διιάδα, δεδνκέλνπ ηνπ απμαλφκελνπ πνζνζηνχ εηζρψξεζεο ησλ
ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αχμεζεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ.
χκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ, ην 2012 ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηνκέα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσληψλ ήηαλ
κηθηά, φπσο πξνθχπηεη απφ δεδνκέλα ηεο ΔΛΣΑΣ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δείθηεο
θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ παξαγσγή ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηαηληψλ, βίληεν, ερνγξαθήζεσλ θαη κνπζηθψλ εθδφζεσλ παξνπζίαζε αχμεζε ην 2012
θαηά 6,2% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ κείσζε θαηά 30,1% είρε ζεκεησζεί
ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010. Δπίζεο, ν δείθηεο θχθινπ εξγαζηψλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ παξνπζίαζε
κείσζε θαηά 23% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ελψ ε κείσζε κεηαμχ
2010 θαη 2011 ήηαλ 25,8%.
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ε φηη αθνξά ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, απφ
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πιήζνο θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε
ξχζκηζε ησλ ΜΜΔ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Οη ελ ιφγσ παξεκβάζεηο αθνξνχλ έλα
κεγάιν αξηζκφ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ, αλαγθαζηηθψλ λφκσλ, πξνεδξηθψλ
δηαηαγκάησλ,

ππνπξγηθψλ

απνθάζεσλ,

θαλνληζκψλ,

νδεγηψλ

θαη

δηεζλψλ

ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ. Ο θιάδνο ησλ ΜΜΔ ξπζκίδεηαη ζήκεξα απφ πεξίπνπ
500 λνκνζεηήκαηα θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ή πεξηέρνπλ
δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηα ΜΜΔ. Δθηφο απφ ηα θείκελα ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
λνκνζεζίαο, ππάξρνπλ επηπιένλ θαλνληζκνί, απνθάζεηο θαη γλσκνδνηήζεηο ηνπ
Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο θαη απνθάζεηο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο
Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ. Δπίζεο, έρνπλ θαηαγξαθεί πεξίπνπ 640
απνθάζεηο Γηθαζηεξίσλ, γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη
απνθάζεηο Αλεμάξηεησλ Αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα ΜΜΔ.
Αλαθνξηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην εηζαγσγήο θαη ρξήζεο ησλ ΓΛΠ ζηνλ θιάδν, ε ΔΔ
κε ηνλ Καλνληζκφ 1606/2002/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ
πξνηχπσλ ελαξκνλίδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ νη
εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία
ησλ επελδπηψλ. θνπφο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ είλαη ε δηαθχιαμε ηεο εκπηζηνζχλεο
πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θηλεηψλ
αμηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ, απφ ην
2005 φιεο νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο ηεο ΔΔ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα δηεζλή
ινγηζηηθά πξφηππα IFRS γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ.
Δπηπιένλ, ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηηξέπνπλ ή λα επηβάιινπλ ηε
ρξήζε απηψλ ησλ πξφηππσλ αλαθνξάο ζηηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην
επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ γηα ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ζηηο κε εηζεγκέλεο
επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ γηα ηνπο εηήζηνπο θαη/ή ηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο.
ε επίπεδν εζληθήο λνκνζεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ, νξίδνληαη ηα
εμήο:
Γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2005, ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
(ΓΛΠ) ελζσκαηψλνληαη:
Α) ε εηήζηα βάζε (λ.2190/1920 άξζξ.42α, 43α, 134):
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 Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή & ελνπνηεκέλε βάζε) πνπ
πεξηιακβάλνπλ:

Ηζνινγηζκφ,

Καηάζηαζε

απνηειεζκάησλ,

Καηάζηαζε

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, Καηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, Δπεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο
 Έθζεζε δηαρείξηζεο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
 Έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή
 πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
(ΚΤΑ) 6511/172/10.1.2006)
Β) ε πεξηνδηθή βάζε (π.δ.360/1985 άξζξ.2):
 Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
 ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο (απνθάζεηο 17/336/21.4.2005, 2/396/31.8.06 Γ..
Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο)
Γηα νηθνλνκηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ 20.1.2007, ηα ΓΛΠ εθαξκφδνληαη:
Α) ε εηήζηα βάζε (λ.3556/2007 άξζξ.4):
Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη: Διεγκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή & ελνπνηεκέλε βάζε), Έθζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
Γειψζεηο πξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα αιεζή απεηθφληζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ, Έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή
ινγηζηή, πλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία & πιεξνθνξίεο (ΚΤΑ), Πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφθαζεο 7/448/11.10.07 Γ.. Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
(ΦΔΚ Β/2092/29.10.2007).
Β) ε πεξηνδηθή βάζε (λ.3556/2007 άξζξ.5-6):
Δμακεληαία νηθνλνκηθή έθζεζε: Δμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ζε αηνκηθή &
ελνπνηεκέλε βάζε), Έθζεζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, Γειψζεηο πξνέδξνπ,
δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη ελφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα αιεζή
απεηθφληζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ, Έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή, ηνηρεία &
πιεξνθνξίεο (απφθαζεο 6/448/11.10.07 Γ Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο), Πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφθαζεο 7/448/11.10.07 ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο
Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β/2092/29.10.2007).
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λφκν 3556/2007 «Πξνυπνζέζεηο δηαθάλεηαο γηα ηελ
πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε εθδφηεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α/91/30.4.2007),
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 πσο: «ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο λφκνπ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ
απηνχ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δχλαηαη λα επηβάιιεη επίπιεμε ή πξφζηηκν χςνπο
κέρξη 1.000.000 επξψ. Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πξνζηίκσλ ιακβάλνληαη ελδεηθηηθά
ππφςε ε επίπησζε ηε παξάβαζεο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ζηε
δηάρπζε νξζήο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ, ν βαζκφο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαηά ην ζηάδην δηεξεχλεζεο θαη
ειέγρνπ –έξεπλαο απφ ηελ ηειεπηαία, νη αλάγθεο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο πξφιεςεο, ε
ηπρφλ θαζ‟ ππνηξνπή ηέιεζε παξαβάζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ε ηέιεζε
παξαβάζεσλ ηεο ινηπήο λνκνζεζίαο γηα ηελ θεθαιαηαγνξά».
Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη πσο «Οη θπξψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηηο παξαβάζεηο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 έσο 7 θαη 15 έσο 21 δχλαληαη λα
επηβάιινληαη απηνηειψο ζηνλ εθδφηε, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηα
δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ εθδφηε, ζηνλ εζσηεξηθφ ειεγθηή θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο
ειεγθηέο», θαζψο θαη πσο «ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
λφκνπ ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο κπνξεί, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηβνιή θπξψζεσλ
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή θηλεηψλ αμηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3371/2005».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΗ
ΔΣΑΗΡΗΔ ΜΜΔ
4.1 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΔΟΓΧΝ
4.1.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Οη εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ αληινχλ έζνδα απφ κία
ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πψιεζεο πξντφλησλ, φπσο
είλαη νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πλεπκαηηθψλ
δηθαησκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εθδφζεηο θαη ηε κεηάδνζε ηειενπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηεο πψιεζεο ππεξεζηψλ, φπσο είλαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο
παξαγσγέο θαη ε δηαθήκηζε. Σα ΓΠΥΑ πεξηειάκβαλαλ κέρξη πξφζθαηα νξηζκέλεο
γεληθέο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, νη νπνίεο σζηφζν ηζρχνπλ γηα φινπο
ηνπο θιάδνπο, κε πεξηνξηζκέλεο πξφζζεηεο νδεγίεο γηα νξηζκέλα είδε ζπλαιιαγψλ,
φπσο είλαη νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη νη αληηζηαζκηζηηθέο (barter) ζπλαιιαγέο
(Caylor, 2010).
Ωζηφζν, ην 2011 ε επηηξνπή IASB δεκνζίεπζε κία ζεηξά απφ θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο πνπ παξέρνπλ έλα βειηησκέλν πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ
κέζσ ησλ ΓΠΥΑ, θαζψο αζρνινχληαη κε ζπλαιιαγέο πνπ παξάγνπλ έζνδα θαη
απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξα απφ έλα ζπζηαηηθά, γηα παξάδεηγκα απφ πψιεζε
αγαζψλ θαη κειινληηθή απνκείσζε δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Αλ θαη νη
θαηεπζχλζεηο απηέο δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, σζηφζν
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ ηνπο. Δπηπιένλ,
κία έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2010 απφ ηελ IASB πξνηείλεη έλα εληαίν κνληέιν
αλαγλψξηζεο εζφδσλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη ηα
έζνδά ηεο, εθφζνλ ηθαλνπνηεί ηελ ππνρξέσζε κεηαβίβαζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ ηειηθφ πειάηε. Σν ελ ιφγσ κνληέιν εθαξκφδεηαη ζε φιεο
ηηο

ζπκβάζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηνχληαη

κε

ηνπο

πειάηεο,

εθηφο

απφ

ηα
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ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηα κηζζψκαηα, ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη ηηο κε
λνκηζκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ζηνλ ίδην θιάδν.

4.1.2 ΓΛΠ 1
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 1 είλαη λα πεξηγξάςεη ηε βάζε παξνπζίαζεο ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπγθξηζηκφηεηα ηφζν κε ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο νληφηεηαο
φζν θαη κε αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο άιισλ νληνηήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ
ζθνπνχ, ην πξφηππν ζέηεη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπο θαη ειάρηζηεο
απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Σν ΓΛΠ 1 εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο
γεληθνχ ζθνπνχ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη βάζεη ησλ ΓΠΥΑ. Έηζη,
νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ κία δνκεκέλε απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαη επίδνζεο κίαο επηρείξεζεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ηελ επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο, νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζε
έλαλ επξχ θχθιν ρξεζηψλ, παξνπζηάδνληαο επίζεο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο
εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο.
Σα ζηνηρεία γηα ηα νπνία νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο είλαη: (1) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, (2) νη ππνρξεψζεηο, (3) ηα ίδηα
θεθάιαηα, (4) ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξδψλ θαη
δεκηψλ, (5) άιιεο κεηαβνιέο ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, θαη (6) νη ηακεηαθέο ξνέο.
Δπηπιένλ, κία πιήξεο ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηιακβάλεη: (α)
ηζνινγηζκφ, (β) θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, (γ) θαηάζηαζε κεηαβνιψλ
ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ πνπ λα παξνπζηάδεη είηε: (i) φιεο ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ, είηε (ii) ηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ζπλαιιαγέο κε ηνπο θαηφρνπο κεηνρψλ πνπ δξνπλ ππφ ηελ ηδηφηεηα
ηνπ κεηφρνπ, (δ) θαηάζηαζε ηακηαθψλ ξνψλ, θαη, (ε) ζεκεηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ
πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη άιιεο επεμεγεκαηηθέο
ζεκεηψζεηο.
Αθφκε, κεξηθέο εηαηξίεο εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνπλ κία
ρξεκαηννηθνλνκηθή επηζθφπεζε ηεο δηνίθεζήο ηνπο, ε νπνία πεξηγξάθεη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηεο επίδνζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηεο
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ζέζεο, πεξηιακβάλνληαο: (1) ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ
επίδνζή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο
ηνπο, ηεο αληαπφθξηζήο ηνπο ζε απηέο θαη ηεο επελδπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο γηα ηε
δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηνπο, (2) ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
επηρείξεζεο θαη ηεο ζηνρεπκέλεο αλαινγίαο ππνρξεψζεσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα, θαη
(3) ηνπο πφξνπο ηεο νληφηεηαο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζχκθσλα κε
ηα ΓΠΥΑ.
Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνηχπνπ είλαη: (1) ε αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε θαη
ζπκκφξθσζε πξνο ηα ΓΠΥΑ (νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα
παξνπζηάδνπλ αθξηβνδίθαηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε
θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο, απαηηψληαο ηε δηαβεβαίσζε κε θαιή πίζηε
ησλ επηδξάζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ γεγνλφησλ), (2) ε ζπλερηδφκελε
δξαζηεξηφηεηα (ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη σο ζπλερηδφκελε
δξαζηεξηφηεηα, εθηφο αλ ε δηνίθεζε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ επηρείξεζε ή
λα παχζεη ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο), (3) ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο βάζεη ηεο αξρήο ησλ
δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ/εμφδσλ (νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηαξηίδνληαη ηεξψληαο
ην ελ ιφγσ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε εμαίξεζε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ),
(4) ε νκνηνκνξθία ηεο παξνπζίαζεο (ε εκθάληζε θαη θαηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαηεξείηαη φκνηα απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν), (5) ε
νπζηαζηηθφηεηα θαη νιφηεηα (θάζε ζεκαληηθή θαηεγνξία παξνκνίσλ ζηνηρείσλ
πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη μερσξηζηά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), (6) ν
ζπκςεθηζκφο (ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ηα έζνδα θαη
νη δαπάλεο, δελ ζπκςεθίδνληαη), θαη (7) ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε (ε ζπγθξηηηθή
πιεξνθφξεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ αθεγεκαηηθή θαη πεξηγξαθηθή πιεξνθφξεζε,
φηαλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ηξέρνπζαο πεξηφδνπ).

4.1.3 ΓΛΠ 18
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 18 είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ εζφδσλ, φπσο
απηά πξνθχπηνπλ απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο
θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σο έζνδα νξίδνληαη νη απμήζεηο ζηα
νηθνλνκηθά νθέιε κε ηε κνξθή εηζξνψλ ή απμήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή
κεηψζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
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πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηηο εηζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα ίδηα θεθάιαηα. Σα έζνδα
δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά θαη έθηαθηα έζνδα θαη θέξδε, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηαθηηθά
έζνδα πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνξεία ησλ ζπλεζηζκέλσλ δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη
αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ινγαξηαζκνχο, φπσο νη πσιήζεηο, νη ακνηβέο θαη ηα
δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο.
Βαζηθφ ζέκα ζηε ινγηζηηθή ησλ εζφδσλ απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ
θαηαρψξεζεο ηνπ εζφδνπ. Βάζεη ηνπ ΓΛΠ 18, ηα έζνδα ινγίδνληαη φηαλ
πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη
απηά ηα νθέιε κπνξεί λα απνηηκεζνχλ βάζηκα. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ηε
ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμήο ζπλαιιαγέο: (1)
πψιεζε αγαζψλ, (2) παξνρή ππεξεζηψλ, θαη (3) απφ κέξνπο ηξίησλ ρξεζηκνπνίεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ απνθέξνπλ ηφθνπο (θαηαινγηζκνί γηα
ηε ρξεζηκνπνίεζε κεηξεηψλ ή ηακηαθψλ ηζνδπλάκσλ ή πνζψλ νθεηιφκελσλ ζηελ
επηρείξεζε), δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο (θαηαινγηζκνί γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
καθξνπξφζεζκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, γηα παξάδεηγκα,
δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, ζεκάησλ, εθδνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ινγηζκηθνχ) θαη
κεξίζκαηα (δηαλνκέο θεξδψλ ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ζε αλαινγία ηεο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θεθαιαίνπ).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα αγαζά πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ παξάγεη ε επηρείξεζε, κε
ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο, θαζψο θαη ηα αγνξαζκέλα αγαζά πξνο κεηαπψιεζε, φπσο
εκπνξεχκαηα αγνξαζκέλα απφ έλα ιηαλνπσιεηή ή νηθφπεδα θαη άιιε ηδηνθηεζία πνπ
θαηέρεηαη πξνο κεηαπψιεζε. Δπηπιένλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ
εθηέιεζε απφ ηελ επηρείξεζε ελφο ζπκθσλεκέλνπ βάζεη ζχκβαζεο έξγνπ θαη κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε κία κφλν πεξίνδν ή θαηά ηε δηάξθεηα πεξηζζφηεξσλ
πεξηφδσλ.
Βάζεη ηνπ ΓΛΠ 18, ηα έζνδα πξέπεη λα απνηηκψληαη ζηε δίθαηε αμία ηνπ
αληαιιάγκαηνο πνπ εηζπξάρζεθε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθπηψζεηο ή κεηψζεηο ιφγσ
φγθνπ πσιήζεσλ πνπ πηζαλφλ λα παξαζρεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, ε
αλαγλψξηζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ κία ζπλαιιαγή δελ ζπκπίπηεη πάληα κε ηε
κεηαβίβαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ εκπνξεπκάησλ ή αγαζψλ, σζηφζν, βαζηθφ θξηηήξην
γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ απνηειεί ε κεηαβίβαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
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ππάξρεη αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα είζπξαμεο θάπνηνπ πνζνχ ησλ
εζφδσλ, ηφηε ζεσξείηαη σο έμνδν θαη φρη σο πνζφ πξνζαξκνγήο ησλ εζφδσλ.
Δπηπξφζζεηα, ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κεξψλ θαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ αθνξά ην
ηειηθφ ηίκεκα, θαζψο θαη ησλ ηξφπσλ θαη φξσλ εμφθιεζεο. Σέινο, ηα έζνδα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηξίηνπο
έλαληη αληαιιάγκαηνο αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα κφλν φηαλ ηα αλακελφκελα
νηθνλνκηθά νθέιε ζεσξείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε. Έηζη, ηα
δηθαηψκαηα ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί γηα ηε ρξήζε ηνπο
απφ ηξίηνπο, νη ηφθνη ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ
θαζψο θαη κε ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ θαη ηα κεξίζκαηα ππνινγίδνληαη βάζεη ηνπ
πνζνζηνχ πνπ πξνηείλεηαη, ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρεη ε επηρείξεζε
θαζψο επίζεο θαη ηεο θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίαο πιεξσκήο.

4.2 ΑΫΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
4.2.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Οη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά
ην

ινγηζηηθφ

ρεηξηζκφ

ησλ

άπισλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ,

ηα

νπνία

δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη θπκαίλνληαη απφ θνηλά άπια
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ, κέρξη πνιχ εηδηθά ζηνηρεία πνπ
εμεηδηθεχνληαη

αλάινγα

κε

ηνλ

ππφ-θιάδν

ηεο

βηνκεραλίαο

ησλ

ΜΜΔ.

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα εθδνηηθά δηθαηψκαηα ζηηο εηαηξίεο εθδφζεσλ,
ηα ζπκβφιαηα κε ηνπο θαιιηηέρλεο ζηε βηνκεραλία ηεο κνπζηθήο, ηα ηειενπηηθά
δηθαηψκαηα ζηηο εηαηξίεο ξαδηνηειενπηηθψλ εθπνκπψλ θαη ηα δηθαηψκαηα δηαλνκήο
ζηε βηνκεραλία ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ.
ε γεληθφηεξνπο φξνπο, ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
θαη ηδηαίηεξα ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο έρεη απαζρνιήζεη ζε κεγάιν
βαζκφ ηνπο ππεχζπλνπο έθδνζεο ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ (Robbins, 2009). Δηδηθά γηα
ηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, ε παξαπάλσ δηαπίζησζε έρεη αθφκα κεγαιχηεξε ζεκαζία,
θαζψο ην ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ έξρεηαη
ζπλερψο αληηκέησπν κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδν, ηηο κεηαβαιιφκελεο
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πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο απμεκέλεο πξνζδνθίεο γηα λέα θαη θαηλνηφκα
πξντφληα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν πιένλ θφζηνο ηεο εκπνξίαο θαη δηαλνκήο
ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (KPMG, 2010).
Οη παξαπάλσ εμειίμεηο έρνπλ νδεγήζεη ηηο εηαηξίεο ΜΜΔ λα επεθηείλνπλ ην
ραξηνθπιάθηφ ηνπο κε λέα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είηε κέζσ ζηξαηεγηθψλ
ζπκκαρηψλ είηε κέζσ ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ θαη εηδηθψλ ζπκθσληψλ παξαγσγήο πνπ
αλαζέηνπλ ζηνλ αγνξαζηή ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα,
ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηεί ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο θαη απεηθφληζε ησλ άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, νη νπνίεο νθείινπλ
λα θαζνξίδνπλ αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή φρη σθέιηκε
δσή, αθνινχζσο λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηάιιειε κέζνδν θαη πεξίνδν απφζβεζεο
θαη, ηέινο, λα εθηηκνχλ αλ ππάξρεη θάπνηα δεκία απνκείσζεο πνπ πξέπεη λα
θαηαγξαθεί ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο.

4.2.2 ΓΛΠ 38
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 38 είλαη λα πξνδηαγξάςεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο. Σα
αλαγλσξίζηκα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηα ππνδείγκαηα, ηα
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, ηηο άδεηεο, ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ην ινγηζκηθφ ησλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηα δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο θαη έρνπλ σο θνηλφ
ζηνηρείν φηη ππάξρεη κηθξή ή θαζφινπ θπζηθή νπζία ζε απηά θαη έρνπλ νηθνλνκηθή
δσή κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο. Σν ΓΛΠ 38 αλαθέξεη φηη έλα αζψκαην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο εάλ είλαη δηαρσξίζηκν (δηαθξηηφ), δειαδή κπνξεί λα
πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί, παξαρσξεζεί, ελνηθηαζηεί ή αληαιιαγεί είηε κεκνλσκέλα είηε
κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη πξνθχπηεη απφ ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά
δηθαηψκαηα.
Σα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρεία είλαη: (1) αλ ηα
αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ δηαθεθξηκέλα ζηα
πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο, (2) αλ ε ρξήζε ησλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ειέγρνληαη απφ ηελ επηρείξεζε σο απνηέιεζκα ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ ηνπ
παξειζφληνο, (3) αλ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ
επηρείξεζε θαη, (4) αλ ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κεηξεζεί
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αμηφπηζηα.

Έηζη,

έλα

α

άπιν

πεξηνπζηαθφ

ζηνηρείν

αλαγλσξίδεηαη

φηαλ

πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζπλδένληαη κε απηφ ζα
εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη φηαλ ην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ κπνξεί λα
απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Δπίζεο, έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαηά ηελ αξρηθή
θαηαρψξεζε, απνηηκάηαη ζην θφζηνο.
Σν θφζηνο ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ απνθηάηαη κεκνλσκέλα
απνηειείηαη απφ ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θάζε εηζαγσγηθφ δαζκφ
θαη θάζε κε επηζηξεπηέν θφξν αγνξάο, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ εκπνξηθψλ
εθπηψζεσλ θαη κεηψζεσλ ηηκήο θαη πεξηιακβάλεη θαη θάζε άκεζα απνδνηέν θφζηνο
πξνεηνηκαζίαο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ.
Σν θφζηνο απηνχ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία απφθηεζεο. Όηαλ ε εχινγε αμία δελ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα
ηφηε

δελ

αλαγλσξίδεηαη

σο

ηδηαίηεξν

άπιν

πεξηνπζηαθφ

ζηνηρείν,

αιιά

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ππεξαμία.
Σν ΓΛΠ 38 έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ,
θαζψο πξνζδηνξίδεη θαη ηελ απφθηεζε ελφο άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κέζσ
θξαηηθήο επηρνξήγεζεο. πγθεθξηκέλα, φηαλ κηα θπβέξλεζε κεηαβηβάδεη ή δηαζέηεη
ζε κηα επηρείξεζε δσξεάλ ή έλαληη ηεθκαξηήο αληηπαξνρήο, κέζσ κηαο θξαηηθήο
επηρνξήγεζεο, θάπνην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, φπσο άδεηεο ιεηηνπξγίαο
ξαδηνθσληθψλ ή ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, ηφηε ε επηρείξεζε έρεη δχν δπλαηφηεηεο, είηε
λα θαηαρσξήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ηελ επηρνξήγεζε ζηελ εχινγε
αμία, είηε λα ην θαηαρσξήζεη ζε κηα ηεθκαξηή αμία πξνζαπμεκέλε κε θάζε δαπάλε
πνπ αθνξά άκεζα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.
Σέινο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 38, γηα λα εθηηκήζεη ε επηρείξεζε αλ έλα εζσηεξηθψο
δεκηνπξγνχκελν άπιν ζηνηρείν πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαρψξεζήο ηνπ, θαηαηάζζεη ηε
δεκηνπξγία ηνπ ζε δχν θάζεηο, ηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο.
Έηζη, θακία δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε θάζε έξεπλαο δελ κπνξεί λα
θαηαρσξείηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, αιιά πξέπεη λα θαηαρσξείηαη σο έμνδν,
φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη λα επηβαξχλεη ηελ ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη.
Αληίζεηα, γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε θάζε
αλάπηπμεο σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:
(1) λα ππάξρεη ηερληθή δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ή λα
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πσιεζεί, (2) λα ππάξρεη πξφζεζε νινθιήξσζήο ηνπ, (3) λα ππάξρεη ηθαλφηεηα
ρξήζεο ηνπ, (4) λα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, (5) λα
κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ νη δαπάλεο ηνπ ζε φιε ηε θάζε αλάπηπμεο, θαη (6) λα
εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ.

4.3 ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
4.3.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο απνζεκάησλ, φπσο είλαη νη θαηάινγνη ησλ ηειενπηηθψλ
δηθαησκάησλ, ηα πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηειεαγνξέο (teleshopping) θαη νη
ηειενπηηθέο παξαγσγέο ζε εμέιημε ζην πιαίζην κίαο δηαθεκηζηηθήο ζχκβαζεο, ζπρλά
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξηψλ
ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ. Δμαηηίαο ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ κεζφδσλ πνπ
πηνζεηνχληαη απφ ηηο ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο, ν
ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ηνπο κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθνο. χκθσλα κε
έξεπλα ηεο Grant Thornton (2010) αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ
ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, ην πξφβιεκα απηφ κεγεζχλεηαη πεξαηηέξσ απφ ηελ ηδηαίηεξε
θχζε ησλ ζπκβνιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηηο
πνιχπινθεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ζπκβφιαηα κεηαμχ εηαηξηψλ εθδφζεσλ θαη
κνπζηθήο παξαγσγήο.
Έλα δήηεκα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο αθνξά ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο γηα
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ
αλαθνξηθά κε ηελ απνηχπσζή ηνπο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξηψλ ΜΜΔ, εηδηθά
ηνπ ηνκέα ηεο ξαδηνηειεφξαζεο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG (2010), νη
πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελ ιφγσ εηαηξίεο ρεηξίδνληαη ινγηζηηθά ηα πξνγξάκκαηα είηε σο
απνζέκαηα είηε σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα
έξεπλα, ε κέζνδνο FIFO (First-In/First-Out) είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απνζεκάησλ ηνπο.
Μπνξεί, ινηπφλ, λα ππνζηεξηρζεί πσο ε ηαμηλφκεζε ησλ πξνγξακκάησλ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ησλ ΓΠΥΑ ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ,
θαζψο ε αληίζηνηρε ινγηζηηθή απεηθφληζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα κηθηά πεξηζψξηα
θέξδνπο θαη άιινπο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο, φπσο είλαη ν EBITDA
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(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation). Ωο εθ ηνχηνπ, νη
εηαηξίεο ησλ ΜΜΔ ζα πξέπεη πξψηα λα πξνζδηνξίδνπλ αλ πιεξείηαη ν νξηζκφο ηνπ
απνζέκαηνο, σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαηέρεηαη πξνο πψιεζε θαηά ηε
ζπλήζε πνξεία ηεο επηρείξεζεο, πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ σο άπιν πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν.
Αλαθνξηθά κε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ
εμνπιηζκφ, ε ζεκαζία ηνπο πνηθίιεη ζε κεγάιν βαζκφ αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο
ηνκείο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο KPMG (2010), απηή είλαη
πςειφηεξε γηα ηηο εηαηξίεο ξαδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηηο εθδνηηθέο εηαηξίεο θαη
ηηο εηαηξίεο παξαγσγήο θαη ρακειφηεξε γηα ηηο δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. ην ζχλνιν
ηνπ θιάδνπ, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ν
εμνπιηζκφο αληηπξνζσπεχεη ιηγφηεξν ηνπ 10% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ
ζρεδφλ φιεο νη εηαηξίεο εθαξκφδνπλ ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, αλ θαη ε
σθέιηκε δσή πνηθίιιεη ζε κεγάιν βαζκφ.

4.3.2 ΓΛΠ 17
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 17 είλαη λα πξνδηαγξάςεη γηα ηνπο κηζζσηέο θαη ηνπο εθκηζζσηέο
ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ
γηα ηηο κηζζψζεηο. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ ησλ
κηζζψζεσλ, εθηφο απφ ηηο κηζζψζεηο γηα εμεξεχλεζε ή ρξήζε κεηαιιεπκάησλ,
πεηξειαίσλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη φκνησλ κε αλαγελλψκελσλ πφξσλ θαη ηηο ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο δηθαηψκαηνο ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, νη
καγλεηνζθνπήζεηο, ηα ζεαηξηθά έξγα, ηα ρεηξφγξαθα θείκελα, νη επξεζηηερλίεο θαη ηα
δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ Γ.Λ.Π. 17 είλαη φηη δηαρσξίδεη ηηο κηζζψζεηο ζε
ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο δίλνληαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο, πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πξφηππν. Έηζη, σο κίζζσζε ραξαθηεξίδεηαη κία ζπκθσλία
φπνπ ν εθκηζζσηήο ελφο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κεηαβηβάδεη ζην κηζζσηή κε
αληάιιαγκα κηα πιεξσκή ή κηα ζεηξά κειινληηθψλ πιεξσκψλ, ην δηθαίσκα ρξήζεσο
ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ γηα κηα ζπκθσλεκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ωο ρξεκαηνδνηηθή
κίζζσζε νξίδεηαη κία κίζζσζε κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη νπζηαζηηθά φινη νη
θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ αθνινπζνχλ ηελ θπξηφηεηα ελφο παγίνπ πεξηνπζηαθνχ
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ζηνηρείνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ κεηαβίβαζε ή κε ηεο θπξηφηεηαο. Σέινο, ιεηηνπξγηθή
κίζζσζε είλαη κία κίζζσζε πνπ δελ είλαη ρξεκαηνδνηηθή.
Αλ κία κίζζσζε ραξαθηεξηζηεί σο ρξεκαηνδνηηθή ηφηε ν κηζζσηήο νθείιεη λα
θαηαρσξίζεη ηελ κίζζσζε απηή ζην πάγην ελεξγεηηθφ, εκθαλίδνληαο θαη ηελ
αληίζηνηρε ππνρξέσζε θαη πνζφ ην νπνίν ζα θαηαρσξίζεη ζηα βηβιία ηνπ είλαη ην
κηθξφηεξν κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ην επηηφθην
πξνεμφθιεζεο είλαη ην ηεθκαξηφ επηηφθην ηεο κίζζσζεο, δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην νξηαθφ επηηφθην δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ, ηπρφλ αξρηθέο δαπάλεο πνπ
γίλνληαη γηα λα επηηεπρζεί ε κίζζσζε επηβαξχλνπλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο
κίζζσζεο απμάλνληαο ην θφζηνο ηνπ.
Με ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζσκάησλ ην κέξνο πνπ αθνξά ην ρξενιχζην κεηψλεη ηελ
ππνρξέσζε πξνο ηελ εηαηξεία κίζζσζεο θαη ην ελαπνκέλνλ πνπ αθνξά ηνλ ηφθν
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν. Δπηπιένλ, ηηο
απνζβέζεηο νθείιεη λα ηηο δηελεξγεί ν κηζζσηήο θαη φρη ν εθκηζζσηήο. Ζ σθέιηκε
δσή, βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο απφζβεζεο εμαξηάηαη απφ ην αλ
ην πάγην πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ κηζζσηή κεηά ην πέξαο ηεο κίζζσζεο ή φρη.
Αλ πεξηέιζεη, ηφηε δηελεξγεί απνζβέζεηο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ, ζε
αληίζεηε πεξίπησζε δηελεξγεί απνζβέζεηο βάζεη ηεο ζπκβαηηθήο πεξηφδνπ κίζζσζεο.
Παξάιιεια, ν εθκηζζσηήο εκθαλίδεη ηελ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε σο απαίηεζε κε
πνζφ ίζν κε ηελ αμία ηνπ παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σα κηζζψκαηα πνπ
εηζπξάηηεη δηαρσξίδνληαη ζε θεθάιαην ην νπνίν κεηψλεη ηελ απαίηεζε θαη ζε
ηφθνπο/έζνδα θαη ηπρφλ αξρηθά άκεζα θφζηε. Σέινο, ν εθκηζζσηήο, εθηφο ηεο
ηθαλνπνίεζεο

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ

ΓΠΥΠ

7, πξνβαίλεη

γλσζηνπνηήζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο: (1)

ζηηο αθφινπζεο

ηηο κειινληηθέο ειάρηζηεο

θαηαβνιέο κηζζσκάησλ βάζεη κε αθπξσηέσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ζπλ νιηθά θαη
γηα θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο: (i) φρη αξγφηεξα απφ έλα έηνο, (ii) γηα
πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο κέρξη πέληε έηε, (iii) γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε έηε, (2) ηα
ζπλνιηθά ελδερφκελα κηζζψκαηα πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο έζνδν θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ, θαη (3) γηα κία γεληθή πεξηγξαθή ησλ κηζζσηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ
εθκηζζσηή.
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4.3.3 ΓΛΠ 37
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 37 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο
ηα ζσζηά θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη νη βάζεηο επηκέηξεζεο πνπ αθνξνχλ ηηο
πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν
πξφηππν εθαξκφδεηαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο, φηαλ απηέο πξφθεηηαη λα
ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ πεξηγξαθέο ησλ
πξνβιέςεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, εθηφο απφ
απηέο πνπ απνξξένπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, αιιά εκθαλίδνληαη ζε δίθαηε
αμία, απηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαη απηέο πνπ
θαιχπηνληαη απφ άιια ΓΛΠ.
Ωο ελδερφκελε ππνρξέσζε (ή ελδερφκελν ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ), νξίδεηαη ε
ππνρξέσζε (ή ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ) πνπ απνξξέεη απφ παξειζνληηθά γεγνλφηα ή
γεγνλφηα πνπ είλαη αβέβαην λα ζπκβνχλ θαη δελ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο
νληφηεηαο. Δπηπιένλ, ελδερφκελε ππνρξέσζε είλαη ε ππνρξέσζε πνπ δελ έρεη
αλαγλσξηζηεί είηε γηαηί δελ πξνθχπηεη θάπνην νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ εμφθιεζή
ηεο είηε γηαηί δελ είλαη δπλαηφ λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα ην ηειηθφ πνζφ ηεο.
Παξάιιεια, ε πξφβιεςε γηα ελδερφκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ δελ
αλαγλσξίδεηαη, δηφηη δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ην χςνο ηνπο νχηε ε
πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Σν ΓΛΠ 37 δηαρσξίδεη ηηο πξνβιέςεηο απφ ηηο
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα
ηελ αλαγλψξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνίσλ ην χςνο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί.
Μηα πξφβιεςε αλαγλσξίδεηαη φηαλ: (1) κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη κηα παξνχζα
δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε), σο απνηέιεζκα ελφο παξειζφληνο γεγνλφηνο, (2)
είλαη πηζαλφ φηη κηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλεη νηθνλνκηθά νθέιε, ζα απαηηεζεί
γηα λα δηαθαλνληζηεί ε δέζκεπζε θαη, (3) κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε κπνξεί λα γίλεη γηα
ην πνζφ ηεο δέζκεπζεο. Μφλνλ εθείλεο νη δεζκεχζεηο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ
παξειζφληα γεγνλφηα πνπ ππάξρνπλ, αλεμαξηήησο ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ κηαο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο (δειαδή, ηε κειινληηθή δηεμαγσγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο), αλαγλσξίδνληαη σο πξνβιέςεηο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ
δεζκεχζεσλ είλαη πνηλέο ή θφζηε θαζαξηζκνχ γηα παξάλνκε πεξηβαιινληηθή δεκία,
ακθφηεξα ηα νπνία ζα νδεγνχζαλ ζε κηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ
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νηθνλνκηθά νθέιε θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ, αλεμαξηήησο ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ
ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Δπηπιένλ, γηα θάζε θαηεγνξία πξφβιεςεο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα
γλσζηνπνηεί: (1) ηε ινγηζηηθή αμία θαηά ηελ έλαξμε θαη ιήμε ηεο πεξηφδνπ, (2) ηηο
πξφζζεηεο πξνβιέςεηο πνπ έγηλαλ ζηελ πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απμήζεσλ ησλ ππαξρφλησλ πξνβιέςεσλ, (3) ηα πνζά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
(δειαδή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κείσζαλ ηελ πξφβιεςε) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ, (4) ηα αρξεζηκνπνίεηα πνζά πνπ αλαζηξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ θαη, (5) ηελ αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζην πξνεμνθιεκέλν
πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ην πέξαζκα ρξφλνπ θαη ηελ επίδξαζε θάζε κεηαβνιήο ζην
επηηφθην πξνεμφθιεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ κίαο
πξφβιεςεο ζπλίζηαηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, δειαδή αλ
πξνθχπηεη κία ζεκαληηθή απφ πιεπξάο χςνπο θαη ρξφλνπ πξφβιεςε ηφηε ζα πξέπεη
λα πξνεμνθιεζεί ζηελ παξνχζα αμία ηεο, κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή
πξνεμφθιεζεο πξν θφξσλ, ρσξίο λα πεξηιακβάλεη πξφβιεςε γηα θηλδχλνπο.

4.4

ΑΠΟΜΔΗΧΖ

ΜΖ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ
4.4.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Ο ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
απνηειεί βαζηθφ δήηεκα ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ πιαηζίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αλαθνξάο ππφ ηα ΓΛΠ (Zabihollah et al, 2010). Δηδηθά ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, ην
δήηεκα ηεο απνκείσζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δεδνκέλσλ θαη ησλ πηέζεσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη αληίζηνηρεο εηαηξίεο ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Παξάιιεια, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη νδεγήζεη πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ
θιάδνπ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο, είηε κέζσ ηεο
δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο ζε λένπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, είηε κέζσ ηεο
δηαθνξνπνίεζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο.
ε γεληθφηεξνπο φξνπο, ε δπλαηφηεηα πνιιψλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ λα
αληαγσληζηνχλ κε επηηπρία ζηελ αγνξά εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα λα
παξάγνπλ πεξηερφκελν πξνγξάκκαηνο πνπ είλαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο πειάηεο θαη ζε
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ρακειέο ηηκέο, ζπρλά πξνζθεξφκελν θαη σο «παθέην». Βάζεη θαη ηνπ ΓΛΠ 36, ε
απνκείσζε ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο
πξνβιέςεηο ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθά
επαίζζεηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ πνπ απαηηνχλ, ζπλήζσο αληηπξνζσπεχνπλ έλα απφ
ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη ε αλαγλψξηζε ησλ Μνλάδσλ Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ
Ρνψλ (ΜΓΣΡ), βάζεη ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΓΛΠ 36.

4.4.2 ΓΛΠ 36
ηφρνο ηνπ ΓΛΠ 36 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνληαη κε ηηο
αλαθηήζηκεο αμίεο ηνπο θαη φρη ζε κεγαιχηεξεο. Έηζη, αλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο
ππνθείκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ ρξήζεο ή εθπνίεζήο ηνπ,
ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη πξφβιεςε κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ. Σν πξφηππν απηφ
εθαξκφδεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο: (1)
ζπγαηξηθέο, φπσο νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 27, (2) ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, φπσο
θαζνξίζζεθαλ ζην ΓΛΠ 28, θαη (3) θνηλνπξαμίεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην ΓΛΠ 31.
Ζ δηαπίζησζε αλ θαη ζε πνην πνζφ έλα αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν, εμαξηάηαη απφ ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
πξνζδηνξηζζεί ε εχινγε αμία. Έηζη, αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
είλαη ε αγνξαία αμία ηνπ, ε κφλε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο ηεο
πψιεζεο, είλαη ηα άκεζα δηαθνξηθά θφζηε γηα ηε δηάζεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ. πγθεθξηκέλα, αλ ηα θφζηε δηάζεζεο είλαη ακειεηέα, ην αλαθηήζηκν πνζφ
ηνπ αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αλαγθαζηηθά πιεζηάδεη ή είλαη
κεγαιχηεξν απφ ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ (δειαδή εχινγε αμία). ηελ
πεξίπησζε απηή, εθφζνλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο έρνπλ εθαξκνζηεί,
είλαη απίζαλν ην αλαπξνζαξκνζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα είλαη απνκεησκέλν θαη
ην αλαθηήζηκν πνζφ λα ρξεηάδεηαη λα εθηηκεζεί.
Αληίζεηα, αλ ηα θφζηε δηάζεζεο δελ είλαη ακειεηέα, ε εχινγε αμία απνκεησκέλε
θαηά ην θφζηνο ηεο πψιεζεο ηνπ αλαπξνζαξκνζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη
αλαγθαζηηθά κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία ηνπ. πλεπψο, ην αλαπξνζαξκνζκέλν
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πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα είλαη απνκεησκέλν, αλ ε αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ είλαη
κηθξφηεξε απφ ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ (ηελ εχινγε αμία). ηελ πεξίπησζε
απηή, εθφζνλ έρνπλ εθαξκνζηεί νη πξνυπνζέζεηο ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ε νληφηεηα
εθαξκφδεη απηφ ην πξφηππν γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ θαη θαηά πφζν ην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν κπνξεί λα είλαη απνκεησκέλν. Σέινο, αλ ε εχινγε αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ πξνζδηνξίδεηαη πάλσ ζε κία βάζε, άιιε εθηφο απφ ηελ αγνξαία αμία ηνπ,
ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηνπ (ε εχινγε αμία), κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν ή
κηθξφηεξν απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ.
Δπηπιένλ, βάζεη ηνπ ΓΛΠ 36, ε δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ
ελεξγεηηθνχ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ κία επηρείξεζε ζε πεξίπησζε πνπ ε
ινγηζηηθή αμία ηνπ ή κία κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) είλαη
κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πεξηνπζηαθφ πνζφ ηνπ. Οπζηαζηηθά, ε κνλάδα
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα
νπνία είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγήζνπλ, ιφγσ ρξήζεσο, ηακεηαθέο ξνέο θαη είλαη
αλεμάξηεηα απφ άιιεο νκάδεο ηδίσλ δπλαηνηήησλ. Σν ΓΛΠ 36 πξνζδηνξίδεη
πεξηιεπηηθά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληηινγήζεη κία δεκία
ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηζηξνθή ηεο δεκίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο
ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, επηηξέπεηαη κφλν εάλ ππήξμε αιιαγή ζηνλ
ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ
ηειεπηαία αλαγλψξηζε παξφκνηαο δεκίαο, αιιά ε απμεκέλε κεηαθεξφκελε αμία ελφο
ζηνηρείνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην κεηαθεξφκελν πνζφ πνπ ζα είρε εάλ ε αμία ηνπ
δελ είρε κεησζεί ιφγσ αλαγλσξηζκέλεο δεκηάο ζε πξνεγνχκελα έηε. Σέινο, ζα πξέπεη
λα αλαθεξζεί πσο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ πεξί απνκείσζεο, ε ππεξαμία πνπ
απνθηάηαη ζε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ επηκεξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
απφθηεζεο ζε θάζε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ή νκάδεο κνλάδσλ
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ απνθηψληνο πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο
ζπλέξγεηεο ηεο ζπλέλσζεο, αλεμάξηεηα αλ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο
ηνπ απνθηψκελνπ αληηζηνηρίδνληαη ζε εθείλεο ηηο κνλάδεο ή νκάδεο κνλάδσλ.
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4.5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΤΜΜΑΥΗΔ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ
ΤΝΓΤΑΜΟΗ
4.5.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε, πνιιέο εηαηξίεο ηνπ
θιάδνπ ησλ ΜΜΔ επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο πεξηερνκέλνπ,
ζηφρνο πνπ ζπρλά επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο
ζε ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη κέζσ επέθηαζεο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη κε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Πξάγκαηη, ν αξηζκφο ησλ εμαγνξψλ
θαη ζπγρσλεχζεσλ θαη άιισλ εηδψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλδπαζκψλ θαη ζπκκαρηψλ είλαη
αξθεηά πςειφο ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ ζε παγθφζκηα θιίκαθα (Grant Thornton,
2013). Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε απηφ ην θαηλφκελν είλαη ε
απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ησλ ΜΜΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε
ηελ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηελ
αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη κέζσλ κεηάδνζεο. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ
νδεγήζεη ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξίεο λα πξνρσξνχλ ζηελ εμαγνξά ηνπηθψλ
εηαηξηψλ ΜΜΔ πνπ έρνπλ ηζρπξή πειαηεηαθή βάζε ή πνιχ δηαθνξνπνηεκέλν
ραξηνθπιάθην.
Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα δηαζέζηκα
θεθάιαηα ησλ εκπιεθφκελσλ εηαηξηψλ αιιά θαη κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
εμππεξεηνχλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο (Shalev, 2009). Οη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ
ησλ ΜΜΔ πξνρσξνχλ ζπρλά ζε δηάθνξεο κνξθέο εμαγνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ εμαγνξψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνγξακκάησλ,
αδεηψλ κεηάδνζεο θαη πεξηερνκέλνπ, θαζνδεγνχκελεο απφ δηάθνξεο αηηίεο
ζηξαηεγηθήο θχζεο, θνξνινγηθνχο ζθνπνχο ή ζπλδπαζκφο ησλ δχν. Γηα ην ιφγν
απηφ, ηα ΓΠΥΑ 10 θαη 11, θαζψο θαη ην ΓΛΠ 24, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην
επφκελν θεθάιαην, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζηνλ θιάδν
ησλ ΜΜΔ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG (2010) ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη
θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαπξνζαξκνγψλ ζηελ εχινγε αμία ησλ άπισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνινίπσλ ζηελ
πεξίπησζε εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, ηδηαίηεξα ζε φηη
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αθνξά ην ινγηζκηθφ θαη ηελ ππεξαμία πνπ αλακέλεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ
ζπλεξγηψλ.

4.5.2 ΓΛΠ 24
θνπφο ηνπ ΓΛΠ 24 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κίαο
επηρείξεζεο εκπεξηέρνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ην ελδερφκελν ε
νηθνλνκηθή ζέζε θαη ην θέξδνο ή ε δεκία κπνξεί λα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ χπαξμε
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ θαη απφ ηηο ζπλαιιαγέο ή ηα αλεμφθιεηα ππφινηπα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεζκεχζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ζπλδεδεκέλα κέξε. Σν
πξφηππν εθαξκφδεηαη: (1) ζηελ επηζήκαλζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ
κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, (2) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εθθξεκψλ ππνινίπσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

δεζκεχζεσλ,

κεηαμχ

ηεο

νληφηεηαο

θαη

ησλ

ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ ηεο, (3) ζηελ επηζήκαλζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ ηηο νπνίεο
απαηηείηαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, θαη (4) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
γλσζηνπνηήζεσλ πνπ πξέπεη λα γίλνληαη γηα ηα ζηνηρεία απηά.
Ωο ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη: (1) νη επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ή ειέγρνληαη
άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ κνλάδα αλαθνξάο, δειαδή ηε κνλάδα πνπ εθδίδεη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα, (2) ζπλεξγάηεο ή
ζπλέηαηξνη, (3) θπζηθά πξφζσπα, πνπ άκεζα ή έκκεζα θαηέρνπλ ζεκαληηθφ δηθαίσκα
ςήθνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα εμαζθήζνπλ επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε, (4)
βαζηθά δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο, πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, θαη (5) επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ν
θχξηνο κέηνρνο είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή θχξηνο κέηνρνο ηεο
κνλάδνο αλαθνξάο.
Σν βαζηθφηεξν θίλεηξν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη ηελ
επηρείξεζε απφ ηελ απψιεηα θεξδψλ ή εζφδσλ ή απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε
κεγαιχηεξσλ εμφδσλ απφ ηα αλακελφκελα, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρνπλ ηα
ζπλδεδεκέλα πξφζσπα λα αζθνχλ έιεγρν ή επίδξαζε επί ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πξνο φθεινο ησλ ηδίσλ. Έηζη, ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο κίαο επηρείξεζεο πξέπεη λα παξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ
ζπλαιιαγέο

κεηαμχ

ησλ

κειψλ

ηνπ

δηνηθεηηθνχ

ζπκβνπιίνπ,

ζεκαληηθέο

41

ελδνεηαηξηθέο

ζπλαιιαγέο

θαη

επελδχζεηο

ζε

ζπγαηξηθέο

ή

ζπλδεδεκέλεο

επηρεηξήζεηο.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλαιιαγψλ κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα γηα ηηο νπνίεο
πξέπεη λα παξέρνληαη γλσζηνπνηήζεηο είλαη νη αγνξαπσιεζίεο αγαζψλ θαη παγίσλ, ε
παξνρή ή ιήςε ππεξεζηψλ, νη ζπκθσλίεο αληηπξνζψπεπζεο, κηζζψζεσλ θαη παξνρήο
αδεηψλ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο, νη εγγπήζεηο θαη νη ζπκβάζεηο γηα δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα
ηεο επηρείξεζεο. εκαληηθφ είλαη λα ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 24, νη
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζρεηηθά κε ηηο
ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα πξφζσπα αθνξνχλ θαη ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ, είηε
σο πνζνζηφ είηε σο απφιπηε αμία.

4.6 ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ
ΥΖΜΑΣΑ
4.6.1 Εεηήκαηα ινγηζηηθνύ ρεηξηζκνύ
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζε απφ θνηλνχ επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα απνηειεί κία ζπρλή
πιένλ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία επηιέγεηαη απφ έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ
επηρεηξήζεσλ αλά ηνλ θφζκν θαη ζε δηάθνξνπο θιάδνο, απαηηψληαο ηδηαίηεξν
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ (Deloitte, 2010). ηνλ θιάδν
ησλ ΜΜΔ, πνιιέο εηαηξίεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ εθπφλεζε
ζεκαληηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ, φπσο είλαη ε παξαγσγή ηαηληψλ θαη
ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ ην νηθνλνκηθφ βάξνο θαη
ηνπο αληίζηνηρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, δεδνκέλσλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ
αληαγσληζηηθψλ πηέζεσλ ζηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Μία βαζηθή ζηξαηεγηθή αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε απφ θνηλνχ επηρεηξεκαηηθά
ζρήκαηα είλαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ απφ θνηλνχ παξαγσγψλ ή άιισλ ζηξαηεγηθψλ
ζπκκαρηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ
ζεκαληηθά νθέιε, φπσο είλαη ν επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνο θαη ε απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, γηα παξάδεηγκα κνπζηθψλ ζπλζέζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ
κε θαιιηηέρλεο. Αλ θαη απηέο νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ δηάθνξεο
κνξθέο, ηδηαίηεξα ζπρλέο είλαη νη θνηλνπξαμίεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ,
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ππάξρνπλ απζηεξά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
βαζηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ζε πεξηπηψζεηο θνηλνπξαμίαο.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο φηαλ κία επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα εκπιέθεηαη
ιεηηνπξγηθά ζε κία θνηλνπξαμία, απηφ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα πσο ε ελ ιφγσ
επηρεηξεζηαθή ζπκθσλία ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηείηαη σο απφ θνηλνπξαμία,
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 31. Έηζη, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 31, σο θνηλνπξαμία νξίδεηαη
έλαο ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε
αλαιακβάλνπλ κία νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν.
Οη ηξεηο γεληθφηεξεο κνξθέο είλαη νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο εξγαζίεο, ηα απφ θνηλνχ
ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο
νληφηεηεο, δηαηεξψληαο ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: (1) δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε
θνηλνπξαμίαο δεζκεχνληαη κέζσ ζπκβαηηθνχ δηαθαλνληζκνχ, θαη (2) ν ζπκβαηηθφο
δηαθαλνληζκφο επηβάιιεη ηνλ απφ θνηλνχ έιεγρν.

4.6.2 ΓΠΥΑ 10
ηφρνο ηνπ παξφληνο ΓΠΥΑ 10 είλαη λα θαζνξίζεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη
ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ κηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Σν πξφηππν: (1)
πξνβιέπεη φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα (ε κεηξηθή) πνπ ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο
άιιεο νληφηεηεο (ζπγαηξηθέο) νθείιεη λα θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, (2) νξίδεη ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ θαη θαζηεξψλεη ηνλ έιεγρν σο βάζε
ελνπνίεζεο, (3) νξίδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ειέγρνπ γηα λα δηαπηζησζεί
θαηά πφζνλ έλαο επελδπηήο ειέγρεη κηα εθδφηξηα θαη, σο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα ηελ
ελνπνηήζεη θαη, (4) θαζνξίδεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ
ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Ζ κεηξηθή εηαηξεία δελ ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο εθφζνλ πιεξνί φιεο ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: (1) είλαη εμνινθιήξνπ
ή ελ κέξεη ζπγαηξηθή άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή θαηέρεηαη εμνινθιήξνπ ή
κεξηθψο

απφ

άιιε

νηθνλνκηθή

νληφηεηα

θαη

νη

ινηπνί

ηδηνθηήηεο

ηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, έρνπλ ελεκεξσζεί
φηη ε κεηξηθή εηαηξεία δελ ζα θαηαξηίζεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη
δελ έρνπλ αληηξξήζεηο, (2) νη ρξεσζηηθνί ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο
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δελ δηαπξαγκαηεχνληαη δεκφζηα (ζε εγρψξην ή αιινδαπφ ρξεκαηηζηήξην ή ζε
εμσρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αγνξέο),
(3) δελ έρεη ππνβάιεη νχηε βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεψλ ηεο ζε επηηξνπή ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ή άιιε δηνηθεηηθή
αξρή πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ηίηινπο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ζε δεκφζηα αγνξά,
θαη, (4) ε ηειηθή ή νπνηαδήπνηε ελδηάκεζε κεηξηθή εηαηξεία θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

πνπ

είλαη

δηαζέζηκεο

γηα

δεκφζηα

ρξήζε

θαη

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα ΓΠΥΑ.
Ζ χπαξμε ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλχπαξμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
αθνινπζνχλ: (1) εμνπζία επί νληφηεηαο, δειαδή δπλαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ λα
επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο ηεο
νληφηεηαο, (2) δηθαηψκαηα κε κεηαβιεηέο απνδφζεηο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
νληφηεηα, (3) κέζσ ηεο εμνπζίαο λα δχλαηαη λα επεξεάδνληαη νη απνδφζεηο ηεο
νληφηεηαο, δειαδή δελ πξέπεη απιά λα ππάξρεη ηνπνζέηεζε πνπ ζπλδέεηαη κε
απνδφζεηο αιιά απηέο επεξεάδνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε
απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ηφηε ε ειέγρνπζα: (α) δελ αλαγλσξίδεη πιένλ ηα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ππφ έιεγρν νληφηεηαο, (β) αλαγλσξίδεη ηηο
επελδχζεηο πνπ έγηλαλ ζηελ δεχηεξε θαη ηηο ινγηζηηθνπνηεί κε ηελ βνήζεηα ηεο
εχινγεο αμίαο, θαη (γ) αλαγλσξίδεη ην θέξδνο ή ηελ δεκηά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ
ζπκκεηνρή απηή.

4.6.3 ΓΠΥΑ 11
θνπφο ηνπ ΓΠΥΑ 11 είλαη λα θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά
απφ νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ δηαηεξνχλ ζπκκεηνρή ζε επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα
πνπ ειέγρνληαη απφ θνηλνχ (π.ρ. ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν). Έηζη, νξίδεη ηνλ θνηλφ
έιεγρν θαη απαηηεί απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη ζε ζρήκα ππφ θνηλφ
έιεγρν λα θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ζρήκαηνο ππφ θνηλφ έιεγρν ζην νπνίν ζπκκεηέρεη,
αμηνινγψληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα ινγηζηηθνπνηεί ηα ελ
ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ ελ ιφγσ ηχπν ζρήκαηνο ππφ
θνηλφ έιεγρν. Έλα ζρήκα ππφ θνηλφ έιεγρν παξνπζηάδεη ηα αθφινπζα
ραξαθηεξηζηηθά: (1) ηα κέξε δεζκεχνληαη απφ κηα ζπκβαηηθή ξχζκηζε, θαη (2) ε
ζπκβαηηθή ξχζκηζε παξέρεη ζε δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ελ ιφγσ κέξε θνηλφ έιεγρν
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ηνπ ζρήκαηνο. Έηζη, έλα ζρήκα ππφ θνηλφ έιεγρν είλαη είηε κηα θνηλή επηρείξεζε είηε
κηα θνηλνπξαμία.
Κνηλφο έιεγρνο είλαη ν ζπκβαηηθφο ζπκθσλεζείο επηκεξηζκφο ηνπ ειέγρνπ ελφο
ζρήκαηνο, ν νπνίνο ππάξρεη κφλν φηαλ νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαθείο
δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ ηελ νκφθσλε ζπγθαηάζεζε ησλ κεξψλ ζηα νπνία
επηκεξίδεηαη ν έιεγρνο. Σν ΓΠΥΑ 11 θάλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηα κέξε πνπ έρνπλ
θνηλφ έιεγρν ζρήκαηνο ππφ θνηλφ έιεγρν (ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλή επηρείξεζε ή
θνηλνπξαθηνχληεο) θαη ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζρήκα ππφ θνηλφ έιεγρν, αιιά
δελ έρνπλ θνηλφ έιεγρν ηνπ ζρήκαηνο.
Σν πξφηππν αλαγλσξίδεη δχν είδε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ κεξψλ ηνπ ζρήκαηνο ππφ θνηλφ έιεγρν θαη ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ηζρχνπλ δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλέο
επηρείξεζεο θαη ζε επηρεηξήζεηο ππφ θνηλφ έιεγρν. Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ κεξψλ ησλ θνηλψλ επηρεηξήζεσλ, πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ζε φηη
αθνξά ηελ θνηλή επηρείξεζε: (1) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, (2) νη ππνρξεψζεηο
ηνπο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο θνηλήο επηρείξεζεο πνπ ηνπο επηβαξχλνπλ, (3) ηα έζνδα
απφ ηελ θνηλή επηρείξεζε, (4) ην κεξίδην ζηα έζνδα. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε
θνηλνπξαμίαο θαη φρη θνηλήο επηρείξεζεο, ε ζπκκεηνρή αλαγλσξίδεηαη σο επέλδπζε
θαη εθηηκάηαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.

4.6.4 ΓΠΥΑ 12
θνπφο απηνχ ΓΠΥΑ 12 είλαη λα απαηηήζεη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα
γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο
θαηαζηάζεσλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ: (1) ηε θχζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ
ζπλδένληαη κε ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε άιιεο νληφηεηεο θαη (2) ηα απνηειέζκαηα ησλ
ελ ιφγσ ζπκκεηνρψλ ζηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε θαη
ηηο ηακεηαθέο ξνέο. Σν ΓΠΥΑ 12 ζπλδπάδεη, εληζρχεη θαη αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο
γλσζηνπνίεζεο γηα ζπγαηξηθέο, επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν, ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο εηδηθήο δνκήο. Ζ νηθνλνκηθή νληφηεηα
νθείιεη λα γλσζηνπνηεί: (α) ηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο πνπ έθαλε θαηά
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θχζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα ή
επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα θαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ ζρήκαηνο ππφ θνηλφ
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έιεγρν ζην νπνία έρεη ζπκκεηνρή, θαη (β) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ηεο
ζε: (i) ζπγαηξηθέο, (ii) ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, (iii)
δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα
(κε ελνπνηεκέλεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο).
Σν ΓΠΥΑ 12 εθαξκφδεηαη απφ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ έρεη ζπκκεηνρή ζε
νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα: (α) ζπγαηξηθέο, (β) ζρήκαηα ππφ θνηλφ έιεγρν
(δειαδή θνηλέο επηρεηξήζεηο ή θνηλνπξαμίεο), (γ) ζπγγελείο επηρεηξήζεηο, θαη (δ) κε
ελνπνηεκέλεο δνκεκέλεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Δπηπιένλ, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα
γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη παξαδνρέο πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη φηαλ πξνζδηνξίδεηαη: (1) φηη έρεη ηνλ έιεγρν άιιεο νληφηεηαο,
δειαδή κηαο εθδφηξηαο εηαηξείαο, (2) φηη έρεη θνηλφ έιεγρν ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
ζρήκαηνο ή ζεκαληηθή επηξξνή ζε άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη (3) ν ηχπνο
ζρήκαηνο ππφ θνηλφ έιεγρν (π.ρ. θνηλή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία), φηαλ ην
επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα έρεη δνκεζεί κέζσ ρσξηζηνχ θνξέα.
Σέινο, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα γλσζηνπνηεί ζεκαληηθέο θξίζεηο θαη παξαδνρέο πνπ
έγηλαλ φηαλ πξνζδηνξίζηεθε φηη: (α) δελ ειέγρεη κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα,
παξφιν πνπ θαηέρεη πάλσ απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο άιιεο
νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, (β) ειέγρεη κηα άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα, παξφιν πνπ
θαηέρεη θάησ απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο άιιεο νηθνλνκηθήο
νληφηεηαο, (γ) είλαη αληηπξφζσπνο ή θχξηνο ππφρξενο, (δ) δελ έρεη ζεκαληηθή
επηξξνή, παξφιν πνπ θαηέρεη πάλσ απφ 20 ηνηο εθαηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο
άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη, (ε) έρεη ζεκαληηθή επηξξνή, παξφιν πνπ θαηέρεη
θάησ απφ 20 ηνηο εθαηφ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο άιιεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.

4.7 ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ
Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κία έληνλε ηάζε ρξήζεο θαηλνηφκσλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ ηηο εηαηξίεο ησλ πεξηζζφηεξσλ θιάδσλ ηεο
νηθνλνκίαο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα δηάθνξεο
κνξθέο θηλδχλνπ, ηάζε ε νπνία έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλήο κε ηε ρξεκαηνπηζησηηθή
θξίζε ηνπ 2008 (Crouhy et al, 2008). ηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο
εηαηξίεο ηείλνπλ πιένλ λα αλαπηχζζνπλ έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
εμσηεξηθφ θαη, έηζη, εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο επελδπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
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δξαζηεξηφηεηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, εθηίζεληαη ζε κία ζεηξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ησλ θηλδχλσλ
ξεπζηφηεηαο θαη αγνξάο.
χκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG (2010), ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θφξνλ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, ελψ
παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάιεςε ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλνπλ
ηνπο ζηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο θάζε εηαηξίαο, ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
πξέπεη λα αληηζηαζκηζηνχλ, ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θιίκα, ηε δνκή ηεο εηαηξηθήο
ρξεκαηνδφηεζεο, ην πξνθίι θηλδχλνπ θαη ηε θχζε ησλ ζπκθσληψλ πψιεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Απηφ ην επξχ θάζκα
παξαγφλησλ ππνδειψλεη πσο ε αληηζηάζκηζε θαη νη άιιεο δξάζεηο δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ εηαηξία ζε εηαηξία ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, φρη
κφλν σο πξνο ην είδνο ησλ θηλδχλσλ αιιά θαη σο πξνο ηα εμεηδηθεπκέλα
ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, ινηπφλ, γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ είλαη ην ΓΠΥΑ 9 πεξί
ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, ην νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 39 πεξί
αλαγλψξηζεο θαη επηκέηξεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Ζ επηηξνπή IASB ήδε
απφ ην 2010 είρε πξνηείλεη έλα λέν ινγηζηηθφ κνληέιν αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ
(hedging), ελψ ην 2014, ζε απάληεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εμέδσζε ηηο ηειεπηαίεο
βειηηψζεηο, πεξηιακβάλνληαο ηε κεηάβαζε απφ ην κνληέιν πξαγκαηνπνηεζεηζψλ
δεκηψλ ζε έλα κνληέιν αλακελφκελσλ δεκηψλ.

4.8 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΣΟΜΔΑ
Ζ θαηαγξαθή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ε επηθνηλσλία ηεο
επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο επελδπηέο
απνηειεί κία πξφθιεζε γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, θαζψο νη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο πξέπεη λα εμεγνχλ ηηο ηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα έρνπλ επεξεαζηεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεξε

ελεκέξσζε

ησλ

κεηφρσλ,

ζπλεζίδεηαη

νη

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο λα δηαρσξίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο, επηηξέπνληαο έλα βαζκφ
επειημίαο ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηεο απφδνζεο ησλ
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ηειεπηαίσλ. Οη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ πνιχ ζπρλά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
αγνξά κέζσ κίαο ζεηξάο ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ ππφ κία εληαία δηνίθεζε, θαζψο θαη
κέζσ ζπγαηξηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. χκθσλα κε
έξεπλα ηεο KPMG (2010), νη ελ ιφγσ εηαηξίεο ηείλνπλ λα νκαδνπνηνχλ ηνπο
ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνπο βάζεη παξφκνησλ θηλδχλσλ ή ζχκθσλα κε ηε θχζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο, έηζη ψζηε λα επζπγξακκίδνπλ ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο
ηνπο ζθνπνχο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ είλαη ην ΓΠΥΑ 8
πεξί ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζεκειηψδε αξρή πσο κία νληφηεηα
γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεψλ ηεο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγνχλ ην είδνο θαη ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαιακβάλεη θαη ηα
νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία ιεηηνπξγεί. Οη ιεηηνπξγηθνί ηνκείο είλαη ηκήκαηα
ηεο επηρείξεζεο πνπ δηαζέηνπλ παξφκνηα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ην
είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ε κνξθή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ν
ηχπνο ή θαηεγνξία ηνπ πειάηε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, νη κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ηνπο θαη ην πιαίζην ηνπ θαλνληζηηθνχ
πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο.
χκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8, κία εηαηξία ΜΜΔ παξνπζηάδεη
μερσξηζηά ηελ πιεξνθφξεζε πνπ αθνξά θάζε ιεηηνπξγηθφ ηνκέα, βάζεη
νπνηνπδήπνηε απφ ηα εμήο πνζνηηθά φξηα: (1) ηα παξνπζηαδφκελα έζνδά ηνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πσιήζεσλ ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη ησλ δηαηνκεαθψλ
πσιήζεσλ ή κεηαθνξψλ, είλαη 10 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ,
εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ, φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, (2) ην απφιπην χςνο
ηνπ παξνπζηαδφκελνπ θέξδνπο ηνπ ή ησλ δεκηψλ ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 % ηεο
κεγαιχηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο αμίεο, ζε απφιπην κέγεζνο: i) ηνπ ζπλνιηθνχ
παξνπζηαδφκελνπ θέξδνπο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ πνπ δελ έρνπλ αλαθέξεη
δεκία θαη ii) ηεο ζπλνιηθήο αλαθεξφκελεο δεκίαο φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ
πνπ έρνπλ αλαθέξεη δεκία, θαη (3) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 10
% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.
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4.9 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Όπσο πξναλαθέξζεθε, έλα δήηεκα θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ
ησλ ΜΜΔ είλαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
(royalties). ε πνιινχο επηκέξνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ, ηδηαίηεξα ζε απηφλ ησλ
εθδφζεσλ, ηα δηθαηψκαηα θαηαβάιινληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ θάηνρν ηεο
άδεηαο (π.ρ. ν εθδφηεο ελφο βηβιίνπ), ζηελ νληφηεηα ή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη
αλαπηχμεη θάπνηνπ είδνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (π.ρ. ν ζπγγξαθέαο). Απηή ε εθ
ησλ πξνηέξσλ πιεξσκή απνηειεί πξνθαηαβνιή ησλ κειινληηθψλ δηθαησκάησλ. ην
παξάδεηγκα ηνπ θιάδνπ ησλ εθδφζεσλ, νη πιεξσκέο απηέο γίλνληαη ζπλήζσο ζε ηξεηο
δφζεηο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ απνδεθηνχ
ρεηξφγξαθνπ θαη θαηά ηε δεκνζίεπζε. ηελ πεξίπησζε απηή, κία ζεκαληηθή
απφθαζε πνπ πξέπεη λα ιεθζεί γηα ην δηθαηνπάξνρν είλαη αλ ε ππνρξέσζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηε ιήςε ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ην δηθαηνδφρν αληηπξνζσπεχεη κία
νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε, ππάξρεη δειαδή αληίζηνηρε ζπκβαηηθή
ππνρξέσζε θαη, άξα, ππφθεηηαη ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 7.
Δπίζεο, θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ν
δηθαηνπάξνρνο ζα πξέπεη λα εθηηκήζεη αλ απηή ε κεηαβίβαζε απνηειεί κία
νινθιεξσκέλε πψιεζε, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ
αληίζηνηρσλ εζφδσλ, ή αλ νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ή αβεβαηφηεηεο ζεκαίλνπλ πσο ε
αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζα πξέπεη λα αλαβιεζεί γηα κία κειινληηθή ζηηγκή. ηελ
πεξίπησζε απηή, ην ΓΛΠ 18 αλαθέξεη πσο ε εθρψξεζε δηθαησκάησλ γηα κία ζηαζεξή
ακνηβή ή κε επηζηξεπηέα εγγχεζε ππφ κία κε αθπξψζηκε ζχκβαζε, ε νπνία
επηηξέπεη ζην δηθαηνδφρν λα εθκεηαιιεχεηαη απηά ηα δηθαηψκαηα ειεχζεξα θαη ην
δηθαηνπάξνρν λα κελ έρεη ππφινηπεο ππνρξεψζεηο, απνηειεί ζηελ νπζία κία πψιεζε.
Ζ εξκελεία απηήο ηεο νδεγίαο, βέβαηα, δελ είλαη εχθνιε ζηελ πξάμε θαη επηδέρεηαη
δηαθνξεηηθνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ηεο αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ, θαζψο είλαη
ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί λα ππάξρεη πψιεζε δηθαησκάησλ, δειαδή νξηζηηθή
πψιεζε, ή παξνρή δηθαησκάησλ ρξήζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΗΡΗΜΟΤΔ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΜΜΔ
Δλ ζπλερεία παξνπζηάδεηαη ππνζεηηθφ παξάδεηγκα απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξείαο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ «ΥΥΥ» βάζεη ησλ
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ.
Ζ επηρείξεζε ΥΥΥ πξαγκαηνπνηεί ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΛΠ 1. Με βάζε απηέο
απεηθνλίδεη δνκεκέλα ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε, ηηο επηδφζεηο ηεο θαη ηηο ηακηαθέο
ξνέο ηεο. Με βάζε ην ΓΛΠ 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ
Παζεηηθνχ ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ν Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαη νη Εεκηέο ή Κέξδε
απηήο πξν θαη κεηά θφξσλ ζηελ Καηάζηαζε Δζφδσλ Υξήζεο. Δπηπξφζζεηα, ζηελ
θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ρξήζεο παξνπζηάδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο επηρείξεζεο ζηε ιήμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηφδνπ ζε ζρέζε κε
ηελ έλαξμή ηεο αιιά θαη αλαιπηηθά νη ινγαξηαζκνί ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ησλ νπνίσλ
πξνθχπηνπλ νη κεηαβνιέο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα. Σέινο ζηελ θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ
ξνψλ ρξήζεο απεηθνλίδνληαη νη κεηαβνιέο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηεο
επηρείξεζεο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζε ζρέζε κε ηελ έλαξμε ηεο θαη νη πξνζαξκνγή
ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ιφγσ Λεηηνπξγηθψλ, Δπελδπηηθψλ θαη Υξεκαηνδνηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο.
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Πίλαθαο 1: ηνηρεία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

Πνζά (ρηι.€)

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία

1.407

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα

2.400

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

50.113

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

2.606

Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα πξνο πψιεζε
ύλνιν Δλεξγεηηθνύ

214
26.578
0
24.161
0
107.479

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

15.119

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ

3.544

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α)

18.633

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο (β)

-

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ=α+β)

18.633

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

41.141

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

3.667

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

20.701

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο

23.307

Τπνρξεψζεηο κε θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο πψιεζε

0

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (δ)

88.816

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ θαη ππνρξεώζεωλ (γ+δ)

107.479
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Πίλαθαο 2: ηνηρεία θαηάζηαζεο εζόδωλ ρξήζεο
Κύθινο εξγαζηώλ

38.310

Μηθηέο (δεκίεο)

-3.159

Εεκίεο πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ

-7.180

Εεκίεο πξν θόξωλ

-11.933

Εεκίεο κεηά από θόξνπο (Α)

-10.670

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

797

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έμνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β)

-9.873

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή

-0,1740

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή

0

Κέξδε πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη

15.348

ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Πίλαθαο 3: ηνηρεία θαηάζηαζεο κεηαβνιώλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ρξήζεο
ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ

21.161

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έμνδα κεηά από θόξνπο

-9.873

Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

7.375

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα

0

Αγνξέο/ (Πωιήζεηο) ηδίωλ κεηνρώλ

0

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ

18.663
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Πίλαθαο 4: ηνηρεία θαηάζηαζεο ηακεηαθώλ ξνώλ ρξήζεο
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Εεκίεο πξν θφξσλ

-11.993

Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

22.527

Πξνβιέςεηο

974

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
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Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο

-51

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

4.866

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή ζρεηηθά κε
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Απνζέκαηα αληαιιαθηηθψλ/αλαιψζηκσλ

-41

Πξνπιεξσζέλ πξφγξακκα

685

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο

-2.876

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο (δνζκέλεο εγγπήζεηο)

33

Τπνρξεψζεηο (πιελ ηξαπεδψλ)

-4.500

Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

-4.875

Πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο

-48

χλνιν εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)

4.750

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ

0

Πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ

0

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

-11.436

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ

9

Σφθνη εηζπξαρζέληεο

45

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

0

χλνιν εθξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)

-11.382

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

7.375

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/αλαιεθζέληα δάλεηα

2.963

Δμνθιήζεηο δαλείσλ θαη factoring

3.080

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

0
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χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)

7.258

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α+β+γ)

627

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο

3.437

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο

4.064

Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απεηθνλίδνπλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο
απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 5.
Οη ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπγαηξηθήο εηαηξίαο ΥΥΤ. Βάζε ηνπ ΓΛΠ 24 παξνπζηάδνληαη ηα έζνδα θαη έμνδα
ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ, νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπο,
θαζψο θαη ακνηβέο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε θαη ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο.
Πίλαθαο 5: πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Έζνδα

362.516

Έμνδα

4.694.893

Απαηηήζεηο

1.691.452

Τπνρξεψζεηο

8.820.899

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ δηνίθεζεο

1.121.240

Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

-

Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

-

Σα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδνληαη ινγηζηηθά βάζεη ηνπ ΓΛΠ 18. Βαζηθά ηα
έζνδα δηαρσξίδνληαη ζε έζνδα απφ πσιήζεηο (Κχθινο Δξγαζηψλ) θαη Έζνδα απφ κε
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ ην άζξνηζκα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηνπ
θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ πξνθχπηνπλ ηα Κέξδε (Εεκηέο) εθκεηαιιεχζεσο. Σα έζνδα
απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ πηζησηηθνχο ηφθνπο θαη ζπλαθή
έζνδα, θέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, έζνδα ζπκκεηνρψλ, έζνδα ρξενγξάθσλ
θαη ινηπά έζνδα
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Πίλαθαο 6: Έζνδα από ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο)

38.310.696

Κφζηνο πσιήζεσλ

-42.254.963

Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκηέο) εθκεηαιιεύζεωο

-3.158.723

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο

-1.113.155

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

-2.530.688

(Εεκηέο) εθκεηαιιεύζεωο

-6.802.566

Έζνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Πηζησηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έζνδα

44.687

Κέξδε απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

6.610

Έζνδα ζπκκεηνρψλ

0

Έζνδα ρξενγξάθσλ

954

Λνηπά έζνδα

596.394
648.644

Βάζεη ηνπ ΓΛΠ 18 ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε αλάιπζε ηνπ Κχθινπ Δξγαζηψλ ηεο
απεηθνλίδνληαο ζε μερσξηζηή θαηάζηαζε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο άκεζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 7. Ζ ίδηα
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ινηπψλ εζφδσλ ηηο
επηρείξεζεο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεξηιακβάλεη πλαιιαγκαηηθέο
δηαθνξέο, Δπηζηξνθή Γηνηθεηηθνχ πξφζηηκνπ απφ ην Δ..Ρ θαη άιια έζνδα.
Πίλαθαο 7: Αλάιπζε εζόδωλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κύθινο εξγαζηώλ (πωιήζεηο)
Έζνδα δηαθεκίζεσλ

32.036.735

Έζνδα ηειενπηηθψλ εθπνκπψλ

853.514

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα

882.092

Σερλ. δηεπθνιχλζεηο (δηαθ. Γηαδηθηχνπ)

1.192.376

Γεκηνπξγηθέο ζπλδ. (ρνξεγίεο ζε πξνγξ.

1.985.010

Γηάθνξα έζνδα

1.360.970

Έζνδα απφ δηθαηψκαηα (ζπγαηξηθή)

0
38.310.696
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Πίλαθαο 8: Αλάιπζε εζόδωλ από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

52.961

Δπηζηξνθή Γηνηθεηηθνχ πξφζηηκνπ Δ..Ρ

133.120

Λνηπά έζνδα

410.313
596.394

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία
δηαρσξίδνληαη ζε κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα θαη
αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη
ηα απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο αλά κεηνρή.
Πίλαθαο 9: Αλάιπζε ινηπώλ ζπλνιηθώλ εζόδωλ
ΛΟΗΠΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΑ
Πνζά κε αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα
Δπαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ σθειεκάησλ
πξνζσπηθνχ

773.245

Πνζά αλαηαμηλνκνχκελα κειινληηθά ζηα απνηειέζκαηα
Γηαθνξέο απφ απνηίκεζε αμίαο κεηνρψλ

23.868

ύλνιν ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάηωλ

797.113

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα (δεκίεο) ρξήζεο
Εεκηέο αλά κεηνρή €

-9.413.587
-0,1666

Βάζεη ηνπ ΓΛΠ 38 ε επηρείξεζε απεηθνλίδεη ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
θαζψο θαη έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ. Σέηνηα είλαη δηάθνξα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα
ηα νπνία απνζβέλνληαη κε ζηαζεξά πνζνζηά απφζβεζεο επί ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο
θηήζεσο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε
πνιηηηθή θαη ηηο εθηηκήζεηο ηεο Γηνίθεζεο γηα κειινληηθέο σθέιεηεο εληφο 7 εηψλ απφ
ηελ πξψηε πξνβνιή αλεμάξηεηα επαλάιεςεο.
Σν θφζηνο ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ νπνίσλ ε εθκεηάιιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο
εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο, δελ επεθηείλεηαη πέξαλ ηνπ έηνπο, απνζβέλεηαη εληφο ηεο
ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνβάιινληαη.
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Ζ εηαηξεία γηα ηα εζσηεξηθψο δεκηνπξγνχκελα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
εμνδνπνηεί ηα έμνδα έξεπλαο ηεο θαη θεθαιαηνπνηεί ηα έμνδα αλάπηπμεο εθφζνλ απηά
ηθαλνπνηνχλ φια ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο πνπ ζέηεη ην ΓΛΠ 38. Δπηπξφζζεηα βάζεη
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγηζηηθνχ πξνηχπνπ παξαζέηνληαη θαη ηα Με θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηεο

επηρείξεζεο

φπσο

Αζψκαηεο

θαη

Δλζψκαηεο

αθηλεηνπνηήζεηο, Δπελδχζεηο θαη πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο θαη Αλαβαιιφκελνη θφξνη.

Πίλαθαο 10: Γηθαηώκαηα Πξνγξακκάηωλ θαη έμνδα επνκέλωλ ρξήζεωλ
Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ

19.447.244

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ

73.781
19.521.025

Πίλαθαο 11: Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο-Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ

50.112.847

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο

3.806.912

Δπελδχζεηο-πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο & ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο
Αλαβαιιφκελνη θφξνη

990.320
1.442.527

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ

173.241
56.525.846

Γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ ησλ κηζζψζεσλ γηα ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο
δηθαηψκαηνο

ζηνηρείσλ,

φπσο

είλαη

νη

θηλεκαηνγξαθηθέο

ηαηλίεο,

νη

καγλεηνζθνπήζεηο, θαη ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ε εηαηξία
ζπκκνξθψλεηαη κε ην ΓΛΠ 17
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Πίλαθαο 12: Αμία κειινληηθώλ κηζζωκάηωλ
Πιεξσκέο γηα φρη αξγφηεξα απφ έλα έηνο

802.599

Πιεξσκέο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο κέρξη

1.336.985

πέληε έηε
Πιεξσκέο γηα πεξηζζφηεξα απφ πέληε έηε

0
2.139.584

Οη πξνβιέςεηο ηεο επηρείξεζεο ελζσκαηψλνληαη ζηελ ελαξκφληζε κε ην ΓΛΠ 37.
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ην ΓΛΠ 37 δηαρσξίδεη ηηο πξνβιέςεηο απφ ηηο ελδερφκελεο
ππνρξεψζεηο, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη νη πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ
αλαγλψξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνρξεψζεσλ, ησλ νπνίσλ ην χςνο κπνξεί λα
ππνινγηζηεί. Παξάιιεια, νη πξνβιέςεηο ππνρξεψζεσλ δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ
απνξξένπλ απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
επηρείξεζεο.
Πίλαθαο 13: Έμνδα από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(Εεκηέο) πξν θφξσλ

-11.993.356

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο

22.527.163

Πξνβιέςεηο

974.237

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

50.392

Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμνδα,θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

-51.021
4.865.745
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Πίλαθαο 14: Έμνδα από κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

-4.865.745

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

-240.021

Εεκίεο απφ πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ

-276

Λνηπά έμνδα

-733.393
-5.839.434

Καζαξά απνηειέζκαηα (δεκηέο) ρξήζεο
Φφξνο εηζνδήκαηνο ρξήζεο
(Εεκηέο) ρξήζεο

-11.993.356
1.323.417
-10.669.939

ηφρνο ηνπ ΓΛΠ 36 είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνληαη κε ηηο
αλαθηήζηκεο αμίεο ηνπο θαη φρη ζε κεγαιχηεξεο Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο
εηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ
απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο
θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη.
Πίλαθαο 15: Απνζβέζεηο-Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
%
Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ

10

Μεραλήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο

4- 10

Έπηπια θαη ζθεχε

10

Μεηαθνξηθά κέζα

10- 12

Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ινγηζκηθά
πξνγξάκκαηα

20

Οη αμίεο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ επηζθνπνχληαη γηα ελδερφκελε
απνκείσζε αμίαο φηαλ γεγνλφηα θαη ζπγθπξίεο δίδνπλ ελδείμεηο γηα ηέηνηα
απνκείσζε. Όηαλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο θαη εθηηκάηαη φηη ε αμία είλαη θαηψηεξε
ηεο αλαθηήζηκεο απηή αλαζεσξείηαη.
ε θάζε εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηε
ινγηζηηθή αμία ησλ αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ψζηε λα
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πξνζδηνξίζεη αλ ηπρφλ ηα πάγηα απηά έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο.
Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 11 ην νπνίν αλαπηχρζεθε πξνο αληηθαηάζηαζε
ηνπ ΓΛΠ 31 δηεπζεηείηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπκκεηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζε
ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. Απηφο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο απφ
θνηλνχ δηεπζέηεζεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη εμεηάδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ επελδπηή.
Παξάιιεια κέζσ ηνπ ΓΠΥΑ 12 „Γλσζηνπνηήζεηο πκκεηνρψλ ζε Άιιεο Οληφηεηεο‟
ε επηρείξεζε απεηθνλίδεη ινγηζηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ζπκκεηνρέο ζε
άιιεο νληφηεηεο, θαζψο θαη ηελ επίπησζε ησλ ζπκκεηνρψλ απηψλ ζηηο θχξηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Οη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη ζρεηίδνληαη κε
ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, θνηλνπξαμίεο θαη κε ελνπνηνχκελεο νληφηεηεο
δνκεκέλεο κε εηδηθφ ηξφπν.

Πίλαθαο 16: Δπελδύζεηο - πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο θαη ζπγγελείο
επηρεηξήζεηο
Πνζνζηό πκκεηνρήο &
Γηθαηώκαηα Φήθνπ %
ΥΥΤ ΑΔ

513.000

100,00

ΥΤΤ Α.Δ

900

1,00

ΤΤΤ Α.Δ.

476.420

15,61

990.320

Οη πηνζεηεκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο, ηεο βάζεο απνηίκεζεο θαη ηεο
βάζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ φζν αθνξά θάζε θαηεγνξία
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ή
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ παξνπζηάδνληαη βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 ην νπνίν αληηθαζίζηαηαη απφ ην
ΓΠΥΑ 9.
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Πίλαθαο 17: Καηεγνξίεο ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ
Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

31.139.904

Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε

78.256

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο

Σέινο,

ηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

88.815.669

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

θαη

ππνρξεψζεσλ

θαηαηάζζνληαη ζε 3 επίπεδα αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηεο εχινγεο
αμίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 7.
Δπίπεδν 1 : γηα ζηνηρεία πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγφ αγνξά θαη ησλ
νπνίσλ ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο (ρσξίο θακία
πξνζαξκνγή ) νκνίσλ ζηνηρείσλ.
Δπίπεδν 2 : γηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη απφ
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεδνκέλα ηεο αγνξάο, είηε άκεζα (ηηκέο) είηε
έκκεζα (παξάγσγα ηηκψλ).
Δπίπεδν 3 : γηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε εχινγε αμία δελ πξνζδηνξίδεηαη κε
παξαηεξήζεηο απφ ηελ αγνξά, παξά βαζίδεηαη θπξίσο ζε εζσηεξηθέο εθηηκήζεηο.
Πίλαθαο 18: Δύινγε αμία ηωλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζωλ
Δπίπεδν 1
ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ

--

Δπίπεδν 2

Δπίπεδν 3

χλνιν

--

--

--

--

--

78.256

Μεηνρέο Δηζεγκέλεο
ην ΥΑΑ

78.256
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ αλάγθε ζπγθξηζηκφηεηαο θαη κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ

θαη

ηεο

αληίζηνηρεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

θαη

ινγηζηηθήο

πιεξνθφξεζεο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ, σο έλα ζχγρξνλν
εξγαιείν απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αγνξψλ θαη ησλ
ππνινίπσλ αγνξψλ θεθαιαίνπ. ηελ Διιάδα, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο
ΔΔ, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2005 νη εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο ππνρξεψζεθαλ λα κεηαβνχλ
απφ ηα ειιεληθά ινγηζηηθά πξφηππα ζηα ΓΛΠ, επεξεάδνληαο ηελ εηθφλα ησλ
νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο εθθάλζεηο ησλ
πξαθηηθψλ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο κεγεζψλ, φπσο ζπλέβε θαη
δηεζλψο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ πεξηφδσλ. Ζ κεηάβαζε απηή πξνο ηηο
ηππνπνηεκέλεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
δελ είλαη έλα εχθνιν εγρείξεκα, ελψ ζπλαληά αθφκα πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζε
νξηζκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη απηφο ησλ ΜΜΔ.
Πξάγκαηη, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ
ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζεηξά ηδηαηηεξνηήησλ, νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζηηθέο
επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη
ζηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα νηθνλνκηθά
κεγέζε απαηηνχλ ηδηαίηεξν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ησλ ελ
ιφγσ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ είλαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε ησλ εζφδσλ, ε
ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εμφδσλ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε θνζηνιφγεζε ηνπ ρξφλνπ
κεηάδνζεο ησλ ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη νη εηδηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
ζπλδεφκελσλ κεξψλ. Μάιηζηα, ην δήηεκα ηεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη, πηζαλφλ, ην δπζθνιφηεξν πξφβιεκα γηα
ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, ηδηαίηεξα γηα ηηο εηζεγκέλεο, δεδνκέλνπ φηη έλα κεγάιν κέξνο
ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηα royalties θαη ζπλδέεηαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Παξφηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ
δελ έρεη απνηππσζεί επαξθψο αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδξάζεηο ηεο ζηνλ
ηξφπν θαηάξηηζεο θαη ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη
κεγεζψλ ηνπο, ε κέρξη ηψξα δηεζλήο εκπεηξία έρεη αλαδείμεη κία ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ
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δεηεκάησλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδηαηηεξφηεηεο, θαζψο θαη νξηζκέλα πεδία πνπ
επηδέρνληαη βειηίσζεο ζε φηη αθνξά ηηο κειινληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ. ε
θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη
ΓΠΥΑ ζα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ελ ιφγσ θιάδνο
εμειίζζεηαη πξνο λέα επηρεηξεζηαθά κνληέια. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε
εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα νη ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο λα
απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθά ζπρλφ θαηλφκελν ζε παγθφζκηα θιίκαθα.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε
δηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο
ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ηδηαίηεξν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε
ζπλάξηεζε κε ηα ρξεζηκφηεξα ΓΛΠ, θαζψο θαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ελφο
παξαδείγκαηνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
κίαο ππνζεηηθήο εηαηξίαο ΜΜΔ βάζεη ησλ ελ ιφγσ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. χκθσλα
κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε πσο ηα ζεκαληηθφηεξα
δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ
ΓΛΠ αθνξνχλ ηε ινγηζηηθή αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ, ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ
άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ απνκείσζε ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ,

ηα

δηθαηψκαηα

πλεπκαηηθήο

ηδηνθηεζίαο,

ηα

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαηά ιεηηνπξγηθφ
ηνκέα θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ππφ ζπκκεηνρέο ζε
θνηλά επηρεηξεζηαθά ζρήκαηα.
πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί πσο ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ απφ
ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ησλ ΜΜΔ έρεη ζεκαληηθά νθέιε, θαζψο ε ελαξκφληζε ησλ
ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ φρη κφλν εληζρχεη ηε δηαθάλεηα αιιά παξάιιεια δηεπθνιχλεη
ηελ πξνζβαζηκφηεηά ηνπο ζε μέλεο θεθαιαηαγνξέο, κεηψλνληαο ην θφζηνο θεθαιαίνπ
θαη επηηξέπνληαο ηελ άληιεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ ην επαξθψο ελεκεξσκέλν
επελδπηηθφ θνηλφ. Δθηφο απηνχ, ε αχμεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ
κεγεζψλ κέζσ ηεο εληζρπκέλεο ινγηζηηθήο ηππνπνίεζεο δεκηνπξγεί επλντθέο
ζπλζήθεο γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αχμεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπλεξγαζηψλ,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

δηεπθφιπλζεο

ησλ

δηαζπλνξηαθψλ

εμαγνξψλ,

ζπγρσλεχζεσλ θαη θνηλνπξαμηψλ.
Ωζηφζν, θαίλεηαη πσο αθφκα θαη κε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, νξηζκέλα
πξνβιεκαηηθά δεηήκαηα γηα ηηο εηαηξίεο ησλ ΜΜΔ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε θαη ρεηξηζκφ ησλ royalties,
δεδνκέλεο ηεο εγγελνχο πνιππινθφηεηαο ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ θαη
ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πνπ ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ. Έλα επηπιένλ δήηεκα
πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ε πςειή ζπρλφηεηα ησλ ζπλδεφκελσλ
ζπλαιιαγψλ, γλσζηέο θαη σο “bundled transactions”, κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ
θιάδνπ, νη νπνίεο επεξεάδνληαη κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν απφ ηηο εθάζηνηε ινγηζηηθέο
πξαθηηθέο βάζεη ΓΛΠ θαη ΓΠΥΑ. Αθφκε, ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πεξαηηέξσ
ελαξκφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ ΜΜΔ είλαη θαη ε
επηθαηξνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ
θαη ππεξεζηψλ, δήηεκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηηο κειινληηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ή εηζεγήζεηο ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ IASB
θαη ηνπο ππφινηπνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ δηεζλψλ αγνξψλ
θεθαιαίνπ.
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