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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, ερευνάται το θέμα της εισαγωγής στην Ελλάδα των νέων Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων από 1/1/2015, δηλαδή νέου λογιστικού πλαισίου με εφαρμογή νέων

λογιστικών πολιτικών και κανόνων επιμέτρησης, συγγενείς προς τα Δ.Λ.Π. – Δ.Π.Χ.Α. βάσει

της υποχρέωσης ενσωμάτωσης των προβλέψεων της νέας Ευρωπαϊκής «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/34/ΕΕ» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου

2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της

οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση

των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Σκοπός της παρούσας εργασίας δεν είναι η ανάλυση του νέου λογιστικού πλαισίου συνολικά,

αλλά η επισήμανση θεμάτων σχετικών με την πρώτη εφαρμογή και την μετάβαση από το παλιό

λογιστικό πλαίσιο των Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/1980 & Κ.Ν.2190/1920) στις νέες λογιστικές

πολιτικές που καθιερώνουν τα Ε.Λ.Π..

Όσον αφορά τα θέματα που τίθενται για την τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων &

στοιχείων) έχει εκδοθεί η ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ.1003/31.12.2014 παροχή οδηγιών για

την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014 Ε.Λ.Π., η οποία πραγματεύεται τα κεφάλαια 1

έως και 3 (άρθρα 1 έως και 15) του νόμου, που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Για την ολοκληρωμένη ανάλυση του θέματος καταγράφεται το θεσμικό πλαίσιο της λογιστικής

τυποποίησης και εναρμόνισης βάσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών με την ενσωμάτωσή τους στην

ελληνική νομοθεσία με τον ν.4308/2014 και καθιέρωση νέου λογιστικού πλαισίου περισσότερο

συναφές προς τα Δ.Λ.Π.-Δ.Π.Χ.Α. που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται

και στο άρθρο 17§7 «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις,

σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να αναζητούν

ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων

αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο».

Τέλος σημαντικό μέρος αποτελεί η καταγραφή σημαντικών ειδικών θεμάτων, που ανακύπτουν

κυρίως κατά την πρώτη εφαρμογή και μετάβαση στα ΕΛΠ, όπως τα αντιμετωπίζει η

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,

συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που εξέδωσε η ΕΛΤΕ. Η Οδηγία πραγματεύεται με

το λογιστικού ενδιαφέροντος μέρος του νόμου και συγκεκριμένα με τα κεφάλαια 1, 2 και 4 έως

8 (άρθρα 1 έως 7 και 16 έως 39).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την λογιστική τυποποίηση στην Ελλάδα και την

αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και εφαρμογής των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων,

κατά πόσο είναι προσαρμοσμένα τόσο με τις διεθνείς τάσεις εφαρμογής κοινών λογιστικών

πολιτικών και προτύπων (Δ.Λ.Π. – ΔΠΧΑ, Generally Accepted Accounting Principles –

GAAP, IFRS, International Financial Reporting Standards (IFRS), πρότυπο XBRL) σε ένα

ανταγωνιστικά διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, όσο και με την αναγκαιότητα

εφαρμογής κοινού ευρωπαϊκού λογιστικού πλαισίου με την ενσωμάτωση από τα κράτη – μέλη

της νέας ευρωπαϊκής λογιστικής οδηγίας 2013/34/ΕΕ 26.6.2013 (Εφημερίδα E.E.L.

182/19/29.6.2013).

1.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το εφαρμοζόμενο ελληνικό λογιστικό

πλαίσιο και τα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν από την πρώτη εφαρμογή των Ελληνικών

Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308 ΦΕΚ Α΄251/24.11.2014).

Επίσης η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται με την επισήμανση θεμάτων σχετικών με την

πρώτη εφαρμογή και την μετάβαση από το παλιό λογιστικό πλαίσιο των Ε.Γ.Λ.Σ.

(Π.Δ.1123/1980 & Κ.Ν.2190/1920) στις νέες λογιστικές πολιτικές που καθιερώνουν τα Ε.Λ.Π..

Οι οικονομικές οντότητες καλούνται να εφαρμόσουν τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, και

είναι λογικό να διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητα ή τη χρησιμότητα που

θα επιφέρουν στην οικονομική/περιουσιακή τους κατάσταση. Επίσης είναι λογικό να μην

μπορούν να καταλάβουν τις μεταβολές που θα επέλθουν στην περιουσιακή κατάσταση και στα

αποτελέσματα χρήσης από την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών που καλούνται να

εφαρμόσουν.

Στην περίπτωση αυτή δύνανται να εξάγχθούν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις

ή τα προβλήματα που θα επιφέρει η υιοθέτηση των νέων λογιστικών προτύπων, μόνο μετά την

πρώτη εφαρμογή. Δηλαδή, μετά την εφαρμογή των κανόνων μετάβασης και την αναμόρφωση

των κονδυλίων για την πρώτη εφαρμογή, μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα
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αναφορικά με τις επιπτώσεις της αλλαγής λογιστικών πολιτικών κυρίως στην δομή και στην

επιμέτρηση τόσο της περιουσιακής θέσης όσο και της ικανότητας επίτευξης λειτουργικών

αποτελεσμάτων μια οικονομικής οντότητας.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι:

α) Ποιες οι επιδράσεις από την πρώτη εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

β) Ποια τα σημαντικά σημεία της πρώτης εφαρμογής.

Γενικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στις λογιστικές διαδικασίες πρώτης

εφαρμογής και μετάβασης στα Ε.Λ.Π. με τις υποχρεώσεις που τίθενται αναδρομικής

εφαρμογής, που συνεπάγεται την προσαρμογή όλων των κονδυλίων του ισολογισμού κατά την

ημερομηνία μετάβασης και τη σύνταξη αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

για την συγκριτική περίοδο.

Πιθανά προβλήματα που θα ανακύψουν από την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής

επιμέτρησης από το ιστορικό κόστος στην εύλογη αξία επιμέτρησης των περιουσιακών

στοιχείων της οντότητας, ενδεικτικά αναφέρονται:

Εάν υιοθετηθεί η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων του

ισολογισμού, για τα οποία προβλέπεται από το νόμο των Ε.Λ.Π. σχετική δυνατότητα, κατά

πόσο υπάρχουν πιστοποιημένα αξιόπιστα διαθέσιμα στοιχεία επιμέτρησης σε εύλογες αξίες.

Εάν και κατά πόσο υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων,

κατά την ημερομηνία μετάβασης σε εύλογες αξίες, ώστε να γίνει αναμόρφωση των κονδυλίων

της συγκριτικής περιόδου με αξιόπιστα στοιχεία χωρίς να γίνει καταστρατήγηση της αλλαγής

πολιτικής επιμέτρησης με διόγκωση των κονδυλίων της καθαρής θέσης με ανύπαρκτες αξίες

με σκοπό την παραπλάνηση των χρηστών.

Εάν υπάρξουν ουσιώδεις παρεκκλίσεις στα παραπάνω ζητήματα, κατά πόσο εκπληρώνεται η

αρχή της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που σκοπεύει στη

δημοσίευση αξιόπιστης πληροφόρησης για την αποφυγή παραπλάνησης των χρηστών.

1.3. Δομή εργασίας

Τα κεφάλαια της παρούσας εργασία χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται

στην ιστορική αναδρομή της λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα. Το δεύτερο μέρος

αναφέρεται στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής
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λογιστικής οδηγίας 2013/34/ΕΕ 26.6.2013 για την δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού

πλαισίου εφαρμοζόμενων λογιστικών πολιτικών, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των

οικονομικών καταστάσεων.

Στην παρούσα εργασία γίνεται σύντομη καταγραφή της εξέλιξης της ελληνικής λογιστικής

τυποποίησης σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική. Η παγκόσμια εξέλιξη της λογιστικής

τυποποίησης είναι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα / Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης (IAS / IFRS) για την Ευρώπη και οι Γενικώς Αποδεκτοί Λογιστικοί Κανόνες

(GAAP) του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών Προτύπων (FASB) για την

Αμερική, αποτελούν το αποτέλεσμα αυτής της τυποποίησης.

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, της γενικότερης τάσης των Αμερικανικών Προτύπων,

προκύπτει να υπερτιμούν σε σύγκριση με τα ΔΛΠ, την αξία των περιουσιακών στοιχείων των

επιχειρήσεων, δηλαδή του συνόλου του ενεργητικού τους, είτε μέσω συχνότερων

αναπροσαρμογών είτε με διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης.

Η διερεύνηση της παγκόσμιας τάσης υιοθέτησης της λογιστικής τυποποίησης και η

χρησιμότητα της λογιστικής εναρμόνισης στην δημιουργία ανταγωνιστικού επενδυτικού

περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

2.1 Ιστορική αναδρομή λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα

Τα θεμέλια για την δημιουργία λογιστικής τυποποίησης και εφαρμογή των αρχών της

λογιστικής στην Ελλάδα, μπήκαν με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «περί ανωνύμων

εταιρειών». Κατόπιν, με τον τότε «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων», θεσπίστηκαν οι πρώτες

διατάξεις για την λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων το 1948. Στη συνέχεια το 1962,

καθιερωθήκαν για πρώτη φορά τυποποιημένες μορφές ισολογισμού και λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσεως1.

Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο εισήγαγε την λογιστική τυποποίηση με κωδικοποιημένο

λογιστικό σχέδιο που προέβλεπε το «Π.Δ. 1123 της 15.12.80 Περί ορισμού του περιεχομένου

και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου», που

αποτέλεσε αναμφισβήτητα σταθμό και ορόσημο στην ιστορία της λογιστικής στη χώρα μας.

Έβαλε σε μία τάξη τα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης των επιχειρήσεων που μέχρι

τότε στηρίζονταν στις γνώσεις αλλά και στις σκοπιμότητες των υπευθύνων της κάθε

επιχείρησης. Το ΕΓΛΣ καθιέρωσε κανόνες καθολικής ισχύος και επιπλέον καθιέρωσε το μέχρι

σήμερα ακολουθούμενο σχέδιο λογαριασμών, ορίζοντας κατά τρόπο σαφή το περιεχόμενο και

τη συνδεσμολογία των λογαριασμών. Καθιέρωσε τυποποιημένες και με σαφή δομή και

περιεχόμενο λογιστικές καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο προώθησε τη λογιστική τυποποίηση

η οποία συνέβαλλε στη διαφάνεια των λογιστικών δεδομένων των επιχειρήσεων και κατέστησε

ευχερέστερο το ελεγκτικό έργο των φορολογικών αρχών και των υπολοίπων ενδιαφερομένων

(μετόχων, τραπεζών κλπ.).

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή της 4ης οδηγίας της ΕΟΚ, διαδόθηκε περισσότερο και από

το 1991 το ΕΓΛΣ έγινε υποχρεωτικό στο σύνολο του από όλες τις εταιρείες ελεγχόμενες από

ορκωτούς ελεγκτές (άρθρο 7 Ν 1882/1990 ) και από το 1993 επεκτάθηκε η εφαρμογή του και

στις μη υπαγόμενες σε έλεγχο (άρθρο 7 ΠΔ 186/1992 - ΚΒΣ). Συνέπεσε χρονικά με τις

προαναφερθείσες τεχνολογικές καινοτομίες, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για

ριζικές ανατροπές (Όπως αναφέρει ένας από τους δημιουργούς του «οι νέες διατάξεις

αποτέλεσαν την αφετηρία μιας λογιστικής επαναστάσεως»),2.

1 Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος, περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 15 , Απρ. – Μαι. – Ιούν. 2011
2 Θ. Γρηγοράκος, Ανάλυση-Ερμηνεία του ΕΓΛΣ, εκδόσεις Σάκκουλα,11η έκδοση, Νοέμβριος 2005, σελ 98.
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Η ευρύτερη υποχρεωτική εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), την

δεκαετία του 1990, άλλαξε ριζικά το λογιστικό τοπίο στην Ελλάδα και σε συνδυασμό με την

ανάπτυξη της πληροφορικής δημιούργησαν μια καινούργια και σημαντικά βελτιωμένη

κατάσταση.

Με την έννοια «Λογιστικά πρότυπα» εννοούμε κυρίως, ένα σύνολο αρχών και κανόνων με

βάση τα οποία πρέπει να καταρτίζονται και να παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις

των επιχειρήσεων.

«Τα Δ.Λ.Π περιλαμβάνουν κανόνες - αρχές - μεθόδους που εφαρμόζονται ή ακολουθούνται

για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και συνακόλουθα για τον

προσδιορισμό των Ετήσιων Αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων

αυτών. Τα Δ.Λ.Π. δεν εκφράζουν, ούτε αποτελούν λογιστική τυποποίηση, που είναι γνωστή με

τη μορφή των εθνικών λογιστικών σχεδίων, όπως είναι το Ε.ΓΛΣ και τα Κλαδικά Λογιστικά

Σχέδια ή το Γαλλικό ή το Γερμανικό Λογιστικό Σχέδιο». Η έννοια της «Λογιστικής

Τυποποίησης» λοιπόν, είναι ευρύτερη από την έννοια των «Λογιστικών Προτύπων».3

Η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. νομοθετήθηκε με το ν. 2992/2002, με έναρξη εφαρμογής από 1/1/2003,

εν συνεχεία μετατέθηκε η υποχρέωση εφαρμογής τους (αφορούσε κυρίως επιχειρήσεις που

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών), από τον Ιανουάριο του 2005 (Εφαρμογή του

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της

19ης Ιουλίου 2002).

Τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών

Αθηνών και από τις θυγατρικές τους, με υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών

καταστάσεων.

Μέχρι 31/12/2014, η πλειονότητα των μη εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων εφάρμοζε τα

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», όρος που προήλθε εξ αντιδιαστολής προς τα «Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα» (Δ.Λ.Π.) IFRS και ο οποίος σημαίνει, τα Λογιστικά Πρότυπα που

προδιαγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν.

2190/1920.

3 Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος, περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 15 , Απρ. – Μαι. – Ιούν. 2011
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2.2 Η Λογιστική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Για την λογιστική εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.

1606/2002 ("κανονισμός ΔΛΠ")4 και τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Σεπτεμβρίου 2002. Ο

κανονισμός αυτός προβλέπει ότι για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου

2005 και μετά, οι εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους καταρτίζουν τους

ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που υιοθετούνται

με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 εάν, κατά την ημερομηνία

κλεισίματος του ισολογισμού τους, οι τίτλοι τους είναι δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε

οργανωμένη αγορά οιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 σημείο 13 της

οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές

υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών.

Ο "κανονισμός ΔΛΠ" αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενοποιημένης

και αποτελεσματικής κεφαλαιαγοράς έως το 2005. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε

επανειλημμένα το στόχο αυτό. Ο κανονισμός εξασφαλίζει πολύ υψηλότερο επίπεδο

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων σε όλη την εσωτερική αγορά από εκείνο που

θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση ελάχιστων, ισοδύναμων απαιτήσεων. Θα

βελτιώσει τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των

κεφαλαίων, η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της κεφαλαιαγοράς της ΕΕ.

Η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ που θα υιοθετηθούν θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα

των οικονομικών καταστάσεων και θα εξασφαλίσει υψηλό βαθμό συγκρισιμότητας των

καταστάσεων αυτών σε όλη την Ένωση.

Ο μηχανισμός υιοθέτησης των προτύπων

Ο "κανονισμός ΔΛΠ" προβλέπει ότι τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του πρέπει

να θεσπισθούν με βάση την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή5, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2002

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Ο "κανονισμός ΔΛΠ" προβλέπει ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μπορούν να υιοθετούνται

μόνον εφόσον:

4 ΕΕ αριθ. L 243 της 11.9.2002, σσ. 1-4.
5 ΕΕ αριθ. L 184 της 17.7.1999, σ. 23
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– δεν είναι αντίθετα προς την αρχή του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας
78/660/ΕΟΚ και του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ και προάγουν
το ευρωπαϊκό δημόσιο συμφέρον· και εφόσον

– πληρούν τα κριτήρια της απαιτούμενης κατανοησιμότητας, συνάφειας, αξιοπιστίας
και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που είναι αναγκαία για
τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
διαχείρισης.

Κατά τη λήψη των αποφάσεών της, η Επιτροπή θα επικουρείται από τεχνική επιτροπή

λογιστικών θεμάτων η οποία θα της παρέχει υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη κατά την

αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Όσον αφορά την πρώτη υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων, το άρθρο 3 παράγραφος 3

του "κανονισμού ΔΛΠ" προβλέπει ότι η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση ως προς τη δυνατότητα

εφαρμογής στην Κοινότητα των εν χρήσει διεθνών λογιστικών προτύπων κατά την έναρξη

ισχύος του κανονισμού.

Σχετικές με την διαδικασία της λογιστικής εναρμόνισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν:

α) η ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο

54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιριών

ορισμένων μορφών (78/660/ΕΟΚ), και

β) η ΕΒΔΟΜΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο

54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς

(83/349/ΕΟΚ).

Οι παραπάνω δύο Οδηγίες 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ καταργούνται με την «Οδηγία

2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013

σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας

2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των

οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

2.3 Λογιστική τυποποίηση σε Ευρώπη και Αμερική

Από την ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης με στόχο την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης των

επενδεδυμένων κεφαλαίων δημιουργήθηκε η ανάγκη μεταφοράς και κατανομής των πόρων σε

νέες μεγαλύτερες αγορές.

Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης των αγορών είναι τεράστιες και ο τομέας της λογιστικής

παίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία ενημέρωσης των εξωτερικών χρηστών. Γι’ αυτό και μια
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από τις κυριότερες διεθνείς λογιστικές διαδικασίες είναι η εναρμόνιση των εθνικών λογιστικών

συστημάτων, που αποτελεί συνέπεια της παγκοσμιοποίησης.

Η διαδικασία εναρμόνισης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως τον πολιτισμό, την

πολιτική, την οικονομία, και άλλους κοινωνιολογικούς παράγοντες. Τα ευρύτερα

χρησιμοποιούμενα λογιστικά συστήματα είναι τα U.S. GAAP και τα IFRS, μεταξύ των οποίων

γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί σύγκλιση, προκειμένου να υπάρχει στον οικονομικό κόσμο

ένα μοναδικό λογιστικό μοντέλο. Συνεπώς, η λογιστική τυποποίηση στην Αμερική

πραγματοποιείται με τα U.S. GAAP, ενώ στην Ευρώπη με τα IFRS.

Πολλές θυγατρικές ξένων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει τα U.S. GAAP ή

συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις της SEC. Παρόλα αυτά, τα IFRS κερδίζουν συνεχώς

έδαφος, αφού ήδη περίπου 100 χώρες ανά τον κόσμο τα έχουν υιοθετήσει.

Η ευρεία υιοθέτηση των IFRS προσφέρει στους επενδυτές μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως:

 Έγκυρες και ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με τα εθνικά πρότυπα.

 Οι μικροί επενδυτές, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα πληροφόρησης από άλλες πηγές,

θα αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για τις επιχειρήσεις και θα μειωθούν τα φαινόμενα

ασυμμετρίας πληροφόρησης.

 Οι οικονομικές καταστάσεις θα είναι δυνατό να συγκριθούν διεθνώς, χωρίς την προσαρμογή

από κάποιον οικονομικό αναλυτή, μειώνοντας έτσι το κόστος πληροφόρησης.

 Μειώνοντας το κόστος πληροφόρησης, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της αγοράς.

 Εφόσον γίνονται περισσότερο συγκρίσιμες οι οικονομικές καταστάσεις, μειώνονται τα

εμπόδια για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της λογιστικής τυποποίησης σε διεθνές επίπεδο είναι η

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων. Η συγκρισιμότητα θα μείωνε τα δυσνόητα

σημεία στις οικονομικές καταστάσεις ξένων επιχειρήσεων, που αποτελούν το μεγαλύτερο

εμπόδιο για τις διεθνείς επενδύσεις.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα, με κυριότερα:

 Τις διαφορετικές λογιστικές πρακτικές που ακολουθούν οι χώρες.

 Την έλλειψη ισχυρών σωμάτων λογιστών σε κάποιες χώρες.

 Τις διαφορές στα πολιτικά και οικονομικά συστήματα.

Η λογιστική τυποποίηση σε διεθνές επίπεδο έχει δεχθεί σημαντικές κριτικές. Η πρώτη κριτική

αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, στις οποίες επιβλήθηκαν διεθνή πρότυπα από τις οικονομικά
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ανεπτυγμένες χώρες. Μια άλλη κριτική αφορά το γεγονός ότι τα πρότυπα μειώνουν την

ευελιξία και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας. Η κύρια, ίσως,

αδυναμία των λογιστικών προτύπων είναι το γεγονός ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις

ανάγκες των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων και χωρών. Για την αντιμετώπιση αυτού του

προβλήματος έχει προταθεί να μην θεσπίζονται διεθνείς λογιστικοί κανόνες, αλλά διεθνείς

λογιστικές αρχές, που είναι πιο γενικές6.

2.4 Το πλαίσιο λογιστικής τυποποίηση στην Ευρώπη7

Η λογιστική τυποποίηση στην Ευρώπη έγινε με τα IFRS. Τα IFRS είναι λογιστικοί κανόνες

(«πρότυπα») που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έναν

ανεξάρτητο οργανισμό που εδρεύει στο Λονδίνο. Τα IFRS φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα

σύνολο κανόνων που, στην ιδανική περίπτωση, θα προάγουν τη χρηματοοικονομική

πληροφόρηση από τις εισηγμένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ του 1973 και του

2000, τα διεθνή πρότυπα εκδίδονταν από την οργάνωση του προκατόχου του IASB, την

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), έναν οργανισμό που ιδρύθηκε το 1973 από

τα σώματα λογιστών της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας,

του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων

Πολιτειών.

Στις 6 Ιουνίου 2002 το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε. εξέδωσε μια επίσημη δήλωση με

την οποία απαιτείται από όλες τις εισηγμένες εταιρείες στην Ε.Ε. να χρησιμοποιούν τα IFRS

στις ενοποιημένες ή απλές οικονομικές τους καταστάσεις από την εταιρική χρήση από 1ης

Ιανουαρίου 2005.

2.5 Το πλαίσιο της λογιστικής τυποποίησης στην Αμερική8

Στις ΗΠΑ, η Αμερικανική Ένωση Λογιστών (American Association of Public Accountants),

που ήταν και ο πρόδρομος του σημερινού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών, ιδρύθηκε το 1887

ως επαγγελματικό σώμα χωρίς κρατική επίβλεψη. Το 1939 υπέκυψε στην πίεση της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς (SEC) και της αμερικανικής κυβέρνησης για τη σύσταση επιτροπής για τις

6 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
7 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
8 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
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λογιστικές διαδικασίες. Έτσι, εξέδωσε 51 λογιστικές αρχές προτού αντικατασταθεί το 1959

από το Συμβούλιο Αρχών της AICPA, το οποίο με τη σειρά του αντικαταστάθηκε το 1973 από

το σημερινό FASB.

Επί του παρόντος, το FASB είναι ο κύριος φορέας που είναι αρμόδιος για την έκδοση των U.S.

GAAP. Τα U.S. GAAP περιγράφονται ως γνωστοποιήσεις και αποτελούν τις αρχές της

λογιστικής τυποποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στις 13 Ιουλίου 2007 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κυκλοφόρησε μια πρόταση να δέχεται τις

οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα IFRS από ξένες επιχειρήσεις

χωρίς συμμόρφωση με τα αμερικάνικα GAAP. Στις 15 Νοεμβρίου 2007 η Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς ψήφισε υπέρ της πρότασης αυτής. Πριν από την απόφαση αυτή, οι ξένες

ιδιωτικές επιχειρήσεις δεσμεύονταν από τον κανονισμό της SEC να συμμορφώνουν τα κέρδη

και τα ίδια κεφάλαια των μετόχων με τα GAAP των ΗΠΑ, εάν οι οικονομικές τους καταστάσεις

έχουν συνταχθεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε λογιστικά πρότυπα εκτός από τα GAAP των

ΗΠΑ. Μετά την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αποδεχθεί την πρόταση, δεν είναι

πλέον υποχρεωτική η συμμόρφωση για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συντάσσουν τις

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα IFRS. Η απόφαση αυτή θέτει υπό συζήτηση το

μέλλον της λογιστικής τυποποίησης στις ΗΠΑ και των U.S. GAAP. Η διαφορά μεταξύ των

δύο προτύπων είναι ότι τα IFRS προωθούν τη λογιστική της εύλογης αξίας σε σχέση με την

ιστορική κοστολόγηση βάσει των U.S. GAAP. Ένα επιχείρημα για τη μη υιοθέτηση των IFRS

στις ΗΠΑ είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αμερικανικής αγοράς. Μέσα στα επόμενα

χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναμένεται να συμπράξουν με τις υπόλοιπες

ανεπτυγμένες χώρες και να υιοθετήσουν τα IFRS.

Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα παρέχει ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ με εκτεταμένες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Η

αξία της παγκόσμιας σύγκλισης των λογιστικών προτύπων έγκειται στην αυξημένη

συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων των διαφόρων επιχειρήσεων.

Συνεπώς, δύο ανταγωνιστικά συστήματα λογιστικής στην εγχώρια αγορά θα καθυστερήσουν

την πρόοδο προς αυτόν τον στόχο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απάντησε με τον «χάρτη

πορείας» που περιγράφει την πορεία προς την υποχρεωτική χρήση των IFRS από τις εγχώριες

εισηγμένες επιχειρήσεις μέχρι το 2014. Ο χάρτης πορείας παρακάμπτει την εναλλακτική, πιο

επίπονη πορεία προς τη σύγκλιση, που αποτελεί ένα κοινό μακροχρόνιο στόχο του FASB και

του IASB και κατευθύνεται προς τη δημιουργία ενός κοινού συνόλου λογιστικών προτύπων.
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Οι εκθέσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επικροτώντας τις πρωτοβουλίες για σύγκλιση,

εκθειάζουν τα οφέλη της, αναφέροντας την εξοικονόμηση κόστους τυποποίησης και ότι ένα

ενιαίο σύνολο παγκόσμιων προτύπων αναφοράς καλύπτει απόλυτα το κριτήριο της

συγκρισιμότητας. Μια τέτοια εξέλιξη θα αυξήσει τις παγκόσμιες ευκαιρίες για τους

αμερικανούς επενδυτές και θα κάνει τις αμερικανικές κεφαλαιαγορές πιο ελκυστικές στους

ξένους εκδότες.

Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε αντιδράσεις. Η μελέτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής

Λογιστικής και Πληροφόρησης της Αμερικανικής Ένωσης Λογιστών δεν υποστηρίζει την

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξάλειψη της απαίτησης συμφωνίας των U.S.

GAAP και των IFRS για ξένες ιδιωτικές επιχειρήσεις, αφού θεωρεί ότι οι διαφορές μεταξύ των

IFRS και των GAAP των ΗΠΑ είναι μεγάλες.

Η απόφαση για το αν θα πρέπει οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες να υιοθετήσουν τα

IFRS παραμένει ρευστή. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται από την

αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η πλήρης αποδοχή των IFRS στις ΗΠΑ θα μπορούσε

να γίνει το νωρίτερο το 2015. Με την πιθανή αντικατάσταση των U.S. GAAP με τα IFRS στο

εγγύς μέλλον, η κατανόηση των επιπτώσεων των IFRS για την εταιρική χρηματοοικονομική

πληροφόρηση καθίσταται απαραίτητη9.

2.6 Οι βασικές ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ IFRS και U.S. GAAP10

Τα δύο εξεταζόμενα συστήματα λογιστικής τυποποίησης, τα IFRS και τα U.S. GAAP,

εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες. Η πρώτη ομοιότητα αφορά τους οργανισμούς που τα

θεσπίζουν. Οι δύο οργανισμοί έχουν παρόμοια δομή. Και οι δύο απαρτίζονται από ένα

επιβλέπον σώμα (το FAF και το IASCF αντίστοιχα), ένα σώμα σύνταξης προτύπων (το FASB

και το IASB αντίστοιχα), ένα συμβουλευτικό σώμα (το FASAC και το SAC), και ένα σώμα

ερμηνείας των προτύπων (το EITF και το IFRIC).

Και οι δύο οργανισμοί είναι ιδιωτικοί, ώστε να επιτυγχάνεται η ανεξαρτησία τους. Οι Γενικές

Αρχές Λογιστικής Τυποποίησης, τόσο τα IFRS όσο και τα U.S. GAAP, αποτελούν ένα σύνολο

από υποθέσεις, αρχές, έννοιες και συμβάσεις που δεν αποτελούν αρχές από μόνες τους.

Ωστόσο, τα εννοιολογικά πλαίσια που θέτουν είναι κρίσιμης σημασίας, αφού παρέχουν

9 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
10 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
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καθοδήγηση και χρησιμεύουν ως σημεία αναφοράς για την επίλυση συγκρούσεων. Στις ΗΠΑ

και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι βασικές λογιστικές αρχές είναι το ιστορικό κόστος, ο

συντηρητισμός, η συνέπεια, τα δεδουλευμένα, η σημαντικότητα της ουσίας έναντι του τύπου

κ.λπ. Σε περίπτωση εννοιολογικής σύγκρουσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή του

συντηρητισμού. Τόσο τα IFRS όσο και τα GAAP των ΗΠΑ υποστηρίζουν τον χρυσό κανόνα

της αποτίμησης των αποθεμάτων και την εφαρμογή της αρχής της σύνεσης. Ο χρυσός κανόνας

ορίζει ότι τα αποθέματα θα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη του κόστους και αγοραίας

αξίας, σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας.

Οι διαφορές μεταξύ των U.S. GAAP και των IFRS δεν θεωρούνται απαραίτητα κάτι κακό,

αλλά μια αποτύπωση της διαφορετικότητας των εθνών, αντανακλώντας διαφορές στο πολιτικό,

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, τεχνολογικό, νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα

αναπτυσσόμενα έθνη έχουν λιγότερο ολοκληρωμένα λογιστικά πρότυπα, λόγω του μοναδικού

επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος. Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες

Πολιτείες, προβλέπουν πολύπλοκες επιχειρηματικές συμφωνίες, επομένως χρειάζονται

περίπλοκα λογιστικά πρότυπα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων. Συνεπώς, τα

διεθνή πρότυπα μπορεί να είναι κατάλληλα για ένα εθνικό περιβάλλον και όχι για κάποιο άλλο.

Όσον αφορά την Ευρώπη, τα IFRS στοχεύουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προτύπων,

την προώθηση και την αυστηρή εφαρμογή αυτών και τη σύγκριση. Ο όρος «σύγκλιση»

αναφέρεται στη διαδικασία του περιορισμού των διαφορών μεταξύ των IFRS και των

λογιστικών προτύπων των χωρών που διατηρούν τα δικά τους πρότυπα. Αυτή ακριβώς είναι

και ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των IFRS, ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπουν την παροχή

έγκυρων και ακριβών πληροφοριών, σαφέστερης εικόνας των επιχειρήσεων, δυνατότητα

σύγκρισης των λογιστικών καταστάσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως,

μείωση του κόστους πληροφόρησης και άρσης των εμποδίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Τέλος, η βασική τους ιδιότητα συνοψίζεται στο γεγονός ότι είναι προσανατολισμένα στους

μετόχους.

Από την άλλη μεριά, στην Αμερική οι προσπάθειες λογιστικής τυποποίησης ξεκίνησαν ήδη

από το 1887 με την ίδρυση της Αμερικανικής Ένωσης Λογιστών, που ήταν και ο πρόδρομος

του σημερινού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών και του FASB, ο οποίος είναι σήμερα ο κύριος

φορέας για την έκδοση των U.S. GAAP. Τα U.S. GAAP περιγράφονται ως γνωστοποιήσεις

που περιέχουν ολοκληρωμένες εντολές, με αγγλοσαξωνική ιστορική προέλευση, ενώ

αποτελούν τις αρχές της λογιστικής τυποποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
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Συνοψίζοντας, παρά τις προσπάθειες να αμβλυνθούν οι διαφορές ανάμεσα στα U.S. GAAP και

τα IFRS και την απόφαση της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επιτρέπει σε

εισηγμένες επιχειρήσεις να δημοσιεύουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα IFRS,

εντούτοις πλήρης σύγκλιση των λογιστικών προτύπων δεν έχει ακόμα επέλθει και είναι

αμφίβολο αν θα επέλθει. Κυριότερος ανασταλτικός παράγων είναι οι διαφορές στις

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές δομές κάθε χώρας11.

2.7 Σύνοψη Βιβλιογραφίας

Στην παρούσα εργασία ερευνάται το θέμα της πρώτης εφαρμογής του νέου λογιστικού

πλαισίου στην Ελλάδα με την εφαρμογή του ν.4308/2014 Ε.Λ.Π..

Η πλήρης εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου από τις επιχειρήσεις – οντότητες και κυρίως

των βασικών διατάξεων των νέων λογιστικών πολιτικών με τις νέες αρχές σύνταξης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των νέων κανόνων επιμέτρησης, αναμένεται να γίνει

με απεικόνιση τους, στις με τη νέα μορφή χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015.

Καθότι τα ζητήματα που τίθενται με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν έχουν ακόμα

προκύψει από εμπειρικές μελέτες και έρευνες, δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που

διαπραγματεύονται ζητήματα μετάβασης και πρώτης εφαρμογής των Ε.Λ.Π.

Ο νόμος των Ε.Λ.Π. ορίζει ότι οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους

καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο του νόμου δύνανται να αναζητούν ερμηνευτική

καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι

συμβατές, δηλαδή δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα

Δ.Π.Χ.Α. για θέματα που ρυθμίζονται συνοπτικά από το νόμο.

Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, για το θέμα που διαπραγματεύεται η παρούσα εργασία, δεν

υπάρχει επιστημονική βιβλιογραφία, και καθόσον υπάρχει πρόβλεψη από τον νόμο να

αναζητείται καθοδήγηση από τα Δ.Π.Χ.Α. έγινε αναζήτηση στη σχετική βιβλιογραφία για την

πρώτη υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α. (ΔΠΧΑ 1 και ΜΕΔ 8).

11 Γεώργιος Ε. Σγουράκης περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 16 , Ιουλ. – Αυγ. – Σεπτ. 2014
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

3. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

3.1 Η νέα Ευρωπαϊκή «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ» 2013/34/ΕΕ12

Οι ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές στις χώρες μέλη της Ε.Ε. καθορίζονται από τις

οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά

με την έκδοση της Τέταρτης οδηγίας, 78/660/EEC/1978 και την Έβδοµη οδηγία,

83/349/ΕΕC/1983, για τις απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αντίστοιχα, οι οποίες

ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με τα Προεδρικά Διατάγματα 498/87 και 409/8613.

Η νέα Οδηγία, 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης

Ιουνίου 2013 σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές

καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της

οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση

των οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, αντικαθιστά τις προαναφερθείσες

ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η νέα Οδηγία 2013/34/ΕΕ 26.6.2013 (Εφημερίδα E.E.L. 182/19/29.6.2013) εκδόθηκε ώστε να

επικαιροποιήσει στις σύγχρονες εξελίξεις τις ακολουθούμενες λογιστικές πολιτικές από κράτη

μέλη, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές καθώς και τις εξελίξεις στα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την

οδηγία το αργότερο την 20ης Ιουλίου 2015. Όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη οι διατάξεις

της οδηγίας, πρέπει να γίνεται αναφορά στην οδηγία αυτή.

Παρακάτω γίνεται σύντομη αναφορά στις οδηγίες που δίνονται στα κράτη – μέλη για μεταφορά

σε διατάξεις στο Εθνικό τους Δίκαιο, με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 26.6.2013:

Η προαναφερόμενη οδηγία επιδιώκει την κατάρτιση και θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων της

υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθμης οι οποίες να συμμορφώνονται με τις αρχές της

επικουρικότητας και της αναλογικότητας και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι διοικητικές

επιβαρύνσεις θα είναι ανάλογες των επιδιωκόμενων οφελών. Αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο

12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EL
13 Νιφορόπουλος Κων/νος, Σαββίδη Βαρβάρα περιοδικό «Accountancy Greece, τεύχος 12 , Ιουλ.–Αυγ–Σεπτ. 2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/
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των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην οικονομία της Ένωσης και επιδιώκει τη

βελτίωση της συνολικής προσέγγισης όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την καθιέρωση

της αρχής "προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" στη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές

ρυθμίσεις έως τις δημόσιες υπηρεσίες.

Επιδιώκει διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με τη μείωση των διοικητικών

επιβαρύνσεων και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, καθώς

και την προώθηση της διεθνοποίησης των ΜΜΕ.

Μειώνει τις λογιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως

τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας οι προηγούμενες λογιστικές οδηγίες ήταν

επαχθείς για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Καθορίζει τον συντονισμό των εθνικών διατάξεων που αφορούν τη μορφή και το περιεχόμενο

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης, τις χρησιμοποιούμενες

βάσεις επιμέτρησης, καθώς και τη δημοσιοποίηση των εγγράφων αυτών, ιδίως όσον αφορά

ορισμένες μορφές επιχειρήσεων περιορισμένης ευθύνης, έχει ιδιαίτερη σημασία για την

προστασία των μετόχων, των εταίρων και των τρίτων.

Επιβάλλει τον ταυτόχρονο συντονισμό στους τομείς αυτούς για αυτές τις μορφές επιχειρήσεων

εφόσον, αφενός, ορισμένες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη

μέλη και, αφετέρου, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν παρέχουν διασφαλίσεις σε τρίτους για ποσά

που υπερβαίνουν την εταιρική τους περιουσία.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις επιδιώκουν διαφόρους στόχους και δεν παρέχουν απλώς

πληροφορίες για τους επενδυτές στις κεφαλαιαγορές αλλά ενημερώνουν για προηγούμενες

συναλλαγές και ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση. Η λογιστική νομοθεσία της Ένωσης

πρέπει να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των αποδεκτών των

οικονομικών καταστάσεων και του συμφέροντος των επιχειρήσεων να μην επιβαρύνονται

αδικαιολόγητα με απαιτήσεις δημοσίευσης πληροφοριών.

Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες επιχειρήσεις

που έχουν περιορισμένη ευθύνη, όπως οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης

ευθύνης. Επιπλέον υπάρχει σημαντικός αριθμός ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών,

στις οποίες όλοι οι απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι είναι ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης και, επομένως, οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να υπόκεινται στα μέτρα

συντονισμού της παρούσας οδηγίας.
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Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να βασίζεται επί αρχών και να

διασφαλίζει ότι μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να επιτύχει εξαίρεσή από την εφαρμογή της

δημιουργώντας διάρθρωση ομίλου με πολλαπλά επίπεδα επιχειρήσεων που έχουν την έδρα

τους εντός ή εκτός της Ένωσης.

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στον βαθμό που δεν είναι

ασυνεπείς ούτε αντιφάσκουν προς τις διατάξεις για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών

πληροφοριών ορισμένων μορφών επιχειρήσεων ή τις διατάξεις για τη διανομή του κεφαλαίου

μιας επιχείρησης, που περιλαμβάνονται σε άλλες ισχύουσες νομοθετικές πράξεις τις οποίες

έχουν θεσπίσει ένα ή περισσότερα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Επιβάλλεται επίσης να καθιερωθούν ισοδύναμες ελάχιστες νομικές προϋποθέσεις στο επίπεδο

της Ένωσης σχετικά με την έκταση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που θα πρέπει να

παρέχουν στο κοινό ανταγωνιστικές μεταξύ τους επιχειρήσεις.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται επί συντηρητικών βάσεων και να

δίνουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης, της

οικονομικής της θέσης και των κερδών ή ζημιών.

Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις για τις μικρές επιχειρήσεις θα εναρμονισθούν

ευρέως σε ολόκληρη την Ένωση. Η παρούσα οδηγία βασίζεται στην αρχή "προτεραιότητα στις

μικρές επιχειρήσεις". Για να αποφευχθεί η δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση των

επιχειρήσεων αυτών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν λίγες μόνον πρόσθετες

πληροφορίες μέσω σημειώσεων, σε σχέση με τις υποχρεωτικές σημειώσεις. Όταν πάντως

πρόκειται για ενιαίο σύστημα υποβολής, τα κράτη μέλη μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να

απαιτούν περιορισμένο αριθμό πρόσθετων πληροφοριών εφόσον τις απαιτεί η εθνική

φορολογική νομοθεσία και είναι απολύτως αναγκαίες για την είσπραξη των φόρων. Τα κράτη

μέλη θα πρέπει να μπορούν, όσον αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, να επιβάλλουν

απαιτήσεις, πέραν των ελαχίστων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Όταν η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις, λ.χ.

στις μικρές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τη

δυνατότητα αυτή πλήρως ή εν μέρει, ζητώντας λιγότερες πληροφορίες από εκείνες που

επιτρέπει η οδηγία. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν η παρούσα οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να

εφαρμόζουν απαλλαγή, σχετικά λ.χ. με τις μικρές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι τα κράτη

μέλη μπορούν να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις αυτές πλήρως ή εν μέρει.
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Οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να ορίζονται και να διακρίνονται βάσει

του συνόλου του ισολογισμού, του καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών και του μέσου

αριθμού απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεδομένου ότι τα κριτήρια αυτά

καταδεικνύουν κατά κανόνα με αντικειμενικό τρόπο το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης. Εάν

ένα κράτος μέλος εφαρμόζει μία ή περισσότερες από τις προαιρετικές απαλλαγές στις πολύ

μικρές επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει και αυτές να καθορίζονται βάσει

του συνολικού ισολογισμού, του καθαρού κύκλου εργασιών και του μέσου αριθμού

προσωπικού.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν περιορισμένους πόρους προκειμένου να

συμμορφωθούν με υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις. Επομένως τα κράτη μέλη μπορούν να

απαλλάξουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες ενδέχεται να

συνεπάγονται αδικαιολόγητα επαχθή διοικητικό φόρτο για αυτές. Ωστόσο, οι πολύ μικρές

επιχειρήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε όλες τις εθνικές υποχρεώσεις για την τήρηση αρχείων

των επιχειρηματικών συναλλαγών και της οικονομικής κατάστασής τους. Επίσης, οι

επιχειρήσεις επενδύσεων και οι επιχειρήσεις χαρτοφυλακίου θα πρέπει να εξαιρούνται από τις

απλουστεύσεις υπέρ των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των

αγορών τους όταν λαμβάνουν απόφαση σχετικά με τη σκοπιμότητα ή τον τρόπο εφαρμογής

ειδικού καθεστώτος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

Η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων μπορεί να είναι επαχθής για τις πολύ μικρές

επιχειρήσεις. Ταυτοχρόνως, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με την

παρούσα οδηγία. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν τις απαλλαγές της

παρούσας οδηγίας για τις μικροεπιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να απαλλάσσουν τις πολύ

μικρές επιχειρήσεις από τη γενική υποχρέωση δημοσίευσης, με την προϋπόθεση ότι οι

πληροφορίες του ισολογισμού έχουν κατά νόμον κατατεθεί, σύμφωνα με την εθνική

νομοθεσία, σε μία τουλάχιστον καθορισμένη αρμόδια αρχή και ότι οι πληροφορίες αυτές

διαβιβάζονται στο μητρώο επιχειρήσεων, ώστε να μπορεί να ληφθεί αντίγραφό τους κατόπιν

αίτησης.

Προκειμένου να διασφαλισθεί η δημοσίευση συγκρίσιμων και ισότιμων πληροφοριών, οι αρχές

της αναγνώρισης και της επιμέτρησης θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το τεκμήριο ότι

η επιχείρηση συνεχίζει τις δραστηριότητές της, τη σύνεση και τη λογιστική απεικόνιση σε

δεδουλευμένη βάση. Δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί μεταξύ λογαριασμών ενεργητικού και
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παθητικού και εσόδων και δαπανών, ενώ τα επιμέρους στοιχεία των λογαριασμών ενεργητικού

και παθητικού θα πρέπει να αποτιμώνται ξεχωριστά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να

μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τις επιχειρήσεις να

διενεργούν συμψηφισμούς μεταξύ λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού καθώς και μεταξύ

λογαριασμών εσόδων και δαπανών. Η απεικόνιση των λογαριασμών στις οικονομικές

καταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την οικονομική πραγματικότητα ή την εμπορική

υπόσταση της σχετικής συναλλαγής ή του σχετικού διακανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει,

ωστόσο, να μπορούν να απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της αρχής αυτής.

Η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η απεικόνιση, η δημοσίευση και η ενοποίηση στις οικονομικές

καταστάσεις θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της σημαντικότητας. Σύμφωνα με την αρχή

της σημαντικότητας, πληροφορίες που κρίνονται ασήμαντες μπορούν να περιλαμβάνονται,

λ.χ., αθροιστικά στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, ακόμη και αν ένα μεμονωμένο

στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ασήμαντο, ασήμαντα στοιχεία παρόμοιου χαρακτήρα ενδέχεται

να θεωρηθούν σημαντικά στο σύνολό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να

περιορίζουν την υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής της σημαντικότητας στην απεικόνιση και

τη δημοσίευση. Η αρχή της σημαντικότητας δεν θα πρέπει να επηρεάζει οποιαδήποτε εθνική

υποχρέωση τήρησης πλήρων αρχείων για τις επιχειρηματικές συναλλαγές και την οικονομική

θέση.

Τα στοιχεία που αναγνωρίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να

επιμετρούνται βάσει της αρχής της τιμής κτήσης ή του κόστους παραγωγής, ώστε να

διασφαλίζεται η αξιοπιστία των πληροφοριών που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Θα πρέπει να παρέχεται, πάντως, στα κράτη μέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν στις

επιχειρήσεις, ή να απαιτούν από αυτές, να αποτιμούν εκ νέου τα πάγια στοιχεία ενεργητικού

ώστε να παρέχονται στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων χρησιμότερες πληροφορίες.

Η απαιτούμενη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε ολόκληρη την

Κοινότητα καθιστά αναγκαία την εισαγωγή από τα κράτη μέλη ενός συστήματος λογιστικής

αποτίμησης ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία. Επιπλέον, τα συστήματα

λογιστικής αποτίμησης στην εύλογη αξία παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να φανούν

χρησιμότερες στους χρήστες οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις πληροφορίες που

βασίζονται στην τιμή κτήσης ή στο κόστος παραγωγής. Κατά συνέπεια τα κράτη μέλη θα

πρέπει να επιτρέπουν την καθιέρωση συστήματος λογιστικής αποτίμησης στην εύλογη αξία

από όλες τις επιχειρήσεις ή από οποιεσδήποτε κατηγορίες επιχειρήσεων, πλην των πολύ μικρών
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επιχειρήσεων που επωφελούνται από τις απαλλαγές της παρούσας οδηγίας, τόσο για τις ετήσιες

όσο και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή, εφόσον το επιθυμεί κράτος μέλος,

αποκλειστικά για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν ή να απαιτούν τη λογιστική αποτίμηση στην

εύλογη αξία στοιχείων του ενεργητικού, πλην των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Επιβάλλεται η χρήση περιορισμένου αριθμού διαρθρώσεων για τον ισολογισμό, ώστε να

μπορούν οι χρήστες οικονομικών καταστάσεων να συγκρίνουν καλύτερα την οικονομική θέση

επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν τη χρήση της μίας

διάρθρωσης για τον ισολογισμό και θα πρέπει να τους επιτραπεί να προσφέρουν δυνατότητα

επιλογής μεταξύ των επιτρεπομένων διαρθρώσεων. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν

τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις ή να απαιτούν από αυτές να τροποποιούν τη

διάρθρωση και να παρουσιάζουν ισολογισμό στον οποίον διακρίνονται τα κυκλοφορούντα από

τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία. Θα πρέπει να επιτρέπεται διάρθρωση αποτελεσμάτων χρήσης

που απεικονίζει το είδος των δαπανών και διάρθρωση αποτελεσμάτων χρήσης που απεικονίζει

τη λειτουργία των δαπανών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαιτούν τη χρήση μίας διάρθρωσης

για το λογαριασμό κερδοζημιών και θα πρέπει να τους επιτραπεί να προσφέρουν δυνατότητα

επιλογής μεταξύ των επιτρεπομένων διαρθρώσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να

μπορούν να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να δημοσιεύουν κατάσταση επιδόσεων αντί

αποτελεσμάτων χρήσης, η οποία θα καταρτίζεται σύμφωνα με μία από τις επιτρεπόμενες

διαρθρώσεις. Θα μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα απλούστευσης των απαιτούμενων

διαρθρώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν

να περιορίσουν τις διαρθρώσεις του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων

χρήσης, εφόσον απαιτείται για την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών καταστάσεων.

Για λόγους συγκρισιμότητας, πρέπει να προβλέπεται κοινό πλαίσιο για την αναγνώριση, την

επιμέτρηση και την απεικόνιση, μεταξύ άλλων, των διορθώσεων αξιών, της φήμης και

πελατείας, των προβλέψεων, των αποθεμάτων και των κυκλοφορούντων στοιχείων

ενεργητικού, καθώς και των εσόδων ή δαπανών ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας.

Η αναγνώριση και η επιμέτρηση ορισμένων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων

βασίζονται σε εκτιμήσεις, αξιολογήσεις και πρότυπα και όχι σε ακριβείς απεικονίσεις. Λόγω

των αβεβαιοτήτων που είναι σύμφυτες με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ορισμένα

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων δεν μπορούν να επιμετρηθούν με ακρίβεια, αλλά μόνο

κατά προσέγγιση. Η εκτίμηση προϋποθέτει αξιολογήσεις βάσει των τελευταίων αξιόπιστων
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πληροφοριών. Η χρήση εκτιμήσεων αποτελεί ουσιώδες τμήμα της κατάρτισης των

οικονομικών καταστάσεων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των προβλέψεων, οι οποίες

από τη φύση τους είναι πιο αβέβαιες από τα περισσότερα άλλα στοιχεία του ισολογισμού. Οι

εκτιμήσεις θα πρέπει να βασίζονται σε συνετή κρίση της διαχείρισης της επιχείρησης, να

υπολογίζονται σε αντικειμενική βάση και να συμπληρώνονται από εμπειρία από παρόμοιες

συναλλαγές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και από εκθέσεις ανεξαρτήτων

εμπειρογνωμόνων. Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν κάθε

συμπληρωματικό στοιχείο που προκύπτει μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Οι πληροφορίες που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτελεσμάτων

χρήσης θα πρέπει να συμπληρώνονται από πληροφορίες που δημοσιεύονται στο προσάρτημα

των οικονομικών καταστάσεων. Οι χρήστες οικονομικών καταστάσεων δεν χρειάζονται κατά

κανόνα πρόσθετες πληροφορίες από τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ εξάλλου η συλλογή αυτών

των πρόσθετων πληροφοριών μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή για τις μικρές επιχειρήσεις.

Δικαιολογείται, επομένως, η εφαρμογή καθεστώτος περιορισμένης δημοσίευσης για τις μικρές

επιχειρήσεις.

Οι πληροφορίες όσον αφορά τις λογιστικές μεθόδους αποτελούν βασικό στοιχείο του

προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να

περιλαμβάνουν, συγκεκριμένα, τις βάσεις επιμέτρησης που εφαρμόζεται σε διάφορα στοιχεία,

δήλωση ότι οι λογιστικές μέθοδοι είναι σύμφωνες με την έννοια της συνεχούς λειτουργίας και

κάθε σημαντική αλλαγή των λογιστικών μεθόδων.

Οι χρήστες οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται από μεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις έχουν κατά κανόνα ιδιαίτερες ανάγκες πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, σε

ορισμένους τομείς θα πρέπει να δημοσιεύονται πρόσθετα στοιχεία. Εξαίρεση από κάποιες

υποχρεώσεις δημοσίευσης δικαιολογείται εφόσον μια τέτοια δημοσίευση θα ήταν επιζήμια για

ορισμένα άτομα ή για την επιχείρηση.

Η έκθεση διαχείρισης και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης αποτελούν σημαντικά στοιχεία

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Θα πρέπει να παρέχουν πραγματική εικόνα της εξέλιξης

των εργασιών της επιχείρησης και της θέσης της, κατά τρόπο που να συμβαδίζει με το μέγεθος

και την πολυπλοκότητα των εργασιών της. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να περιορίζονται στις

οικονομικές πτυχές των εργασιών της επιχείρησης και θα πρέπει να γίνεται ανάλυση των

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών των εργασιών που είναι αναγκαίες για την

κατανόηση της ανάπτυξης, της επίδοσης ή της θέσης της επιχείρησης.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τις μικρές επιχειρήσεις από

την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις παραθέτουν,

στο προσάρτημα, τις ενδείξεις που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων.

Δεδομένου ότι οι εισηγμένες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να διαδραματίζουν προεξέχοντα ρόλο

στις οικονομίες στις οποίες εντάσσονται, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις των οποίων οι

κινητές αξίες είναι δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων στις οποίες εφαρμόζεται η

παρούσα οδηγία θα πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με την οδηγία 2009/101/ΕΚ. Είναι,

ωστόσο, σκόπιμη η θέσπιση ορισμένων παρεκκλίσεων σε αυτόν τον τομέα για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να αναπτύξουν συστήματα ηλεκτρονικής

δημοσίευσης που θα επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν λογιστικά στοιχεία,

συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών οικονομικών καταστάσεων, άπαξ και σε μορφή που

θα επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν εύκολα τα

στοιχεία.

Με γνώμονα τη βελτίωση της διαφάνειας των πληρωμών προς κυβερνήσεις, οι μεγάλες

επιχειρήσεις και οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στους τομείς

της εξόρυξης ή της υλοτόμησης πρωτογενών δασών θα πρέπει να δημοσιοποιούν σε ξεχωριστή

ετήσια έκθεση σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στις

οποίες δραστηριοποιούνται. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε χώρες

πλούσιες σε φυσικούς πόρους και συγκεκριμένα σε μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο

καθώς και πρωτογενή δάση. Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τύπους πληρωμών

συγκρίσιμους με αυτούς που δημοσιεύει μία επιχείρηση η οποία συμμετέχει στην πρωτοβουλία

διαφάνειας για την εξορυκτική βιομηχανία (EITI).

Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση του έργου των κυβερνήσεων

πλούσιων σε πόρους χωρών να εφαρμόζουν τις αρχές και τα κριτήρια της πρωτοβουλίας EITI

και να λογοδοτούν στους πολίτες τους για τις πληρωμές που λαμβάνουν από εξορυκτικές

επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υλοτόμησης πρωτογενών δασών οι οποίες δραστηριοποιούνται

εντός της δικαιοδοσίας τους.

Μια επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση

πρωτογενών δασών δεν χρειάζεται γενικά να δημοσιοποιεί τα μερίσματα τα οποία καταβάλλει
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σε μια κυβέρνηση η οποία αποτελεί κοινό ή κανονικό μέτοχο της εν λόγω επιχείρησης, εφόσον

τα μερίσματα καταβάλλονται στην κυβέρνηση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους

λοιπούς μετόχους. Ωστόσο, η επιχείρηση θα πρέπει να δημοσιοποιεί τα μερίσματα που

καταβάλλονται εν είδει δικαιωμάτων παραγωγής ή άλλων δικαιωμάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να γίνει αναφορά στο άρθρο 53 της Οδηγίας που προβλέπει τα

παρακάτω14:

«Άρθρο 53 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 20ης

Ιουλίου 2015. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή σχετικά.

Τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται κατ’

αρχάς στις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών ετών που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου

2016 ή κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2016.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη ορίζουν

τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναφορά αυτή.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού

δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.»

Για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 στο εθνικό μας δίκαιο ψηφίστηκε ο NOMOΣ ΥΠ’

ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α

251/24.11.2014).

Επίσης η Οδηγία στο Κεφάλαιο 10 «Υποβολή εκθέσεων όσον αφορά πληρωμές σε

Κυβερνήσεις» προβλέπει διατάξεις για την διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των κρατικών

εσόδων από την εξόρυξη των ορυκτών πόρων και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της

διαφθοράς η οποία συνδέεται με την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων μιας χώρας.

Ένα άρθρο που παρουσιάζει μία άλλη, μη λογιστική οπτική πλευρά, που χρήζει ενδιαφέροντος

να αναφερθεί, είναι του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου15, το οποίο αναφέρεται στη σχέση της

Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ με τον ορυκτό πλούτο και την εξορυκτική βιομηχανία.

14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=EL
15 του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου, Υπ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων,
http://www.energypress.gr/news/Katara-twn-Ploytoparagwgikwn-Phgwn-kai-Eyrwpaikh-Odhgia-2013-34-EE

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/
http://www.energypress.gr/news/Katara-twn-Ploytoparagwgikwn-Phgwn-kai-Eyrwpaikh-Odhgia-2013-34-EE
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Συνδέεται με τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθόσον υπάρχουν στον

κεφάλαιο 10 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ»

της Οδηγίας τα άρθρα 41 έως 48, τα οποία θέτουν υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα «στις επιχείρησης που

αναπτύσσουν δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την αναζήτηση,

την εξερεύνηση, τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασμάτων μεταλλευμάτων,

πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλλων υλικών...».

Στο Άρθρο 42 του Κεφαλαίου 10 της Οδηγίας αναφέρεται: «Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις

μεγάλες επιχειρήσεις και όλες τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος που δραστηριοποιούνται στην

εξορυκτική βιομηχανία ή στην υλοτόμηση πρωτογενών δασών να καταρτίζουν και να

δημοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωμές που καταβάλλουν προς κυβερνήσεις».

Το Άρθρο 43 του Κεφαλαίου 10 της Οδηγίας αναφέρεται στο περιεχόμενο της έκθεσης που οι

παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν για πληρωμές προς κυβερνήσεις. Οι

πληρωμές της επιχείρησης όσον αφορά υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα μπορούν

να δημοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου. Η δημοσιοποίηση των

πληρωμών σύμφωνα με το παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη μορφή της

πληρωμής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωμές και οι δραστηριότητες δεν μπορούν να

διαχωρίζονται ή να συγκεντρώνονται τεχνητά, με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής της

παρούσας οδηγίας.

Το Άρθρο 45 του Κεφαλαίου 10 της Οδηγίας αναφέρεται στην υποχρέωση δημοσίευσης της

έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 42, για πληρωμές προς κυβερνήσεις, όπως προβλέπεται

στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 της οδηγίας

2009/101/ΕΚ.

Το κεφάλαιο 10 της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας φαίνεται να μεταφέρεται από την

Αμερικανική Ομοσπονδιακή νομοθεσία «Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer

Protection Act» (ειδικά το εδάφιο 1504 της Dodd-Frank Act)16 η οποία συνδέεται με τη

διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι παραπάνω προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας έχουν στόχο την διασφάλιση της

ορθής/χρηστής διαχείρισης των κρατικών εσόδων από την εξόρυξη των ορυκτών πόρων και

την προστασία αυτών των εσόδων από τη διαφθορά προς όφελος των πολιτών.

16 http://www.resourcegovernance.org/issues/dodd-frank
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Η εφαρμογή-τήρηση της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Οδηγίας θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο

λίθο όσο αφορά τη μελλοντική αξιοποίηση των πιθανών Ελληνικών κοιτασμάτων φυσικού

αερίου και σπάνιων γαιών και την αποφυγή του φαινομένου της «κατάρας των

πλουτοπαραγωγικών πηγών17» στη χώρα μας18.

Η συγκεκριμένη οδηγία αφορά τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις, και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. Οι χώρες-

μέλη της ΕΕ έχουν περιθώριο το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2015 να ενσωματώσουν

τη συγκεκριμένη Οδηγία στις Εθνικές τους νομοθεσίες. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η

Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο το έχουν κάνει ήδη.

Η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει ακόμη στο Εθνικό της δίκαιο το κεφάλαιο 10 της

συγκεκριμένης Οδηγίας.

3.2 Πως φτάσαμε στα Ε.Λ.Π.

Η εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και η προσαρμογή της

ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν. 2190/1920) προς τις διατάξεις των

λογιστικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου

της 25ης Ιουλίου 1978 και Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

1983) διαμόρφωσε το πλαίσιο αρχών και κανόνων κατάρτισης και παρουσίασης των

οικονομικών καταστάσεων, που εφαρμόζονταν αποκλειστικά από τις ελληνικές επιχειρήσεις,

έως την έναρξη εφαρμογής (χρήσεις 2005 και μετά) των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

(ΔΛΠ), μετέπειτα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κ.Ν.2190/1920, Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές

ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και τα

πιστωτικά και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του

άρθρου 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄) και έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας συντάσσουν

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που

υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της

19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(L 243) και των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ’

17 http://www.energypress.gr/news/H-Ellada-pashei-apo-thn-Katara-twn-Ploytoparagwgikwn-Phgwn-kai-thn-Ollandikh-Astheneia
18 του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου, Υπ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

http://www.resourcegovernance.org/issues/dodd-frank
http://www.energypress.gr/news/H-Ellada-pashei-apo-thn-Katara-twn-Ploytoparagwgikwn-Phgwn-kai-thn-Ollandikh-Astheneia
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εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η

Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, οι μητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιημένες

Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα Πρότυπα που προαναφέρονται. Η υποχρέωση αυτή

εκτείνεται: α) για οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές οικονομικές καταστάσεις, που η δημοσίευση

τους είναι υποχρεωτική από διάταξη νόμου και β) για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

των μη εισηγμένων επιχειρήσεων που δεν εφαρμόζουν ήδη τα Δ.Λ.Π. και ενοποιούνται, οι

οποίες είναι εγκατεστημένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας εφόσον από τη νομοθεσία της

χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και οι

οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του ενοποιημένου κύκλου

εργασιών ή του ενοποιημένου ενεργητικού ή των ενοποιημένων αποτελεσμάτων μετά την

αφαίρεση της αναλογίας των μετοχών της μειοψηφίας.

Επίσης οι μη εισηγμένες και μη συνδεδεμένες με αυτές ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης μπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του

άρθρου αυτού Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή

Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρμογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί

από Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων της εταιρείας με απόφαση, που λαμβάνεται

σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του

άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91/9A/16.4.55), αντίστοιχα, και υπό την

προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει την εφαρμογή των Προτύπων για

τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των

Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει μέχρι ανακλήσεως της, η οποία όμως δεν μπορεί να

γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. Η προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των Διεθνών

Λογιστικών Προτύπων από μητρική εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα αυτόματα

συνεπάγεται την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις συνδεδεμένες,

όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, με τη μητρική

εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος, εφόσον

από τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα

εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Το άρθρο 134, όπως και ο υπότιτλος του 15ου κεφαλαίου "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα",

τέθηκαν όπως προστέθηκαν με το άρθρο 13 του ν.3299/2004 και ισχύουν από τη δημοσίευση

του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 10-02-2004, σύμφωνα με το άρθρο 33 του

ιδίου νόμου.
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Όμως για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει το

άρθρο 134, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014.

Συνεπώς τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τις εισηγμένες σε Χρηματιστήριο

εταιρείες, τόσο για την κατάρτιση των Ατομικών τους Οικονομικών Καταστάσεων, όσο και

για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, όταν γίνεται ενοποίηση.

Επίσης τα Δ.Λ.Π. μπορούν να εφαρμοστούν προαιρετικά από μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο

εταιρείες, με την προϋπόθεση αν γίνει αυτή η επιλογή η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. θα συνεχίζεται

υποχρεωτικά για 5 έτη.

Δεδομένου ότι τα Δ.Λ.Π. απαιτούν υψηλό επίπεδο λογιστικής οργάνωσης, είναι φανερό ότι δεν

μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. δεν θα μπορούσε να επεκταθεί στις μικρές επιχειρήσεις λόγω κόστους,

μεγάλων προβλημάτων προσαρμογής και έλλειψης τεχνογνωσίας.

Ειδικά, θέματα όπως η επιμέτρηση στην εύλογη αξία, το ιστορικό κόστος, η επίδραση των

φόρων στα οικονομικά αποτελέσματα, η λογιστικοποίηση νέων περίπλοκων τύπων

συμβάσεων, οι ταμειακές ροές κ.ά. αποτέλεσαν αντικείμενο μελετών, αντιπαραθέσεων,

συγκρούσεων που τελικά οδήγησαν στην υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. (IFRS) από τις μεγάλες

τουλάχιστον επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο και η ίδια η Ε.Ε. με την οδηγία 2013/34 δίνει την

ευχέρεια στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στις ειδικές οικονομικές

και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε χώρας.

Η επιτροπή κατάρτισης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έκρινε ότι δεν είναι εφικτή η

εφαρμογή πλήρων λογιστικών προτύπων από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων καθώς πρόκειται

για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έτσι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

προσδιορίζονται βάσει του μεγέθους τους και της ένταξής τους στην κατηγορία πολύ μικρών,

μικρών, μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων βάσει των αριθμητικών κριτηρίων που θέτονται.

Ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις διατηρείται επί της ουσίας η δυνατότητα τήρησης

απλογραφικών βιβλίων με την επιπλέον υποχρέωση κατάρτισης απλοποιημένου λογαριασμού

αποτελεσμάτων χρήσης, η οποία υποχρέωση προκύπτει πλέον έτσι και αλλιώς από τις διατάξεις

του νέου ΚΦΕ. Οι μικρές επιχειρήσεις που βάσει νομικής μορφής τηρούν διπλογραφικά βιβλία

θα έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και απλοποιημένου σε σχέση με το ΕΓΛΣ ισολογισμού.

Ωστόσο θα πρέπει σταδιακά να αφομοιωθούν οι νέοι τρόποι επιμέτρησης των περιουσιακών

στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, στο βαθμό που
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διαφοροποιούνται από τους παλαιούς, καθώς εκ των πραγμάτων η μη υιοθέτησή τους από

κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να τις οδηγήσει σταδιακά εκτός του νέου οικονομικού

περιβάλλοντος.

Ο Νόμος υπ’ αριθ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες

διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) (αποτελούμενος από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και

τέσσερα παραρτήματα) ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της

Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής

Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/2012. Το νομοθέτημα στοχεύει στην

ενοποίηση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις

επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη

λογιστική πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία

της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Σκοπός του νόμου είναι η συγκέντρωση σε ένα νομοθέτημα των λογιστικών κανόνων που

διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείμενων

οντοτήτων, καθώς και την παρεχόμενη από αυτές χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως,

επίσης, η πλήρης ενσωμάτωση των ρυθμίσεων της «Λογιστικής Οδηγίας» 2013/34/ΕΕ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013.

3.3 Συνοπτική ανάλυση των κεφαλαίων του νόμου 4308 Ε.Λ.Π.

Ο νέος νόμος καλύπτει τέσσερις μεγάλες ενότητες θεμάτων:

Στην πρώτη ενότητα ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ο καθορισμός μεγέθους των οντοτήτων, και

παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων).

Στην δεύτερη ενότητα καθορίζονται οι αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, οι κανόνες επιμέτρησης και το περιεχόμενο του προσαρτήματος (σημειώσεων)

με τις απαλλαγές.

Στην τρίτη ενότητα υπάρχουν οι διατάξεις για την υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Στην τέταρτη ενότητα παρέχονται οδηγίες για την μετάβαση και την πρώτη εφαρμογή των νέων

λογιστικών προτύπων καθώς και μεταβατικές διατάξεις.

Στις μεταβατικές διατάξεις καταργούνται από 1 Ιανουαρίου 2015 το Ελληνικό Γενικό

Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιρειών,

τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όλες τις σχετικές διατάξεις,

εγκυκλίους, οδηγίες ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τον εν λόγω

Κώδικα ή τον προ ισχύσαντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).

Τέλος, υπάρχει μια ενότητα που περιλαμβάνει τέσσερα παραρτήματα. Α: Ορισμοί, Β:

Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, Γ: Σχέδιο λογαριασμών και Δ: Σύνδεση

σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές.

Ο νόμος ενσωματώνει γενικά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της οδηγίας, για τους

σκοπούς της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, είναι ο διαχωρισμός των οντοτήτων σε

τέσσερις κατηγορίες δηλαδή, «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες».

Επιπρόσθετα περιγράφει λεπτομερώς τις λογιστικές αρχές που θα διέπουν την κατάρτιση των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είτε για τη δημοσίευση τους όταν αυτό απαιτείται από το

νόμο για τις οντότητες είτε για την υποβολή τους στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό

του φόρου εισοδήματος.

Το περιεχόμενο του νόμου διαχωρίζεται στα εξής οκτώ κεφάλαια:

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2).

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7).

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15).

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17).

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28).

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30).

Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36).

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44).

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 (άρθρα 1 έως 2) ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και

κατανέμονται σε κατηγορίες οι υποκείμενες στις ρυθμίσεις του Νόμου οντότητες, βάσει των

ενεργητικού, του κύκλου εργασιών και του απασχολούμενου προσωπικού. Ως οντότητα

ορίζεται «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική
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προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα» 19.

Με το κεφάλαιο 2 (άρθρα 3 έως 7) θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικώς προς το λογιστικό σύστημα

και τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα βασικά (άρθρο 3) καθώς και τα πρόσθετα αρχεία (βιβλία) που

πρέπει να τηρούν οι υποκείμενες οντότητες (άρθρο 4), ο τρόπος διασφάλισης της αξιοπιστίας

τους (άρθρο 5), ο χρόνος ενημέρωσής τους (άρθρο 6), καθώς και ο χρόνος και ο τρόπος

διαφύλαξής τους (άρθρο 7).

Με το κεφάλαιο 3 (άρθρα 8 έως 15) ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τα παραστατικά

πωλήσεων επί τη βάσει των αντίστοιχων ρυθμίσεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ σχετικώς με το

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας. Ορίζεται η έννοια και ο υπόχρεος έκδοσης (άρθρο

8), το περιεχόμενο (άρθρο 9) και ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου (άρθρο 11), και του

απλοποιημένου και του συγκεντρωτικού τιμολογίου (άρθρο 10), το στοιχείο που εκδίδεται σε

περιπτώσεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (απόδειξη λιανικής πώλησης ή

απόδειξη παροχής υπηρεσιών), το περιεχόμενό του και η έκδοσή του με τη χρήση φορολογικών

ηλεκτρονικών μηχανισμών (άρθρο 12), καθώς και ο χρόνος έκδοσής του (άρθρο 13).

Προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του τιμολογίου (άρθρο 14) και ο τρόπος

διασφάλισης της αυθεντικότητάς του έντυπου ή ηλεκτρονικού τιμολογίου (άρθρο 15).

Με το κεφάλαιο 4 (άρθρα 16 έως 17) ορίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που

καταρτίζουν οι υποκείμενες οντότητες, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν (κατά

παραπομπή στα υποδείγματα του Παραρτήματος Β), και καθιερώνονται οι βασικές αρχές

σύνταξής τους συμφώνως προς την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οι

καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται με σαφήνεια και συμφώνως προς τις θεμελιώδεις

παραδοχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας της οντότητας.

Με το κεφάλαιο 5 (άρθρα 18 έως 28) θεσπίζονται κανόνες επιμέτρησης (αποτίμησης), οι οποίοι

βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παραδοχή του ιστορικού κόστους. Συγκεκριμένως,

θεσπίζονται κανόνες επιμέτρησης ως προς τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (και τις επ'

αυτών αποσβέσεις και απομειώσεις) και τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις (άρθρο

18), τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 19), τα αποθέματα και τις υπηρεσίες

(άρθρο 20), τις προκαταβολές δαπανών και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά

19 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-logpro-epi.pdf
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στοιχεία (άρθρο 21), τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τις

προβλέψεις (άρθρο 22), και τις κρατικές επιχορηγήσεις και τους αναβαλλόμενους φόρους

(άρθρο 23). Με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, συμφώνως προς την Οδηγία 2013/34/ΕΕ,

επιμέτρησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

τους. Ορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (άρθρο 25)

και στην καθαρή θέση (άρθρο 26), ρυθμίζονται ζητήματα συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο

νόμισμα (άρθρο 27), καθώς και μεταβολών λογιστικής πολιτικής και διόρθωσης λαθών (άρθρο

28).

Με το κεφάλαιο 6 (άρθρα 29 έως 30) τίθενται οι γενικές αρχές σύνταξης του προσαρτήματος

και το περιεχόμενό του ανά κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης, στο

πλαίσιο της ευχέρειας που παρέχεται από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και της αρχής

«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» («Think Small First») που έχει υιοθετηθεί από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές

επιχειρήσεις - Μια "Small Business Act" για την Ευρώπη», 23.2.2011, IP/11/218), θεσπίζονται

απλοποιήσεις και απαλλαγές ως προς ζητήματα επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων των

οικονομικών καταστάσεων και σύνταξης του προσαρτήματος, οι οποίες κλιμακώνονται

αναλόγως προς το μέγεθος και την κατηγορία της οντότητας.

Με το κεφάλαιο 7 (άρθρα 31 έως 36) θεσπίζονται οι προϋποθέσεις και οι κανόνες σύνταξης

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένως, θεσπίζονται κατηγορίες

ομίλων επιχειρήσεων (άρθρο 31), προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι υποχρεωτική η σύνταξη

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 32), κατηγορίες οντοτήτων που

απαλλάσσονται από ενοποίηση (άρθρο 33), κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 34), κανόνες επιμέτρησης συμμετοχών σε

συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες (άρθρο 35), καθώς και πληροφορίες που πρέπει να

περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(άρθρο 36).

Με το κεφάλαιο 8 (άρθρα 37 έως 40) ρυθμίζονται ζητήματα πρώτης εφαρμογής του Νόμου,

απαριθμούνται οι καταργούμενες διατάξεις και τροποποιούνται διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920,

ρυθμίζονται λοιπά θέματα εφαρμογής του Νόμου, και θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις20.

20 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-logpro-epi.pdf

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-logpro-epi.pdf
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3.4 Ανάλυση των άρθρων του νόμου 4308 Ε.Λ.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και στην κατηγοριοποίηση των

υποκείμενων οντοτήτων με βάση το μέγεθος τους, κριτήριο με το οποίο συναρτώνται οι

εφαρμοστέοι κανόνες. Ο όρος οντότητα αναφέρεται σε κάθε κερδοσκοπικό ή μη

κερδοσκοπικό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα που υπόκειται

στην εφαρμογή αυτού του νόμου.

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το πλήρες γλωσσάριο όρων του παραρτήματος Α είναι

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου και ότι η εφαρμογή επιμέρους διατάξεων γίνεται με

βάση αυτούς τους όρους. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι υποκείμενες στον παρόντα νόμο

οντότητες, ενώ στις παραγράφους 3 έως 6 αναφέρονται οι οντότητες που εφαρμόζουν τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατά την κατάρτιση των

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, είτε δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002, είτε

δυνάμει του παρόντος νόμου, είτε σε προαιρετική βάση. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι οι

κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται

από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου, όταν εμπίπτουν στην εφαρμογή του

άρθρου 156 του νόμου 4270/2014, εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος

νόμου. Στην παράγραφο 8 ρυθμίζεται το λογιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος,

στις παραγράφους 9 και 10 καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο των οργανισμών επενδύσεων σε

κινητές αξίες.

Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται τα όρια μεγέθους των οντοτήτων για την

εφαρμογή του παρόντος νόμου. Τα όρια αυτά στηρίζονται στα κριτήρια μεγέθους της Οδηγίας

34. Η βασική αρχή που υιοθετεί ο παρών νόμος είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες για την

κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων προσδιορίζονται με βάση το μέγεθος της οντότητας και

όχι με βάση το νομικό τύπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση λογιστικών αρχείων από

τις υποκείμενες οντότητες. Το κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε

συνδυασμό με το κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούμενος Κ.Φ.Α.Σ. (η

υποπαράγραφος ΕΙ της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012).

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/e-logpro-epi.pdf
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Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

Το άρθρο 3 ρυθμίζει με πληρότητα το ζήτημα της τήρησης των λογιστικών αρχείων με τρόπο

που να διασφαλίζεται αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα),

ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση συναλλαγών και γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υποδείγματα των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα

Β.

Εισάγεται ο όρος «αρχεία» ο οποίος αναφέρεται τόσο στα τηρούμενα «βιβλία» όσο και στα

λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική. Δηλαδή τα παραστατικά

των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων.

Στις παραγράφους 1 έως 4 ρυθμίζονται επιμέρους θέματα τήρησης αρχείων για τα πάσης

φύσεως στοιχεία του ισολογισμού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση) και της

κατάστασης αποτελεσμάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές). Ιδιαίτερα, κάθε οντότητα

παρακολουθεί στο δικό της αυτόνομο λογιστικό σύστημα τα στοιχεία που περιγράφονται στις

παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση.

Με την παράγραφο 5 παραμένει η υποχρέωση της οντότητας να παρακολουθεί ενδεχόμενη

διαφοροποίηση της φορολογικής από τη λογιστική βάση. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται

με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της οντότητας, αλλά ελέγξιμο τρόπο (μέσω του λογιστικού

συστήματος, με μηχανογραφική εφαρμογή, κλπ.). Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι

την

υποχρέωση, να συντάσσει με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες περί λογιστικής και φορολογικής

βάσης, απόλυτα φορολογικό ισολογισμό και φορολογική κατάσταση αποτελεσμάτων και

ξεχωριστά λογιστικό ισολογισμό και κατάσταση αποτελεσμάτων.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η τήρηση των αρχείων μπορεί να γίνεται με χειρόγραφο ή

ηλεκτρονικό τρόπο. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι τα παραστατικά μπορεί να εκδίδονται σε

γλώσσα άλλη από την Ελληνική, ενώ τα άλλα λογιστικά αρχεία τηρούνται στην Ελληνική

γλώσσα.

Στην παράγραφο 8 ρυθμίζεται το ζήτημα της τήρησης σχεδίου λογαριασμών (κωδικοί και

ονοματολογία λογαριασμών), ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας.

Προτείνεται σχέδιο λογαριασμών προσαρμοσμένο στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου

(Παράρτημα Γ). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο αυτή η οντότητα οφείλει να

ακολουθεί την ονοματολογία, το περιεχόμενο και το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των

λογαριασμών. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα οι
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κωδικοί των λογαριασμών. Στην παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε οντότητα που

υπόκειται σε αυτό το νόμο να εφαρμόζει, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών της

παραγράφου 8, το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014.

Στην παράγραφο 10 περιγράφεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα για τις οντότητες που

συντάσσουν ισολογισμό, πέραν της σύνταξης κατάστασης αποτελεσμάτων. Οι οντότητες που

υποχρεούνται στη σύνταξη μόνο κατάστασης αποτελεσμάτων (παράγραφος 11), δύνανται να

χρησιμοποιούν κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα που προδιαγράφεται στην

παράγραφο 12.

Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία

Το άρθρο 4 (παράγραφοι 1 έως 10) καθορίζει τα πρόσθετα λογιστικά αρχεία που οφείλουν να

τηρούν οι υποκείμενες οντότητες καθώς και τις πληροφορίες που αυτά πρέπει να παρέχουν

σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασμούς καθαρής θέσης

(απογραφή τέλους χρήσης), με ημερομηνία αναφοράς το τέλος της λογιστικής τους περιόδου.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της

περιόδου (παράγραφος 4.γ) δύναται να γίνεται με έμμεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες,

λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές κατηγορίες των αποθεμάτων. Η οντότητα οφείλει να

τεκμηριώνει κατάλληλα την αξιοπιστία των τεχνικών που χρησιμοποιεί.

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

Το άρθρο αυτό παρέχει, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ένα ολοκληρωμένο

πλέγμα ρυθμίσεων με στόχο την διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος των

οντοτήτων, είτε αυτό τηρείται μηχανογραφικά είτε χειρόγραφα.

Στις παραγράφους 1 έως 2 ορίζεται ότι η οντότητα έχει την ευθύνη της τήρησης κατάλληλου

λογιστικού συστήματος για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις

απαιτήσεις αυτού του νόμου.

Στις παραγράφους 3 έως 5 εισάγονται πρόσθετες ρυθμίσεις για την τήρηση των λογιστικών

αρχείων και ιδιαίτερα η υποχρέωση της οντότητας να τεκμηριώνει με κατάλληλα τεκμήρια τις

συναλλαγές και τα γεγονότα που την αφορούν, ενώ στην παράγραφο 6 ορίζεται η ευθύνη του

εκδότη παραστατικών να αποστέλλει έγκαιρα αυτά στον αντισυμβαλλόμενο είτε τα

παραστατικά είτε τις σχετικές πληροφορίες.

Περαιτέρω, στην παράγραφο 7 ορίζεται η ευθύνη της οντότητας για την εφαρμογή κατάλληλων

δικλίδων προκειμένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και ακεραιότητα των τεκμηρίων,

καθώς και για τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων (ελεγκτική
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αλυσίδα) με σκοπό την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα

λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ειδικά ρυθμίζεται στις παραγράφους 8 και 9 η ευθύνη της οντότητας για την παρακολούθηση

και τεκμηρίωση των αποθεμάτων που παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται, είτε έχουν

τιμολογηθεί είτε όχι, με βάση τις διεθνείς πρακτικές. Δεν υπάρχει πλέον νομική υποχρέωση

τήρησης του βιβλίου αποθήκης που επέβαλαν καταργούμενες ή καταργηθείσεις διατάξεις στο

παρελθόν.

Θεσπίζεται επίσης στην παράγραφο 10 η υποχρέωση της οντότητας να διασφαλίζει ότι το

τηρούμενο λογιστικό σύστημα παρέχει ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα

και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και

επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται

υπόψη οι απαιτήσεις της εμπορικής, φορολογικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας ή του

καταστατικού, ή άλλης ειδικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία επιμέρους οντοτήτων.

Άλλες δικλίδες λειτουργίας θεσπίζονται με τις παραγράφους 11 έως 17 με στόχο την αξιοπιστία

των λογιστικών πληροφοριών.

Τέλος, στις παραγράφους 18 και 19 ρυθμίζονται θέματα εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής

παρακολούθησης της οντότητας και της σχετικής ευθύνης.

Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

Με το άρθρο αυτό (παράγραφοι 1 έως 3) ορίζονται οι προθεσμίες για την ενημέρωση των

λογιστικών αρχείων για συναλλαγές και γεγονότα, για τον προσδιορισμό της ποσότητας των

αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης (ημερομηνία ισολογισμού), καθώς και την σύνταξη των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 7: Φύλαξη λογιστικών αρχείων

Με τις παραγράφους 1 έως 3 ρυθμίζονται θέματα χρόνου και τρόπου διατήρησης των

λογιστικών αρχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Το κεφάλαιο 3 ενσωματώνει ρυθμίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται

στην έκδοση τιμολογίου πώλησης. Το κεφάλαιο αυτό συμπληρώνει τις ρυθμίσεις ζητημάτων

που κάλυπτε ο καταργούμενος ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ).

Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης
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Στις παραγράφους 1 έως 8 δίνεται ο ορισμός της έννοιας του τιμολογίου, σύμφωνα με την

Οδηγία 2006/112/ΕΕ, καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιμολογίου πώλησης

και παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου από άλλα πρόσωπα. Στην παράγραφο 9

παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στο δημόσιο, στις περιφέρειες,

στις νομαρχίες, στους δήμους, στις κοινότητες και σε λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου

για δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία και με την

προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Στις

παραγράφους 10 έως 11 αντιμετωπίζονται ειδικά θέματα, όταν ο πωλητής δεν εκδίδει ή δεν

υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης. Στις παραγράφους 12 και 13 ρυθμίζονται θέματα

σε περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι προαιρετικά δύναται να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης και ο αγρότης του

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000.

Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου

Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά το υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου και παρέχεται

η δυνατότητα έκφρασης των σχετικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ορίζεται επίσης,

σύμφωνα με την σχετική Οδηγία της EE, ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόμου το

τιμολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη, μολονότι αυτό μπορεί

να είναι επιχειρηματική πρακτική ή να απαιτείται από άλλη νομοθεσία.

Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και Συγκεντρωτικό τιμολόγιο

Στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού εισάγονται αντίστοιχες ρυθμίσεις της Οδηγίας

2006/112/ΕΕ για τη δυνατότητα έκδοσης απλοποιημένου και συγκεντρωτικού τιμολογίου. Για

τους λαμβάνοντες παραστατικά, δαπάνες ποσού μέχρι 100 ευρώ μπορεί νομίμως να

τεκμηριώνονται και με παραστατικά του άρθρου 12.

Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Στο άρθρο καθορίζεται ως γενική αρχή ότι η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά

τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση τ(ον αγαθών ή των υπηρεσιών. Το

τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται σε άλλη ημερομηνία η οποία αναφέρεται επί του τιμολογίου.

Ορίζεται ως προθεσμία έκδοσης του τιμολογίου η 15η του επόμενου μήνα από την παράδοση

ή αποστολή αγαθών ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Ειδική προθεσμία

ορίζεται για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών, παροχή αγαθών, ή κατασκευή έργου, καθώς και

για το συγκεντρωτικό τιμολόγιο.

Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
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Στο άρθρο αυτό ρυθμίζεται το ζήτημα έκδοσης παραστατικού πώλησης για τη λιανική πώληση

αγαθών ή υπηρεσιών. Εισάγεται ως γενική αρχή η έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης με

τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του νόμου 1809/1980. Διευκρινίζεται ότι

όταν σε λιανική πώληση εκδίδεται τιμολόγιο, το σχετικό παραστατικό υπόκειται σε κάθε

περίπτωση με σήμανση. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων δύναται να

τίθενται σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά

χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών που είναι σύμφωνα με τις βέλτιστες

Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των

εκδιδόμενων στοιχείων λιανικής πώλησης.

Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης με τη

χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, καθώς και

περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης. Τέλος, με σκοπό την

αξιοπιστία των σχετικών παραστατικών, θεσπίζεται στις παραγράφους 14 και 15 η υποβολή

πληροφοριών από τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά λιανικής πώλησης είτε με

φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς του νόμου 1809/1980 είτε με τη χρήση υπηρεσιών

παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης.

Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά ο χρόνος έκδοσης στοιχείου λιανικής για πώληση αγαθών,

υπηρεσιών ή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ακολουθώντας την οδηγία 2006/112/ΕΕ, το άρθρο αυτό επιτρέπει την έκδοση τιμολογίου για

πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον έχει όλα τα στοιχεία που

απαιτούνται και εφόσον το ηλεκτρονικό τιμολόγιο έχει γίνει αποδεκτό, με έντυπο ή

ηλεκτρονικό τρόπο, από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών.

Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου

Η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας τόσο για τους

συναλλασσόμενους όσο και τη φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας

2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εμπλεκόμενα σε μια συναλλαγή μέρη (πωλητής

και αγοραστής) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης,

την ακεραιότητα του περιεχομένου και την αναγνωσιμότητα του τιμολογίου, σε έντυπη ή σε

ηλεκτρονική μορφή, από το χρόνο έκδοσης του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του.

Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται ως αρχή η υποχρέωση της οντότητας να εφαρμόζει τα
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κατάλληλα στις περιστάσεις μέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της

ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητας του τιμολογίου. Η απαίτηση αυτή

του νόμου μπορεί να εκπληρούται με οποιεσδήποτε δικλίδες (διαδικασίες, μέτρα, κανονισμοί)

δημιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκμηρίων που συνδέουν κάθε

τιμολόγιο με τη σχετική προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα.

Τέλος, στην παράγραφο 3 αναφέρονται ενδεικτικές δικλίδες ή πρακτικές για τη διασφάλιση

της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της

αναγνωσιμότητας του τιμολογίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών

καταστάσεων σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που

συντάσσουν οι υποκείμενες οντότητες με βάση το μέγεθος τους, ακολουθώντας τα κριτήρια

του άρθρου 2.

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το άρθρο αυτό καθιερώνει (παράγραφος 1) την υποχρέωση ενσωμάτωσης στις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου του συνόλου των καταχωρούμενων στα

λογιστικά αρχεία συναλλαγών και γεγονότων. Περαιτέρω, ορίζεται (παράγραφος 2) ότι οι

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών

με στόχο την εύλογη, από κάθε ουσιώδη άποψη, παρουσίαση των αναγνωριζόμενων

περιουσιακών στοιχείων (στοιχείων του ενεργητικού), των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης,

των στοιχείων εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και των χρηματοροών της εκάστοτε

περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Στις παραγράφους 3 έως 8 ορίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που πρέπει να

συντάσσουν οι οντότητες, ανάλογα με το μέγεθος τους κατά το άρθρο 2, και σύμφωνα με τα

σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος Β του παρόντος νόμου. Ειδικές απλουστεύσεις

παρέχονται για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες (συνοπτικές χρηματοοικονομικές

καταστάσεις).

Στις παραγράφους 9 έως 12 καθορίζονται γενικές αρχές αναφορικά με τα υποδείγματα των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το άρθρο 17 θέτει τις γενικές λογιστικές αρχές για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών

καταστάσεων. Ειδικότερα, ορίζεται (παράγραφος 1) ότι οι καταστάσεις πρέπει να
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συντάσσονται με σαφήνεια και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και

της συνέχισης της δραστηριότητας της οντότητας. Στην ίδια παράγραφο παρατίθεται

εξειδίκευση αυτών των βασικών αρχών.

Άλλες σημαντικές αρχές παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 10. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται

στην παράγραφο 9 στην οποία εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή ενός κανόνα

έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση

από το συγκεκριμένο κανόνα, προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης

παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.

Τέλος, ορίζεται στην παράγραφο 11 ότι εάν η θεμελιώδης παραδοχή της συνέχισης

δραστηριότητας δεν ισχύει για μια οντότητα, κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων τα περιουσιακά της στοιχεία επιμετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιμες αξίες

τους ενώ οι υποχρεώσεις της, περιλαμβανομένων των προβλέψεων, επιμετρώνται στα ποσά

που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ

Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων του

ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην

επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την παραδοχή του ιστορικού

κόστους, ενώ με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα με την οδηγία 2013/34/ΕΕ,

επιμέτρησης στην εύλογη αξία για επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το

άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων και το άρθρο 26 τα στοιχεία

της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και

στοιχείων σε ξένο νόμισμα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρισμό μεταβολών λογιστικών

πολιτικών και διόρθωσης λαθών.

Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία

Το άρθρο 18 ορίζει τους λεπτομερείς κανόνες αρχικής αναγνώρισης και μεταγενέστερης

επιμέτρησης διαφόρων κατηγοριών ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, είτε

αποκτώμενων από τρίτους είτε ιδιοπαραγόμενων.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα διάφορα ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια

στοιχεία καθώς και στους σχετικούς λογιστικούς κανόνες, ενώ η παράγραφος 2 αναφέρεται

στα ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία.
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Στην παράγραφο 3 παρατίθενται οι κανόνες για την προσαρμογή λογιστικών αξιών παγίων στα

πλαίσια του ιστορικού κόστους (αποσβέσεις και απομειώσεις), ενώ η παράγραφος 4

πραγματεύεται το ζήτημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης και του τρόπου εμφάνισης των

σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό

ορισμό του παραρτήματος Α. Το θέμα αντιμετωπίζεται τόσο από την πλευρά του μισθωτή όσο

και από την πλευρά του εκμισθωτή. Στην ίδια παράγραφο αντιμετωπίζεται και το θέμα της

πώλησης περιουσιακών στοιχείων και επαναμίσθωσης αυτών με χρηματοδοτική μίσθωση.

Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Το άρθρο 19 (παράγραφος 1) αναφέρεται στους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και

μεταγενέστερης επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και του

χειρισμού των διαφορών που προκύπτουν, στα πλαίσια του ιστορικού κόστους.

Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

Το άρθρο 20 καθορίζει τους κανόνες προσδιορισμού του κόστους κτήσης αποθεμάτων και

υπηρεσιών και τον τρόπο μεταγενέστερης επιμέτρησης αποθεμάτων στα πλαίσια του ιστορικού

κόστους. Το κόστος κτήσης αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος κτήσης

του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν»

(FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή μια άλλη γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση

της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν - Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν είναι επιτρεπτή. Όταν

απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την

προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με

τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω

αποθέματα.

Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται

στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου.

Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα

επιμετρώνται στο μικρότερο ποσό μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις

Οι παράγραφοι 1 έως 9 αναφέρονται στην αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ρυθμίζεται επίσης ο τρόπος χειρισμού ποσών που
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αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση υποχρεώσεων, του κόστους που συνδέονται άμεσα με

την ανάληψή τους, καθώς και των διαφορών που προκύπτουν από την μεταγενέστερη

επιμέτρησή τους. Η παράγραφος 10 αναφέρεται στις μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και

οι παράγραφοι 11 έως 13 στην αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των

προβλέψεων. Τέλος, η παράγραφος 14 ρυθμίζει το θέμα των διαφορών που προκύπτουν είτε

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων

των προβλέψεων.

Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται ο λογιστικός χειρισμός των κρατικών επιχορηγήσεων

για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και έξοδα αντίστοιχα. Στις παραγράφους 3 έως 5

παρέχεται το δικαίωμα και ορίζονται οι κανόνες για την αναγνώριση για αναβαλλόμενης

φορολογίας.

Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Το άρθρο 24 (παράγραφος 1) παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας για την

επιμέτρηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων

παραγώγων αντιστάθμισης, ως εναλλακτική βάση επιμέτρησης έναντι του ιστορικού κόστους

των άρθρων 18 έως 23. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά

στοιχεία η Οδηγία 2013/34/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη είτε να επιτρέπουν είτε να

επιβάλλουν τη χρήση της εύλογης αξίας.

Οι παράγραφοι 2 έως 4 παρουσιάζουν το γενικό πλαίσιο χρήσης της εύλογης αξίας, ενώ οι

παράγραφοι 5 έως 11 ρυθμίζουν τη χρήση εύλογης αξίας για διάφορα περιουσιακά στοιχεία

και υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της αντιστάθμισης. Προβλέπεται ότι η εκτίμηση της

εύλογης αξίας ακινήτων κανονικά διενεργείται από επαγγελματία εκτιμητή που διαθέτει τα

απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία για την διενέργεια αξιόπιστης εκτίμησης.

Η παράγραφος 12 καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της εύλογης αξίας, ενώ η παράγραφος 13

θέτει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες συμβάσεις επί εμπορευμάτων θεωρούνται παράγωγα

χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Τέλος, η παράγραφος 14 θέτει περιορισμούς στη μεταφορά χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων από κατηγορία σε κατηγορία, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας

των λογιστικών μεγεθών.

Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων
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Το άρθρο 25 απαριθμεί τα διάφορα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων (έσοδα, κέρδη,

έξοδα, ζημιές) και θέτει κανόνες για την αναγνώρισή τους, το λογιστικό χειρισμό καθώς και

την εμφάνιση αυτών στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης

Το άρθρο αυτό περιγράφει τα βασικά κονδύλια της καθαρής θέσης και ορίζει κανόνες αρχικής

αναγνώρισης και επιμέτρησης αυτών.

Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Στο άρθρο 27 καθορίζονται κανόνες για τη μετατροπή στο νόμισμα των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων συναλλαγών καθώς και περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα. Ρυθμίζεται επίσης ο χειρισμός των διαφορών που προκύπτουν

από μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο ή την

υποχρέωση.

Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η μεταβολή λογιστικών πολιτικών και η διόρθωση λαθών

γίνεται με αναδρομική διόρθωση των συγκριτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Στην

παράγραφο 2 ορίζεται ότι η μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων δεν έχουν αναδρομική

εφαρμογή καθώς αναγνωρίζονταν στην περίοδο στην οποία αποφασίζονται και επηρεάζουν

αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους. Τέλος, στην παράγραφο 3 θεσπίζεται η

υποχρέωση για άμεση διόρθωση των λαθών, μετά τον εντοπισμό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Άρθρο 29: Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 θέτει γενικές αρχές σύνταξης του προσαρτήματος και οι

υπόλοιπες παράγραφοι (2 έως 34) καθορίζουν το περιεχόμενο του ανά κονδύλι των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, βάσει των προβλέψεων της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές

Το άρθρο 30 παρέχει, με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και την αρχή

«προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά απλοποιήσεων και

απαλλαγών, χωρίς να θίγεται η αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι

απλοποιήσεις και οι απαλλαγές αυτές αναφέρονται στο πλαίσιο που έχει τεθεί στα άρθρα 1 έως

29 και μπορεί να είναι είτε προαιρετικού είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα. Αναφέρονται τόσο σε
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θέματα επιμέτρησης των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, όσο και στη

σύνταξη του προσαρτήματος. Οι απλοποιήσεις και οι απαλλαγές κλιμακώνονται ανάλογα με

το μέγεθος και την κατηγορία της οντότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους κανόνες σύνταξης ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης

Το άρθρο αυτό καθορίζει τα όρια μεγέθους των ομίλων επιχειρήσεων, με βάση τα κριτήρια της

Οδηγίας 34/2013/ΕΕ.

Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεσπίζεται υποχρέωση σύνταξης

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

Το άρθρο αυτό απαλλάσσει μικρούς και μεσαίους ομίλους από την υποχρέωση σύνταξης

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για την

περίπτωση ομίλου του οποίου μια ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες οντότητες είναι

δημοσίου συμφέροντος. Περαιτέρω, το ίδιο άρθρο ορίζει, υπό προϋποθέσεις, και άλλες

περιπτώσεις απαλλαγής από ενοποίηση.

Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το άρθρο 34 περιγράφει αναλυτικά τους κανόνες για την κατάρτιση ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

Το άρθρο 35 περιγράφει την μέθοδο της καθαρής θέσης για την ενσωμάτωση των συγγενών

οντοτήτων και των κοινοπραξιών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

την αρχική αναγνώριση και τη μεταγενέστερη επιμέτρηση.

Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Το άρθρο 36 καθορίζει τις πληροφορίες που, επιπρόσθετα του άρθρου 29, πρέπει να δίδονται

από τους ομίλους που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή

Το άρθρο 37 (παράγραφος 1) ρυθμίζει θέματα πρώτης εφαρμογής.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια 4 έως και 7, καθώς και οι ορισμοί του παραρτήματος Α που

σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών, τίθενται σε ισχύ για περιόδους που

αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Τα υπόλοιπα κεφάλαια καθώς και οι ορισμοί του

Παραρτήματος Α που σχετίζονται με την εφαρμογή των κεφαλαίων αυτών τίθεται σε εφαρμογή

από την 1 Ιανουαρίου 2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως και 7 αντιμετωπίζεται ως αλλαγή

λογιστικών πολιτικών. Ωστόσο, στην παράγραφο 3 παρέχεται διευκόλυνση στις οντότητες

κατά την πρώτη εφαρμογή, όταν η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής, ή όταν το απαιτούμενο

κόστος είναι σημαντικό, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Στην παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους διευκόλυνσης της μετάβασης, οι

οντότητες να συνεχίσουν να εμφανίζουν στον ισολογισμό τους κονδύλια που δεν πληρούν τα

κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο

λογιστικό πλαίσιο, μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους βάσει των φορολογικών διατάξεων ή

την καθ' οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους.

Λοιπά θέματα της πρώτης εφαρμογής ρυθμίζονται στις παραγράφους 6 & 7, ενώ διευκολύνσεις

παρέχονται για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες στις παραγράφους 8 και 9.

Άρθρο 38: Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο απαριθμεί τις υφιστάμενες διατάξεις που καταργούνται.

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις αυτού του

νόμου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 και άλλες περιπτώσεις

φυσικών προσώπων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται η υποχρέωση των υποκείμενων στο νόμο

οντοτήτων να συγκεντρώνουν κατάλληλα από το λογιστικό και πληροφοριακό τους σύστημα

και να παρέχουν στις δημόσιες αρχές τα λογιστικά ή στατιστικά δεδομένα που απαιτεί η

νομοθεσία.

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση διαρκούς επιτροπής με απόφαση του Υπουργού

Οικονομικών για την υποστήριξη της εφαρμογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόμου. Η

επιτροπή δύναται να επεξεργάζεται προτάσεις, για τη βελτίωση και την άμεση προσαρμογή
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του παρόντος νόμου στις εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή

πρακτική καθώς και την λειτουργική διασύνδεση του με το φορολογικό και λοιπό θεσμικό

πλαίσιο λειτουργίας των υποκείμενων οντοτήτων, προ της νομοθέτησής τους. Οι προτάσεις

αυτές προϋποθέτουν τη δημοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση με το διοικητικό

κόστος και τα εκτιμώμενα οφέλη.

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Το άρθρο 40 παραθέτει ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση φορολογικών

ηλεκτρονικών μηχανισμών.

3.5 Πλεονεκτήματα – οφέλη από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Με το νόμο αριθ. 4308 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014), ενσωματώνεται στο Ελληνικό δίκαιο το λογιστικό

σκέλος της νέας κωδικοποιημένης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/34 καθώς επίσης

και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Προθέσεις του νόμου είναι να, ανταποκριθεί στην ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού

πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού

πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων και την βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας, χωρίς ωστόσο να δυσχεραίνεται το έργο των φορολογικών ή άλλων

ελέγχων.

Με το νέο λογιστικό πλαίσιο υιοθετούνται νέες λογιστικές πολιτικές, οι οποίες με μία πρώτη

ανάγνωση μοιάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό με λογιστικές πολιτικές οι οποίες αναφέρονται στα

ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), αλλά με τη δυνατότητα

σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμοστεί είτε η αρχή του ιστορικού κόστους, ή μέθοδοι με βάση

τη χρήση εύλογων αξιών. Το Υπουργείο Οικονομικών, από την πλευρά του, τονίζει ότι δεν

γίνεται προσπάθεια επιβολής των ΔΠΧΑ, αλλά πρόκειται για πιστή μεταφορά στο εθνικό

δίκαιο, τόσο στην ουσία, όσο και στην έκταση των διατάξεων της κωδικοποιημένης οδηγίας

της Ε.Ε. 2013/34.

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων Ελληνικών Λογιστικών

Προτύπων, συνοψίζονται στα εξής:

• Με τα νέα Ε.Λ.Π. επιτυγχάνεται, αφενός η περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, και αφετέρου η ενοποίηση, βελτίωση και
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συμπλήρωση των λογιστικών κανόνων της χώρας, κωδικοποιώντας και εκσυγχρονίζοντας

το πλαίσιο της λογιστικής τυποποίησης, που εισήγαγε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

πριν από τριάντα πέντε χρόνια και οδηγούν προς την κατεύθυνση που επικρατεί διεθνώς

αναφορικά με μια πιο ουσιαστική και όχι τόσο τυπολατρική παρουσίαση των οικονομικών

καταστάσεων.

• Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η λογιστική πολυνομία, το σύνολο των λογιστικών

κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές

για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα

σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό

βάρος.

• Καταργούνται οι κοστοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων και

Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης

Συναλλαγών. Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων ευθυγραμμισμένη με τις

σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτοί οι κανόνες συνεπάγονται μειωμένο κόστος

λειτουργίας, ενώ, ταυτόχρονα, διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών

φορολογικών ή άλλων ελέγχων.

• Εφαρμόζονται οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την κατάρτιση των οικονομικών

καταστάσεων, με αποτέλεσμα την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και κυρίως των

ξένων επενδυτών.

• Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται,

ευχερώς, κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που

επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.

• Για την ομοιόμορφη και ορθή εφαρμογή το κείμενο του νόμου συνοδεύεται από πλήρες

γλωσσάριο όρων, το Παράρτημα Α΄, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

θεσμοθέτησης λογιστικών κανόνων.

• Οι εταιρείες πλέον κατατάσσονται βάσει μεγέθους και όχι βάσει της νομικής τους μορφής

αξιοποιώντας έτσι τις προβλέψεις της οδηγίας 2013/34 της Ε.Ε. αναφορικά με απλοποιήσεις

και απαλλαγές. Μια Ανώνυμη Εταιρεία θεωρείται μεγάλη όταν συντρέχουν ορισμένα

κριτήρια με βάση το μέγεθος της. Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πολύ μικρές, μικρές,

μεσαίες και μεγάλες οντότητες και παράλληλα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η απαλλαγή των

μικρών και μεσαίων ομίλων από την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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• Οι υποχρεώσεις των υποκείμενων επιχειρήσεων κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθός

τους, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις προ-βλέψεις της Οδηγίας 2013/34 της Ε.Ε. για

απλοποιήσεις και απαλλαγές.

• Ρυθμίζεται ευκρινώς το ζήτημα της τεκμηρίωσης της διακίνησης των αποθεμάτων και

εκσυγχρονίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις περί δελτίου αποστολής, ώστε να είναι δυνατός ο

σχετικός έλεγχος. Παράλληλα, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεκμηρίωση των

διαθέσιμων αποθεμάτων με σύγχρονες τεχνικές, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.

• Αναγνωρίζεται το τιμολόγιο ως το βασικό παραστατικό για τις πάσης φύσεως πωλήσεις

αγαθών και υπηρεσιών (για λιανικές πωλήσεις προβλέπεται απόδειξη λιανικής πώλησης)

και διευρύνεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, το οποίο μπορεί να εκδίδεται

μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την αποστολή ή παράδοση των αγαθών, με τη

διατήρηση ωστόσο της υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίου εντός του ίδιου έτους στο οποίο

έγινε η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή παροχή των υπηρεσιών.

• Επεκτείνεται η δυνατότητα για έκδοση του τιμολογίου πώλησης προς το δημόσιο ή ΝΠΔΔ

εντός του έτους στο οποίο οριστικοποιείται η συναλλαγή (πιστοποίηση δημοσίων έργων

κ.λπ.), έτσι ώστε να καλύπτει κάθε περίπτωση πώλησης προς το δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

• Ενισχύει την ομοιομορφία και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των

Ελληνικών επιχειρήσεων και των αντίστοιχων κλάδων επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές ή μη χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει όμοιους

λογιστικούς κανόνες και βέλτιστες πρακτικές.

• Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων καθίσταται περισσότερο ευχερής, καθώς τα οικονομικά

στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των ελληνικών επιχειρήσεων θα

βρίσκονται σε εναρμόνιση με τις διεθνείς λογιστικές εγγραφές.

• Καταργούνται απαρχαιωμένες και αντικρουόμενες διατάξεις νόμων. Ενδεικτικά, από την

1.1.2015 καταργούνται διατάξεις που αφορούν στους νόμους 2190/1920, 3190/1955,

4172/2012, που αφορούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών Α.Ε., Ε.Π.Ε.,

Ι.Κ.Ε. Επίσης, καταργείται το Π.Δ. 1123/1980 (όχι όμως το σχέδιο λογαριασμών του

Ε.Γ.Λ.Σ.), ο Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012), τα κλαδικά λογιστικά σχέδια των ασφαλιστικών και

των τραπεζών, ο ν. 1809/1988, χωρίς ωστόσο να αλλάζει το καθεστώς των ταμειακών

μηχανών, κ.λπ.

• Μεταξύ των διατάξεων που καταργούνται είναι και τα άρθρα του ν. 2065/1992 που αφορούν

στην αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων. Στο νέο πλαίσιο η αναπροσαρμογή είναι δυνατή για

ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά ακίνητα, και μόνο όταν η επιχείρηση έχει επιλέξει
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επιμέτρηση στην εύλογη αξία. Όταν η επιχείρηση έχει επιλέξει το ιστορικό κόστος δεν

νοείται αναπροσαρμογή (αλλά υπάρχει έλεγχος απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές

ενδείξεις) (βλ. άρθρο 24).

• Οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ

και έτσι δε θα προκληθεί καμία αναστάτωση από τη μετάβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο.Το

προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών είναι προαιρετικής εφαρμογής.

• Έχουν ενταχθεί στο κείμενο του νόμου σύγχρονα και κατανοητά υποδείγματα λογιστικών

καταστάσεων, ευθυγραμμισμένα με τα αντίστοιχα υποδείγματα των εισηγμένων

επιχειρήσεων. Με το νέο λογιστικό πλαίσιο, λογιστικοί κανόνες και υποδείγματα

καταστάσεων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων θα είναι

διεθνώς κατανοητές.

3.6 Μειονεκτήματα – προβλήματα από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.21

Το νέο λογιστικό πλαίσιο καταργεί την υπάρχουσα νομοθεσία για τη Λογιστική Τυποποίηση

αντικαθιστώντας την με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (τα οποία στην πραγματικότητα

συνιστούν τον προθάλαμο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) με τα οποία καλούνται να

συμμορφωθούν και οι μη εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις, επιβάλλοντας στην ουσία την

υποχρεωτική υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. από την πλειονότητα των μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων. Πολλές από τις αλλαγές δεν χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικές από το εταιρικό

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), με βάση την Οδηγία 2013/34/ΕΕ/26.07.2013.

Τα Δ.Λ.Π. περιλαμβάνουν κανόνες - αρχές - μεθόδους που εφαρμόζονται ή ακολουθούνται για

την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και συνακόλουθα για τον

προσδιορισμό των Ετήσιων Αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων

αυτών.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν ασχολούνται με τη Λογιστική τυποποίηση, δεν περιέχουν

λογιστικούς κανόνες, ούτε βοηθούν στην οργάνωση εκείνων που τα εφαρμόζουν. Τα Διεθνή

Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνουν λογιστικές πολιτικές, κανόνες και αρχές με βάση τις

οποίες γίνεται η αποτίμηση (επιμέτρηση), δηλαδή ο προσδιορισμός της αξίας όλων των

περιουσιακών στοιχείων που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και συνακόλουθα

21 Άρθρο του Θεόδωρου Γ. Γρηγοράκου «Η επιχειρούμενη κατάργηση της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης όλων των
οικονομικών μονάδων της χώρας»
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με αυτή την αποτίμηση γίνεται ο προσδιορισμός των Ετήσιων Αποτελεσμάτων (κερδών ή

ζημιών) των επιχειρήσεων και όλων των οικονομικών οντοτήτων.

Τα Δ.Λ.Π. δεν εκφράζουν, ούτε αποτελούν λογιστική τυποποίηση, που είναι γνωστή με τη

μορφή των λογιστικών σχεδίων όπως είναι το Ε.ΓΛΣ και τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια.

Στο άρθρο 17 παρ. 7 προβλέπεται ότι: «Οι οντότητες που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές

τους καταστάσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζεται στον παρόντα νόμο δύνανται να

αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά Δ.Π.Χ.Α., στο βαθμό που οι ρυθμίσεις

των προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο». Βέβαια η διάταξη αναφέρει ότι η

επιχείρηση δύναται (δεν υποχρεούται) να αναζητά καθοδήγηση από τα ΔΛΠ.

Στο άρθρο 8, η Οδηγία 34 απαιτεί από τα κράτη-μέλη είτε να επιτρέψουν, είτε να επιβάλουν

τη χρήση εύλογων αξιών στην επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Το νέο

λογιστικό πλαίσιο επιλέγει να επιτρέψει και όχι να επιβάλλει τη χρήση των εύλογων αξιών.

Στις περιπτώσεις των μη εισηγμένων εταιρειών δεν πρέπει να επιβληθεί η υποχρεωτική

εφαρμογή των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. γιατί μόνο αρνητικές συνέπειες θα δημιουργούσε στις

επιχειρήσεις και δεν θα προσέφερε τίποτα το ουσιαστικό στους μετόχους τους.

Από τα 28 κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο 2 χώρες, η Βουλγαρία και η Κύπρος,

εφαρμόζουν υποχρεωτικά τα Δ.Λ.Π. και στις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες, με

τις υπόλοιπες 26 είτε να μην εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., είτε να τα εφαρμόζουν προαιρετικά (για

τις μη εισηγμένες)22.

Οι πιστωτές των επιχειρήσεων αυτών (π.χ. Τράπεζες) ποτέ δεν πρόκειται να εμπιστευτούν τις

αξίες που προσδιορίζονται με τα αμφιβόλου αξιοπιστίας κριτήρια των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. Οι

Τράπεζες αποτιμούν και θα συνεχίσουν να αποτιμούν τα περιουσιακά στοιχεία της

δανειοδοτούμενης επιχείρησης με τα δικά τους κριτήρια. Η Τράπεζα για να χορηγήσει δάνειο

ποτέ δεν θα βασιστεί στις αμφιβόλου αξιοπιστίας αποτιμήσεις των Δ.Λ.Π. Θα στείλει τους

δικούς της εκτιμητές και θα εξασφαλίσει την απαίτησή της με την εκτίμηση, π.χ. του υπό

προσημείωση - υποθήκευση ακινήτου, εκείνη τη χρονική στιγμή που θα χορηγηθεί το δάνειο.

Με τις νέες διατάξεις (Ε.Λ.Π.) τροποποιούνται ουσιωδώς οι κανόνες προσδιορισμού των

εσόδων και κερδών εν σχέσει προς το προϊσχύον καθεστώς, κυρίως σε ό,τι αφορά την

επιμέτρηση (αποτίμηση) των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων (ενδεικτικώς, λόγω

παροχής δυνατότητας επιμέτρησής τους στην εύλογη αξία τους ή λόγω αναγνώρισης των

22 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias-use-of-options_en.pdf
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απομειώσεων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων βάσει της ανακτήσιμης αξίας

τους).

Με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. β' καταργούνται τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992, τα οποία

προέβλεπαν υποχρεωτική ανά τετραετία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των

επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και αυτοτελή φορολόγησή της.

Επισημαίνεται ότι για τις αναπροσαρμογές που εμφανίσθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 2008 (αναπροσαρμογής κατά τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992, για το οποίο

υφίστανται δημοσιευμένα στοιχεία), οι καταργούμενες διατάξεις απέφεραν καθαρές εισπράξεις

65.573.189,96 ευρώ (βλ. Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους

2009)23.

Ενόψει των ανωτέρω, παρατηρείται ότι οι νέες ρυθμίσεις συνεπάγονται ουσιαστικές

δημοσιονομικές επιπτώσεις (απώλεια φορολογικών εσόδων), ανεξαρτήτως της δυσχέρειας

προσδιορισμού τους.

Συμφώνως προς τον ορισμό του Παραρτήματος Α, «οντότητα» είναι «κάθε φυσικό ή νομικό

πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο

τομέα». Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 προσδιορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο

πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π.. Από τη διατύπωση της παραγράφου 2 δεν καθίσταται σαφές εάν

και σε ποιο βαθμό εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π. τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

ή οι αλλοδαπές νομικές οντότητες που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα (πρβλ.

άρθρο 1 παρ. 2 του καταργούμενου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών).

Με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το λογιστικό σύστημα της

οντότητας θα πρέπει να παρακολουθεί, όχι μόνο «τη λογιστική βάση των στοιχείων των

εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης», αλλά και τη

«φορολογική βάση των στοιχείων» αυτών. Δηλαδή με την παράγραφο 5 παραμένει η

υποχρέωση της οντότητας να παρακολουθεί ενδεχόμενη διαφοροποίηση της φορολογικής από

τη λογιστική βάση. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται με κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση

της οντότητας, αλλά ελέγξιμο τρόπο (μέσω του λογιστικού συστήματος, με μηχανογραφική

εφαρμογή, κ.λπ.). Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συντάσσει με

βάση τις ανωτέρω πληροφορίες περί λογιστικής και φορολογικής βάσης, απόλυτα φορολογικό

23 www.minfin.gr/budget/2011/apolog/PDFApolog/2.3.pdf

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ias-use-of-options_en.pdf
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ισολογισμό και φορολογική κατάσταση αποτελεσμάτων και ξεχωριστά λογιστικό ισολογισμό

και κατάσταση αποτελεσμάτων.

Παρατηρείται ότι, κατά το μέτρο που, δια της παραπάνω ρύθμισης, οι υποκείμενες στις

διατάξεις οντότητες υποχρεούνται σε τήρηση διπλών λογιστικών αρχείων (βιβλίων), το πρώτο

«με σκοπό την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας» και το

δεύτερο «με σκοπό τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία και την υποβολή

φορολογικών δηλώσεων», δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται «η μείωση του διοικητικού κόστους»,

η οποία είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του Νόμου.

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη παράγραφο 9 του άρθρου 5, ορίζεται ότι «εναλλακτικά του

σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε

οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο

λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014», το οποίο, για την πλειοψηφία των

υποκείμενων επιχειρήσεων, είναι το προβλεπόμενο στο Π.Δ. 1123/1980 περί εφαρμογής του

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Παρατηρείται ότι η ως άνω ρύθμιση, ενδεχομένως,

δεν βρίσκεται σε αρμονία με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. στ' του Νόμου, συμφώνως προς την οποία,

«για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύει εφεξής να ισχύει (...) το

Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού

Σχεδίου και οι σχετικές ρυθμίσεις των άρθρων 47 έως 49 του νόμου 1041/1980, για τις

υποκείμενες στον παρόντα νόμο οντότητες».

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε συναλλαγή και γεγονός

που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια)» (...) «Ειδικά,

η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα

αποθέματα» (...) «Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς,

αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να

καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια

οποιουδήποτε ελέγχου». Επίσης, με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 ορίζεται ότι «ο

προσδιορισμός της ποσότητας αποθεμάτων, όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται σε

κατάλληλο χρόνο που διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων σε σχέση με την ημερομηνία

αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας».

Παρατηρείται ότι η γενικότητα και η ασάφεια των ως άνω θεσπιζόμενων υποχρεώσεων είναι

πιθανό να οδηγήσουν σε ερμηνευτικές αμφισβητήσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 28

παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το οποίο ορίζει ότι, «όταν τα λογιστικά αρχεία

www.minfin.gr/budget/2011/apolog/PDFApolog/2.3.pdf
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δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα

λογιστικά πρότυπα», το φορολογητέο εισόδημα μπορεί να «προσδιορίζεται με βάση κάθε

διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου».

Με το άρθρο 8 παρ. 5 ορίζεται ότι «η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη

να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση». Αντιστοίχως, με το άρθρο 12 παρ.

7 ορίζεται ότι «η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες σε ιδιώτες καταναλωτές έχει την

ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης, ή εναλλακτικά τιμολόγιο, για

κάθε σχετική πώληση». Προς αποφυγή ερμηνευτικών αμφισβητήσεων, πρέπει να διευκρινισθεί

εάν, εν προκειμένω, θεσπίζεται υποχρέωση για όλες τις οντότητες, όπως η έννοια αυτή

προσδιορίζεται στο Παράρτημα Α, ή μόνο για τις οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής του Νόμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2.

Με την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 προβλέπεται ότι στο τιμολόγιο, μεταξύ

άλλων, αναφέρονται και η «έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών». Παρατηρείται

ότι ο όρος «έκταση», ανεξαρτήτως της χρησιμοποίησής του και στο άρθρο 226 της Οδηγίας

2006/112/ΕΚ, είναι μάλλον αδόκιμος για τον προσδιορισμό παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 11, ορίζεται ότι «σε περίπτωση

συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι

τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής

καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου

που έχει ολοκληρωθεί». Η ανωτέρω ρύθμιση, ενδεχομένως, δεν βρίσκεται σε αρμονία με το

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 25, συμφώνως προς το οποίο, για την

αναγνώριση εσόδων «από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια», μπορεί,

εναλλακτικώς, «να εφαρμόζεται η μέθοδος της ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν

επηρεάζονται σημαντικά τα μεγέθη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Και αυτό διότι,

κατά τη «μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης», «τα έσοδα και τα έξοδα από συμβάσεις

παροχής υπηρεσίας ή κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με την ολοκλήρωση της

σχετικής υπηρεσίας ή έργου» (βλ. Παράρτημα Α).

Επισημαίνεται, εν προκειμένω, η αναντιστοιχία εν σχέσει προς τα οριζόμενα για τα στοιχεία

λιανικής πώλησης «σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας ή κατασκευής έργου»,

για την οποία το άρθρο 13 παρ. 1 περ. δ' παρέχει τη δυνατότητα έκδοσής τους, όχι μόνο «όταν

μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει

ολοκληρωθεί», αλλά και «με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου».
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Με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 ορίζεται ότι «η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης

(αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών

μηχανισμών που προβλέπει ο νόμος 1809/1988 κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου».

Παρατηρείται ότι η ως άνω ρύθμιση δεν φαίνεται να βρίσκεται σε αρμονία με το άρθρο 38 παρ.

2, συμφώνως προς το οποίο, «ο νόμος 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς

και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνου του νόμου.

Κατ' εξαίρεση, παραμένει σε ισχύ το άρθρο 10 του νόμου 1809/1988 για παραβάσεις που

διαπράττονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014».

Με την περίπτωση β1 της παραγράφου 3 του άρθρου 18, ορίζεται ότι «τα πάγια περιουσιακά

στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο

απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν

όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από την λογιστική του αξία. Η

αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου

χαρακτήρα». Επισημαίνεται ότι στο αντίστοιχο άρθρο 12 παρ. 6 περ. β' της Οδηγίας

2013/34/ΕΕ δεν γίνεται αναφορά σε «ανακτήσιμη αξία» («recoverable amount») και ορίζεται

μόνο ότι «διορθώσεις αξιών γίνονται στα πάγια στοιχεία ενεργητικού, ανεξάρτητα αν έχουν

περιορισμένη διάρκεια οικονομικής χρησιμότητας ή όχι, ούτως ώστε να αποτιμώνται στη

χαμηλότερη τιμή κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, αν προβλέπεται ότι η

μείωση της αξίας τους θα είναι μόνιμη».

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 20, ορίζεται ότι «μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα

επιμετρώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής

ρευστοποιήσιμης αξίας» (χρήση του όρου «καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία» γίνεται και στο

άρθρο 17 παρ. 11). Κατά το Παράρτημα Α΄, ως «καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία» («net realizable

value») ορίζεται «η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την κανονική

πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται

για την ολοκλήρωσή του και για την πραγματοποίηση της διάθεσης» (βλ. και ΔΛΠ 2.6).

Σημειώνεται ότι στο αντίστοιχο άρθρο 12 παρ. 7 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ χρησιμοποιείται,

αντί του όρου «καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία», ο όρος «χαμηλότερη τρέχουσα αξία» («lower

market value» στην απόδοση της Οδηγίας στα αγγλικά).

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 21, ορίζεται ότι «τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά

στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη

χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας». Κατά το Παράρτημα Α΄, ως
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«ανακτήσιμη αξία» («recoverable amount») ορίζεται «το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης

αξίας, μειωμένης με το κόστος διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας

δημιουργίας χρηματοροών) και της αξίας χρήσης αυτού» (βλ. και ΔΛΠ 36.6). Επισημαίνεται

ότι, όπως προαναφέρθηκε, ο όρος «ανακτήσιμη αξία» δεν απαντά στην Οδηγία 2013/34/ΕΕ.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23, ορίζεται ότι «οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν

περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται

ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα

εισπραχθούν (...) Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις

αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με

τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που

επιχορηγήθηκε». Επισημαίνεται ότι η ως άνω ρύθμιση δεν βρίσκεται σε αρμονία με τη

λογιστική μεταχείριση που επιτάσσει το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση

Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την

Περιφερειακή Συνοχή», συμφώνως προς το οποίο, τα ποσά των επιχορηγήσεων εμφανίζονται

σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού (βλ., ομοίως, και άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3299/2004

«Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή

Σύγκλιση»).

Στην περίπτωση α' της παραγράφου 13 του άρθρου 30. παρέχεται δυνατότητα να συντάσσουν

μόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων (συμφώνως προς το υπόδειγμα Β.6) και να

παρέχουν τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 30 «οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που

εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους νόμους 89/1967 και 378/1968». Δεν προβλέπεται

εάν για την ταυτότητα του λόγου, η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να παρασχεθεί και στις

αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 25 του ν.

27/1975.

Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 35 ο όρος «συγγενής» πρέπει να αντικατασταθεί από

τον όρο «συγγενής οντότητα». Ως προς τον ορισμό της έννοιας «συγγενής οντότητα» που

δίδεται στο Παράρτημα Α΄, συμφώνως προς τον οποίο «συγγενής» είναι «μια οντότητα,

περιλαμβανομένης μιας οντότητας χωρίς νομική μορφή όπως ένας συνεταιρισμός, επί της

οποίας ο επενδυτής έχει ουσιώδη επιρροή, και η οποία δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε

κοινοπραξία», παρατηρείται κατ' αρχάς ότι, κατά το ελληνικό δίκαιο, ο συνεταιρισμός έχει

νομική προσωπικότητα. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ορισμός αυτός δεν βρίσκεται

οπωσδήποτε σε αρμονία με τον διδόμενο στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, συμφώνως
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προς τον οποίο «συγγενής» είναι μια «επιχείρηση στην οποία έχει συμμετοχή άλλη επιχείρηση

και επί των λειτουργικών και οικονομικών πολιτικών της οποίας αυτή η άλλη επιχείρηση ασκεί

σημαντική επιρροή (...)».

Με την κατάργηση της λογιστικής ομάδας 8 και με την ανάμιξη των στοιχείων της ομάδας 8

με τα στοιχεία των ομάδων 6 (πρωτογενή έξοδα κατ’ είδος) και 7 (πρωτογενή έσοδα κατ’

είδος), αίρεται η δυνατότητα κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης, του

πλέον βασικού λογαριασμού πληροφόρησης για τη διοίκηση της κάθε επιχείρησης, αλλά και

για κάθε ελεγκτική υπηρεσία του Δημοσίου.

Στο ΕΓΛΣ εμπεριέχονται οι θεμελιώδεις κανόνες της συλλειτουργίας των λογαριασμών του

σχεδίου λογαριασμών, καθώς επίσης και το κεφάλαιο των οικονομικών καταστάσεων που είναι

απόλυτα συνδεμένες με τους εν λόγω λογαριασμούς (6, 7 και 8). Συνεπώς, εγείρεται το

ερώτημα για το πώς μπορεί να καταστεί εφικτή η εφαρμογή ενός καταργηθέντος

νομοθετήματος από το σύνολο των επιχειρήσεων που εφαρμόζει σήμερα το ΕΓΛΣ και πώς θα

αντιμετωπίζουν τους ελέγχους όταν το νομοσχέδιο προβλέπει διαφορετικές οικονομικές

καταστάσεις.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής κατάρτισης του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης

(Ομάδα 8), η οποία μεταξύ άλλων προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για βασικά μεγέθη της

επιχείρησης όπως τα συγκεντρωτικά στοιχεία των αποθεμάτων ενάρξεως και λήξεως κάθε

περιόδου, των αγορών της περιόδου, των εσόδων κατ’ είδος της περιόδου και των εξόδων κατ’

είδος της ίδιας περιόδου, θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην προσπάθεια αναβάθμισης των

ελεγκτικών μηχανισμών που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση.

Η Λογιστική Τυποποίηση διευκολύνει απόλυτα τη μηχανοργάνωση και περιορίζει το κόστος

σχεδιασμού και εφαρμογής της. Κι αυτό γιατί τα χρησιμοποιούμενα συστήματα

μηχανοργάνωσης (παραμετρικά ERΡ) που βασίστηκαν στο Ε.Γ.Λ.Σ. εφαρμόζονται σήμερα

από όλες τις επιχειρήσεις, ενώ τα ιδιαιτέρως ακριβότερα εισαγόμενα παραμετρικά συστήματα

ERP, έχουν κατασκευαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πωλούνται σε όλες τις

χώρες του κόσμου αλλά το κόστος προσαρμογής τους σε κάθε χώρα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο

και πολλαπλάσιο από το κόστος αγοράς τους. Το αυξημένο αυτό κόστος οφείλεται στο γεγονός

ότι δεν υπάρχει παγκόσμια λογιστική τυποποίηση.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω έχουν αναφερθεί ότι, οι νέες ρυθμίσεις δεν είναι αρκετά τολμηρές,

ώστε οι χρήστες να μένουν μακριά από προκαθορισμένες οδηγίες ως προς τον τρόπο που τα

βιβλία πρέπει να τηρούνται και ποια βιβλία πρέπει να τηρούνται. Για παράδειγμα, σε ορισμένες
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χώρες, η υποχρέωση τήρησης βιβλίων συνοψίζεται απλά στην ακόλουθη φράση «οι οντότητες

πρέπει να τηρούν με συνέπεια τα κατάλληλα βιβλία». Με τον τρόπο αυτό εναποθέτει την

ευθύνη στις εταιρείες να διασφαλίζουν με ποιον τρόπο θα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

Σημειώνεται ότι ανοικτά παραμένουν διάφορα πρακτικά θέματα όσον αφορά την εφαρμογή

του νόμου όπως το δυσανάλογο διαχειριστικό βάρος που φαίνεται καταρχήν να επιβάλλεται

στις μικρότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις, θέματα αρμοδιότητας για

την εποπτεία και επιβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο καθώς και το ποιες αρμοδιότητες

θα αναλάβουν οι φορολογικές αρχές σχετικά με την ορθή τήρηση των νέων διατάξεων για την

τήρηση φορολογικών βιβλίων στην πράξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

4. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΠ

4.1 Πρώτη εφαρμογή24

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών

καταστάσεων με το νέο λογιστικό πλαίσιο, αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών,

με βάση τις διατάξεις του νόμου 4308/2014 (άρθρα 37 & 28).

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2015 θα συνταχθούν

με τους κανόνες του νέου λογιστικού πλαισίου, αλλά για να εκπληρώνουν, οι δημοσιευόμενες

καταστάσεις, την απαίτηση της εύλογης παρουσίασης, θα πρέπει τα κονδύλια της συγκριτικής

περιόδου να αναμορφωθούν αναδρομικά, ως εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να

συντάσσονταν ανέκαθεν βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014.

Η πρώτη εφαρμογή αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής, εφόσον η οντότητα

εφαρμόσει αλλαγές στους κανόνες επιμέτρησης.

Περίοδος πρώτης εφαρμογής θεωρείται η πρώτη ετήσια περίοδος που ξεκινά μετά την 31η

Δεκεμβρίου 2014, για οντότητες που έχουν ετήσια λογιστική περίοδο από 01.01-31.12

(ημερολογιακό έτος), η περίοδος πρώτης εφαρμογής είναι η περίοδος 01.01.2015 – 31.12.2015.

Για οντότητες που έχουν διαφορετική ετήσια λογιστική περίοδο, η περίοδος πρώτης εφαρμογής

είναι η περίοδος που ξεκινά μετά την 01.01.2015. Για παράδειγμα, αν μια οντότητα έχει

λογιστική περίοδο 01.07-30.06, η περίοδος πρώτης εφαρμογής είναι η περίοδος 01.07.2015-

30.06.2016.

Ημερομηνία μετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θεωρείται η πρώτη ημέρα της

συγκριτικής ετήσιας περιόδου της περιόδου της πρώτης εφαρμογής, ή η τελευταία ημέρα της

περιόδου που προηγείται της συγκριτικής περιόδου. Συνεπώς, για τις οντότητες που έχουν

λογιστική περίοδο από 01.01-31.12, η ημερομηνία μετάβασης είναι η 01.01.2014 ή η

31.12.2013, ενώ για τις οντότητες που έχουν λογιστική περίοδο από 01.07-30.06, ημερομηνία

μετάβασης είναι η 01.07.2014, ή η 30.6.2014.

Αναδρομική εφαρμογή συνεπάγεται την προσαρμογή όλων των κονδυλίων του ισολογισμού

κατά την ημερομηνία μετάβασης και τη σύνταξη αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών

24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»
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καταστάσεων για την συγκριτική περίοδο. Δηλαδή, ο ισολογισμός της ημερομηνίας μετάβασης

και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου που είχαν συνταχθεί με

βάση το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο πρέπει να αναμορφωθούν βάσει των νέων κανόνων.

Οι αλλαγές στους κανόνες επιμέτρησης και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων που

εισάγονται αντιμετωπίζονται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών, και συνεπώς αναμορφώνονται

οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης

σωρευτικά κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής περιόδου. Δηλαδή, τα εν λόγω στοιχεία

θα εμφανιστούν στις καταστάσεις με τα ποσά που θα είχαν, εάν η νέα πολιτική είχε εφαρμοστεί

εξ’ αρχής.

Οι σχετικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση όσον

αφορά τον ισολογισμό κατά την ημερομηνία μετάβασης, και στα αποτελέσματα και την

καθαρή θέση κατά περίπτωση, όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της

συγκριτικής χρήσεως.

Αναδρομική εφαρμογή βάσει των προβλέψεων του νόμου συνεπάγεται:

α) Τη διαγραφή όλων των κονδυλίων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του νόμου,

όπως για παράδειγμα τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης.

β) Την αναγνώριση όλων των κονδυλίων που αναγνωρίζονται βάσει του παρόντος νόμου αλλά

δεν αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα τα

περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις.

γ) Την εξέταση όλων των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. απαιτήσεις, αποθέματα ή πάγια) για τη

διαπίστωση της ύπαρξης ζημιών απομείωσης και την αναγνώριση των σχετικών ζημιών.

δ) Την εξέταση και προσαρμογή, εφόσον απαιτείται, της ωφέλιμης οικονομικής ζωής των

παγίων στοιχείων. Αν η οντότητα κρίνει ότι ένα πάγιο είναι υπεραποσβεσμένο ως εκείνη την

ημερομηνία, μπορεί να αναστρέψει τις υπερβάλλουσες αποσβέσεις που έχουν διενεργηθεί σε

όφελος των αποτελεσμάτων εις νέον στις 31/12/2013, αυξάνοντας έτσι τη λογιστική αξία του

παγίου που απομένει να αποσβεστεί στο μέλλον. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή η

οντότητα κρίνει ότι έχουν γίνει λιγότερες αποσβέσεις, αναγνωρίζεται σωρευτικά το ποσό των

αποσβέσεων που δεν έχουν διενεργηθεί στα αποτελέσματα εις νέον στις 31/12/2013.

Η αναδρομική προσαρμογή ορισμένων ή όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, όταν αυτό είναι πρακτικά δυσχερές ή όταν το απαιτούμενο κόστος είναι

σημαντικό, δύνανται να μη διενεργηθεί.
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Όταν υιοθετείται το ιστορικό κόστος ως βάση επιμέτρησης των στοιχείων των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δεν διενεργείται αναδρομική προσαρμογή λόγω

δυσχερειών ή κόστους:

α) Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων του ισολογισμού του τέλους της προηγούμενης περιόδου

θεωρούνται ως το τεκμαρτό κόστος αυτών των στοιχείων για την εφαρμογή του νόμου.

Δηλαδή, μεταφέρει τις λογιστικές αξίες του προηγούμενου λογιστικού πλαισίου ως ποσά

έναρξης της περιόδου πρώτης εφαρμογής. Μεταφέρονται τόσο τα ονομαστικά ποσά όσο και

τα σωρευμένα μειωτικά στοιχεία (π.χ. σωρευμένες αποσβέσεις, προβλέψεις και απομειώσεις).

β) Η δυνατότητα επιμέτρησης για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα επενδυτικά ακίνητα, στην

εύλογη αξία τους παρέχεται μόνο κατά την πρώτη εφαρμογή. Οι εύλογες αξίες θεωρούνται

εφεξής το τεκμαρτό κόστος κτήσης των στοιχείων, και οι διαφορές των εύλογων αξιών σε

σχέση με τις υπάρχουσες λογιστικές αξίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εις νέον. Η

επιμέτρηση στην εύλογη αξία μπορεί να μην γίνει για το σύνολο των ακινήτων της, δηλαδή

έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει αυτή την επιλογή μόνο σε ένα ή περισσότερα ακίνητα και

όχι υποχρεωτικά σε όλα. Η επιμέτρηση στην εύλογη αξία γίνεται κατά την έναρξη της περιόδου

της πρώτης εφαρμογής (για παράδειγμα 01/01/2015, για τις οντότητες που έχουν λογιστική

περίοδο από 01/01-31/12).

γ) Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα επενδυτικά ακίνητα, υπάρχει η δυνατότητα επιμέτρησης

στην εύλογη αξία με διαφορές στα αποτελέσματα εις νέο, και κατά την ημερομηνία μετάβασης.

Κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, όταν υιοθετείται το κόστος κτήσης ως βάση

επιμέτρησης, δεν παρέχεται από το νόμο η δυνατότητα χρήσης εύλογων αξιών ως τεκμαρτό

κόστος για τα λοιπά στοιχεία του ισολογισμού (πλην των ακινήτων). Οι απομειώσεις των

λοιπών στοιχείων, όπως απαιτήσεων και αποθεμάτων, αν υπάρχουν, θα γίνουν κατά την

ημερομηνία μετάβασης (01/01/2014), εάν ήταν γνωστές κατά την ημερομηνία εκείνη. Σε

διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι προέκυψαν κατά το έτος 2014 και συνεπώς θα

βαρύνουν τα αποτελέσματα αυτής της περιόδου. Η προσαρμογή απομειώσεων απαιτήσεων και

αποθεμάτων δεν μπορεί να γίνει με απευθείας μεταφορά τους στα αποτελέσματα εις νέον της

01/01/2015. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα και τα

επενδυτικά ακίνητα.
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Όταν υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης των στοιχείων των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τα οποία προβλέπεται από το νόμο σχετική

δυνατότητα, τεκμαίρεται ότι για τα στοιχεία αυτά υπάρχουν διαθέσιμες εύλογες αξίες κατά την

ημερομηνία μετάβασης, οπότε η προσαρμογή θα γίνει αναδρομικά, όπως για παράδειγμα στα

χρηματοοικονομικά στοιχεία. Εάν η αναδρομική προσαρμογή είναι πρακτικά δυσχερής, μπορεί

να επιμετρηθούν όλα τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην εύλογη αξία

τους κατά την 01/01/2015 και να επηρεασθούν με τις διαφορές τα αποτελέσματα εις νέον, ή οι

διαφορές εύλογης αξίας, βάσει των γενικών προβλέψεων του νόμου περί εύλογης αξίας στο

άρθρο 24. Οι θετικές διαφορές επιμέτρησης για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, σε

σχέση με τις υπάρχουσες λογιστικές αξίες αναγνωρίζονται ως «διαφορά εύλογης αξίας» στην

καθαρή θέση, ενώ για όλα τα επενδυτικά ακίνητα οι σχετικές διαφορές αναγνωρίζονται στα

αποτελέσματα εις νέο.

Οι πολύ μικρές δεν έχουν τη δυνατότητα επιμέτρησης στην εύλογη αξία .

Κατά την αναδρομική αναπροσαρμογή μπορεί να επιλεχθεί η αναγνώριση αναβαλλόμενου

φόρου. Εάν επιλεχθεί η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου, υπάρχει υποχρέωση να λογισθεί

αναβαλλόμενος φόρος για όλες τις προκύπτουσες προσωρινές διαφορές και να ακολουθεί

παγίως αυτή η λογιστική πολιτική στο μέλλον.

Κονδύλια του ισολογισμού που εμφανίζονται στον ισολογισμό της οντότητας κατά την

ημερομηνία μετάβασης και τα οποία δεν αναγνωρίζονταν από το προηγούμενο λογιστικό

πλαίσιο πρέπει να διαγράφονται, εάν δεν αναγνωρίζονται από τα νέα λογιστικά πρότυπα.

Περιουσιακά στοιχεία, οι συναλλαγές των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία

έναρξης της περιόδου πρώτης εφαρμογής και πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των νέων

προτύπων, αλλά δεν αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, δύναται να

λογιστικοποιούνται εφεξής βάσει των προβλέψεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης των νέων λογιστικών

προτύπων, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, μπορούν να

συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και μέχρι την

ολοσχερή απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων ή με οποιονδήποτε

τρόπο διάθεσής τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Έξοδα ίδρυσης & πρώτης εγκατάστασης

• Έξοδα μετεγκατάστασης
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• Έξοδα αναδιοργάνωσης

• Έξοδα αύξησης κεφαλαίου

• Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια κτήσης παγίων στοιχείων

• Διαφορές έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομούνται

σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β.

Λόγω της κατάργησης του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, κατά την κατάρτιση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου (2014), για τα παρακάτω

κονδύλια πρέπει να γίνει ανακατάταξη στην συγκριτική περίοδο:

α) O φόρος εισοδήματος, οι λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι, καθώς

και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ενσωματώνονται (ως έξοδα)

στα αντίστοιχα κονδύλια της συγκριτικής κατάστασης αποτελεσμάτων, μειώνοντας έτσι το

καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου.

β) Οι αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου και τα προτεινόμενα ποσά για διανεμόμενα

μερίσματα που εμφανίσθηκαν στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων στις συγκριτικές

οικονομικές καταστάσεις (ετήσια περίοδος 2014), θα μεταφερθούν σε αύξηση των

αποτελεσμάτων εις νέο της συγκριτικής περιόδου καθώς τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται με την

έγκρισή τους εντός της περιόδου 2015.

γ) Τα οριστικά μερίσματα από τα κέρδη της χρήσης 2014 (συγκριτική περίοδος), όπως αυτά

εγκρίθηκαν από τη γενική συνέλευση εντός του 2015, θα εμφανισθούν σε μείωση των

αποτελεσμάτων εις νέο στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης του 2015 (πρώτη

εφαρμογή), όταν συντάσσεται αυτή η κατάσταση.

δ) Τα προτεινόμενα μερίσματα από τα κέρδη της χρήσης 2013 θα εμφανισθούν σε μείωση των

αποτελεσμάτων εις νέο στην Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης του 2014, όταν

συντάσσεται αυτή η κατάσταση.

ε) Οι οριστικά εγκριθείσες από τη γενική συνέλευση αμοιβές των μελών διοικητικού

συμβουλίου εκ των κερδών του 2014 θα αναγνωρισθούν ως έξοδο (παροχές σε εργαζομένους),

στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 2015 (πρώτη περίοδος εφαρμογής.

στ) Οι προτεινόμενες αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου εκ των κερδών του 2013 θα

αναγνωρισθούν ως έξοδο (παροχές σε εργαζομένους), στην κατάσταση αποτελεσμάτων της

συγκριτικής περιόδου (2014).
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ζ) Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που εμφανίζεται στους

ισολογισμούς της ημερομηνίας μετάβασης (π.χ. 31.12.2013) και της συγκριτικής περιόδου (π.χ.

31.12.2014), θα αντιλογισθεί.

η) Το οφειλόμενο κεφάλαιο εφεξής παύει να εμφανίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, και

αντίστοιχα της καθαρής θέσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

Παρέχεται η δυνατότητα, εάν μια οντότητα κρίνει ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι

πρακτικά ευχερείς, δύναται να μην εφαρμόσει αυτές [με την εξαίρεση της περίπτωσης (η)], και

να γνωστοποιήσει το γεγονός στο Προσάρτημα.

Οι παραπάνω χειρισμοί ισχύουν για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2015

και εφεξής, δηλαδή:

α) θα εμφανίζει τα μερίσματα (ή παρόμοια ποσά) ως υποχρεώσεις με μείωση των

αποτελεσμάτων εις νέο, κατά τον χρόνο έγκρισής τους από την γενική συνέλευση των μετόχων

ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, και όχι στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου.

β) θα εμφανίζει τις χορηγούμενες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναλόγου οργάνου

αμοιβές από τα κέρδη, ως έξοδα, όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή το

κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

γ) θα εμφανίζει όλους τους φόρους (φόρο εισοδήματος, διαφορές φορολογικού ελέγχου και

λοιπούς μη ενσωματωμένους στο λειτουργικό κόστος φόρους), ως στοιχεία της κατάστασης

αποτελεσμάτων, στο χρόνο που προκύπτουν βάσει της αρχής του δεδουλευμένου. Ο φόρος

εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο και υποχρέωση στο τέλος της περιόδου που αφορά,

καθώς έχει ήδη προκύψει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (αρχή δεδουλευμένου).

δ) δεν θα αναγνωρίζει στην κλειόμενη περίοδο την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για την

επόμενη χρήση. Το σχετικό ποσό αναγνωρίζεται με την καταβολή του σχετικού ποσού στην

επόμενη περίοδο.

Η μέθοδος μετάβασης γνωστοποιείται στο προσάρτημα, καθώς και οι επιπτώσεις σε κάθε ένα

κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Γνωστοποιείται στο προσάρτημα τα κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια

αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό

πλαίσιο, όπως και κονδύλια που πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης αλλά δεν έχουν

αναγνωρισθεί, καθώς και τα σχετικά ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης

αποτελεσμάτων.
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Δηλαδή, γνωστοποιούνται οι αξίες του ισολογισμού και τα ποσά της κατάστασης

αποτελεσμάτων που έχουν επηρεασθεί από τέτοιες περιπτώσεις, όπως τα έξοδα

εγκαταστάσεως, τα αφορολόγητα αποθεματικά του Ν.3299/2004 και οι συμβάσεις

χρηματοδοτικής μίσθωσης.

4.2 Λογιστική Αναβαλλόμενης Φορολογίας (deffered tax)25

Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας αντιμετωπίζει τις προσωρινές διαφορές που

προκύπτουν όταν συγκρίνουμε τη λογιστική με τη φορολογική βάση. Διαφορές λογιστικής –

φορολογικής βάσης ανακύπτουν όταν γίνει αλλαγή κανόνων επιμέτρησης και κυρίως από το

ιστορικό κόστος στην εύλογη αξία.

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (deffered tax liability) αναγνωρίζεται όταν τα

λογιστικά κέρδη είναι μεγαλύτερα των φορολογικών, μεταφέροντας φορολογική υποχρέωση

σε μελλοντική περίοδο, αυτό σημαίνει ότι μελλοντικά θα πληρωθεί περισσότερος φόρος.

Μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει όταν το φορολογητέο εισόδημα είναι

μικρότερο από το εισόδημα που δηλώνεται στην δήλωση εισοδήματος. Αυτό είναι αποτέλεσμα

της λογιστικής διαφοράς ορισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων σε σχέση με τη

φορολογική βάση και ορίζεται ως προσωρινή διαφορά. Ο πιο συνηθισμένος λόγος

αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης είναι η χρήση διαφορετικών μεθόδων απόσβεσης

μεταξύ φορολογικών διατάξεων και λογιστικών προτύπων.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deffered tax asset) αναγνωρίζεται όταν τα λογιστικά

κέρδη είναι μικρότερα των φορολογικών, μεταφέροντας φορολογική απαίτηση σε μελλοντική

περίοδο, αυτό σημαίνει ότι μελλοντικά θα πληρωθεί λιγότερος φόρος.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δημιουργείται λόγω των φόρων που καταβλήθηκαν ή

μεταφέρονται, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί στην κατάσταση λογαριασμού

αποτελεσμάτων. Η αξία τους υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα λογιστικά πρότυπα και τις

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, για το φορολογητέο εισόδημα. Για παράδειγμα, οι

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορούν να δημιουργηθούν λόγω της φορολογικής

αρχής την αναγνώριση εσόδων ή εξόδων σε διαφορετικούς χρόνους από εκείνη των λογιστικών

προτύπων. Αυτό μειώνει την μελλοντική φορολογική υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη

25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»



63

φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο όταν η διαφορά μεταξύ της απώλειας της αξίας ή

υποτίμησης ενός περιουσιακού στοιχείου αναμένετε να αντισταθμίσει μελλοντικά κέρδη.

Λόγοι προκύπτουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

• Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προτού να

αναγνωρισθούν από τις φορολογικές διατάξεις

• Τα έσοδα υπόκειται σε φόρο πριν αναγνωρισθούν στην κατάσταση λογαριασμού

αποτελεσμάτων

• Όταν οι κανόνες φορολογικής βάσης για περιουσιακά στοιχεία ή / και υποχρεώσεις

είναι διαφορετικές από τα λογιστικά πρότυπα.

Φορολογική Βάση Περιουσιακού Στοιχείου ή Υποχρεώσεως:

Είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση για
φορολογικούς σκοπούς. Ειδικότερα:
 Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το φορολογικά εκπεστέο ποσό, από

φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά
τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αν αυτά τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι
φορολογητέα, η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική του
αξία.

 Η φορολογική βάση μιας υποχρεώσεως είναι  η λογιστική της αξία, μείον κάθε ποσό που θα
είναι εκπεστέο φορολογικά σε σχέση με αυτή την υποχρέωση σε μελλοντικές  περιόδους.
Στην περίπτωση εσόδου το οποίο εισπράττεται προκαταβολικά, η φορολογική βάση της
προκύπτουσας υποχρεώσεως είναι η λογιστική αξία της, μείον κάθε ποσό του εσόδου που
δε θα είναι φορολογητέο σε μελλοντικές  περιόδους.

Προσωρινές Διαφορές:
Είναι οι διαφορές μεταξύ  της λογιστικής αξίας  ενός περιουσιακού στοιχείου  ή υποχρεώσεως
στον ισολογισμό και της φορολογικής του βάσεως. Οι προσωρινές διαφορές διακρίνονται σε :
 Φορολογητέες, δηλαδή αυτές που θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον

προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους ή της φορολογικής ζημίας των μελλοντικών
περιόδων, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ανακτάται και της
υποχρεώσεως  διακανονίζεται.

 Εκπεστέες, δηλαδή αυτές που θα καταλήξουν σε εκπεστέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του
φορολογητέου κέρδους ή  της φορολογικής ζημίας των μελλοντικών  περιόδων, όταν  η
λογιστική αξία  του περιουσιακού στοιχείου  ανακτάται και της υποχρεώσεως
διακανονίζεται.

Χρονικές Διαφορές:
Είναι οι διαφορές μεταξύ του φορολογητέου αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας) και του
λογιστικού αποτελέσματος (κέρδους ή ζημίας), που δημιουργούνται σε μία χρήση και
αναστρέφονται σε μία ή περισσότερες επόμενες χρήσεις.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις:
Είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που θα καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους και
αφορούν σε φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις:
Είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι επιστρεπτέα σε μελλοντικές περιόδους και
αφορούν σε:
 Εκπεστέες προσωρινές διαφορές.
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Μεταφερόμενες αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές.
Μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους.

Μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσεως, ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας

υποχρεώσεως, υπάρχουν οι κατωτέρω σχέσεις:

Σχέσεις Λογιστικής Αξίας και Φορολογικής Βάσεως (1)

Περιουσιακά Στοιχεία Υποχρεώσεις

Λ.Α. > Φ.Β. Φ.Π.Δ. Α.Φ.Υ. Λ.Α. > Φ.Β. Ε.Π.Δ. Α.Φ.Α.
Λ.Α. < Φ.Β. Ε.Π.Δ. Α.Φ.Α. Λ.Α. < Φ.Β. Φ.Π.Δ. Α.Φ.Υ.

(1) = Λ.Α. = Λογιστική αξία

Φ.Β. = Φορολογική βάση

Φ.Π.Δ. = Φορολογητέα προσωρινή διαφορά

Ε.Π.Δ. = Εκπεστέα προσωρινή διαφορά

Α.Φ.Υ. = Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση

Α.Φ.Α. = Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν

προσωρινές (αντιστρέψιμες διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης). Από την λογιστική

της αναβαλλόμενης φορολογίας μπορεί να προκύπτει:

α) αναβαλλόμενος φόρος έσοδο και αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ή

β) αναβαλλόμενος φόρος έξοδο και αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση.

Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας αποσκοπεί στην αποτύπωση ορθότερου

λογιστικού αποτελέσματος και περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων αποτρέποντας τους

ετεροχρονισμούς που μπορεί να προκαλούνται από τη διαφοροποίηση της φορολογικής

νομοθεσίας. Έτσι η αναγνώριση για λογιστικούς σκοπούς κάποιου εσόδου ή εξόδου

(περιουσιακού στοιχείου/υποχρέωσης) αντίστοιχα που θα φορολογηθεί/εκπεσθεί για

φορολογικούς σκοπούς σε μεταγενέστερη περίοδο, συνεπάγεται την ταυτόχρονη αναγνώριση

του αναλογούντος αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος βάσει της αρχής του δεδουλευμένου,

που προβλέπει την αναγνώριση όλων των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά.

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές

διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την
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αρχική αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε συναλλαγή που δεν αφορά

συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό

ούτε το φορολογικό αποτέλεσμα.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές

διαφορές, στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του

οποίου θα χρησιμοποιηθούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Εξαίρεση αποτελεί η

περίπτωση στην οποία η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική

αναγνώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή που δεν αφορά

ενοποίηση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό

ούτε το φορολογικό αποτέλεσμα.

Δεδομένου ότι η λογιστική του αναβαλλόμενου φόρου είναι ένα σύνθετο λογιστικό αντικείμενο

που εισάγεται για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, από τον νόμο δίνεται η δυνατότητα να

αναζητείται καθοδήγηση στο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος».

Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας εισάγεται από το νόμο σε καθαρά προαιρετική

βάση. Ωστόσο, η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας δεν μπορεί να εφαρμόζεται

επιλεκτικά. Δηλαδή, η οντότητα δεν επιτρέπεται να επιλέγει να υποβάλλει σε λογιστική

αναβαλλόμενης φορολογίας εκείνα τα στοιχεία που δίνουν αναβαλλόμενο φόρο έσοδο και

αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, και να αγνοεί στοιχεία που δίνουν

αναβαλλόμενο φόρο έξοδο και αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Επομένως, όταν μια

οντότητα εφαρμόζει λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας, την εφαρμόζει στο σύνολο

θετικών και αρνητικών ποσών αναβαλλόμενου φόρου.

Στη διεθνή πρακτική, τα προκύπτοντα ποσά του ισολογισμού και της κατάστασης

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή λογιστικής αναβαλλόμενης φορολογίας αφορούν αμιγώς

ζήτημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Μέσω της αναβαλλόμενης φορολογίας

τακτοποιείται ο ετεροχρονισμός του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από διαφορές

λογιστικής και φορολογικής βάσης, και συνεπώς τα σχετικά ποσά αναβαλλόμενου φόρου είναι

ίδιας φύσης με τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος. Στα πλαίσια της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και του

παρόντος νόμου η αναγνώριση, όταν συντρέχει περίπτωση, αναβαλλόμενου φόρου είναι

προαιρετική, ενώ στα πλαίσια των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική.

Οι μεταβολές στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του

ισολογισμού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε μείωση ή αύξηση

αναλόγως του φόρου εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι
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διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές

αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται ομοίως κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση,

σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση

αναπροσαρμογής της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου στην εύλογη αξία του που

η σχετική διαφορά βάσει των προβλέψεων του νόμου αναγνωρίζεται ως διαφορά εύλογης αξίας

στην καθαρή θέση και όχι ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, ο σχετικός αναβαλλόμενος

φόρος, εφόσον υπάρχει, θα αναγνωρισθεί σε μείωση ή αύξηση της διαφοράς εύλογης αξίας

(αποθεματικού) της καθαρής θέσης, ανάλογα.

Η διαφορά από επιμέτρηση μετοχών στην εύλογη αξία, αναγνωρίζεται απευθείας σε

αποθεματικό της καθαρής θέσης. Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, κέρδη από

επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στην εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε φόρο

εισοδήματος, ενώ κέρδος που προκύπτει κατά την πώλησή τους φορολογείται με το συντελεστή

φορολογίας εισοδήματος.

Οι διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία δεν

περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός τόσο στον ισολογισμό, όσο και στα αποτελέσματα των

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και των αναβαλλόμενων φορολογικών

υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στο κονδύλι του φόρου στα αποτελέσματα.

Η υιοθέτηση εύλογων αξιών έναντι του ιστορικού κόστους που χρησιμοποιούσε η οντότητα

μέχρι την αλλαγή (και το αντίστροφο) είναι αλλαγή λογιστικής πολιτικής, όπως και η έναρξη

αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων ενώ η οντότητα δεν αναγνώριζε τέτοια στοιχεία.

Στο Παράρτημα Α καθορίζεται οι παρακάτω ορισμοί σχετικοί με την αναβαλλόμενη

φορολογία:

Εύλογη αξία (Fair value) ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης είναι αντίστοιχα η

τιμή ανταλλαγής ή διακανονισμού, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό

κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης.

Προσωρινή διαφορά (temporary difference): Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης και της φορολογικής τους βάσης.
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4.3 Λογιστική Αντιστάθμισης (Hedge Accounting)26

Η αντιστάθμιση αποτελεί μια επένδυση για να μειωθεί ο κίνδυνος των δυσμενών μεταβολών

των τιμών σε ένα περιουσιακό στοιχείο. Κανονικά, η αντιστάθμιση συνίσταται στη λήψη μιας

αντισταθμιστικής θέσης στο σχετικό περιουσιακό στοιχείο, όπως ένα συμβόλαιο μελλοντικής

εκπλήρωσης.

Η λογιστική αντιστάθμισης προσπαθεί να μειώσει την μεταβλητότητα που δημιουργείται από

την επαναλαμβανόμενη αναπροσαρμογή της αξίας ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου, με την

αποτίμηση. Αυτή η μείωση της μεταβλητότητας γίνεται με το συνδυασμό του αντισταθμίζοντος

και του αντισταθμισμένου μέσου, θεωρώντας τα ως μία συμμετοχή, η οποία αντισταθμίζει τις

αντίθετες κινήσεις.

Οι διατάξεις του νόμου αναφέρονται στη λογιστική της αντιστάθμισης μέσω παραγώγων και

για συγκεκριμένες περιπτώσεις βάσει του ορισμού των χρηματοοικονομικών στοιχείων που

κατέχονται για αντιστάθμιση. Η Οδηγία 34/2013 παρέχει στα κράτη – μέλη το δικαίωμα να

υιοθετούν ελεύθερα το σύστημα αντιστάθμισης. Βάσει αυτού, επελέγη το σύστημα

αντιστάθμισης του «Δ.Π.Χ.Α. περί Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», που προβλέπει λογιστική

αντιστάθμισης για περιπτώσεις αντιστάθμισης που πραγματοποιούνται μέσω παραγώγων

ανταλλαγής επιτοκίων, ανταλλαγής ξένων νομισμάτων, προθεσμιακής ανταλλαγής ξένων

νομισμάτων και προθεσμιακής ανταλλαγής εμπορευμάτων. Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις

αντιστάθμισης εντάσσονται είτε στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας είτε στην αντιστάθμιση

ταμειακών ροών, κατά περίπτωση.

Η εφαρμογή της λογιστικής της αντιστάθμισης βάσει των προβλέψεων του νόμου, προϋποθέτει

τη δήλωση της σχέσης αντιστάθμισης και την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας αυτής. Η

δήλωση της σχέσης αντιστάθμισης επιτυγχάνεται με την αναγνώριση του αντισταθμίζοντος

μέσου (παραγώγου) σε ξεχωριστούς λογαριασμούς ανά κατηγορία αντιστάθμισης (εύλογης

αξίας ή ταμειακών ροών), από τους οποίους προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά κατέχονται για

αντιστάθμιση. Από τα αρχεία της επιχείρησης επίσης, πρέπει να προκύπτει το στοιχείο ή τα

στοιχεία που έχουν αντισταθμιστεί. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα ο νόμος δεν

προβλέπει συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων πρέπει να κυμαίνεται αυτή, προκειμένου να

πληρούνται οι προϋποθέσεις της λογιστικής της αντιστάθμισης. Η αποτελεσματικότητα μιας

26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»
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αντιστάθμισης εκφράζεται από τη σχέση κέρδους και ζημίας του αντισταθμίζοντος και του

αντισταθμισμένου μέσου.

Μια οντότητα μπορεί να αποκτά θέσεις σε παράγωγα για σκοπούς αντιστάθμισης, αλλά να μην

τα αντιμετωπίζει για λογιστικούς σκοπούς ως μέσα αντιστάθμισης, ώστε να αποφευχθεί η

σύνθετη λογιστική παρακολούθησή τους. Στην περίπτωση αυτήν τα παράγωγα εντάσσονται

στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές

αναγνωριζόμενες στην κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και ζημίες).

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη μεταβολή της εύλογης

αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή ενός προσδιορισμένου μέρους ενός τέτοιου

στοιχείου, η οποία (μεταβολή της εύλογης αξίας) αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και

θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Στην αντιστάθμιση εύλογης αξίας, όταν γίνεται χρήση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, τόσο το

μέσο αντιστάθμισης όσο και το αντισταθμισμένο στοιχείο (για τον κίνδυνο που

αντισταθμίζεται), επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Συνεπώς το αντισταθμισμένο στοιχείο

επιμετράται στην εύλογη αξία του μόνο για τον κίνδυνο που αντισταθμίζεται και αυτό ισχύει

έστω και αν το στοιχείο αυτό θα επιμετράτο στο κόστος κτήσης (βάσει της λογιστικής

πολιτικής της οντότητας) αν δεν είχε αντισταθμιστεί.

Οι διαφορές (κέρδη και ζημίες) που προκύπτουν από την επιμέτρηση στην εύλογη αξία του

αντισταθμίζοντος και του αντισταθμισμένου μέσου, αναγνωρίζονται συμψηφιστικά (στο ίδιο

κονδύλι) της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Παραδείγματα αντιστάθμισης εύλογης αξίας είναι:

α) η αντιστάθμιση της μεταβολής του επιτοκίου σε οφειλόμενο δάνειο (αντισταθμισμένο

στοιχείο) που φέρει σταθερό επιτόκιο, μέσω ενός παραγώγου (αντισταθμίζον μέσο)

ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap), γιατί αντισταθμίζει τον κίνδυνο της μεταβολής της

εύλογης αξίας του δανείου ως αποτέλεσμα της μεταβολής των επιτοκίων. Η εύλογη αξία του

δανείου θα αυξηθεί αν μειωθούν τα επιτόκια και θα μειωθεί αν συμβεί το αντίθετο.

β) η αντιστάθμιση μέσω ενός προθεσμιακού συμβολαίου (παράγωγο – αντισταθμίζον μέσο),

της μεταβολής της τιμής ενός εμπορεύματος που αναμένεται να αποκτηθεί από μια οντότητα

στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας (π.χ. αναμενόμενη αγορά σιδήρου σε 5 μήνες

για μεταπώληση – δηλαδή το αντισταθμισμένο στοιχείο είναι η προβλεπόμενη συναλλαγή

απόκτησης του σιδήρου).
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Αντιστάθμιση ταμειακών ροών είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση ταμειακών

ροών η οποία διακύμανση: (α) αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με ένα

αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση (για παράδειγμα το σύνολο ή μέρος

μελλοντικών πληρωμών για τόκους έντοκης υποχρέωσης μεταβλητού επιτοκίου), ή μια πολύ

πιθανή μελλοντική συναλλαγή και (β) θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζημίες της

κατάστασης αποτελεσμάτων.

Στην αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μόνο το αντισταθμίζον μέσο επιμετράται στην εύλογη

αξία του. Το αντισταθμισμένο μέσο επιμετράται βάσει της πολιτικής που ισχύει ως το στοιχείο

αυτό να μην ήταν αντισταθμισμένο.

Κέρδη και ζημιές από την επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης ταμειακών ροών στην εύλογη

αξία του, αναγνωρίζονται ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης στην περίοδο που

προκύπτουν. Αυτό το στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα αποτελέσματα

στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές αναγνωρίζονται στα

αποτελέσματα. Το ποσό που μεταφέρεται στα αποτελέσματα αναγνωρίζεται συμψηφιστικά

(στο ίδιο κονδύλι) της κατάστασης αποτελεσμάτων στο οποίο αναγνωρίζονται ως κέρδη ή

ζημίες, οι ταμειακές ροές του αντισταθμισμένου μέσου.

Παραδείγματα αντιστάθμισης ταμειακών ροών είναι:

α) η αντιστάθμιση της μεταβολής του επιτοκίου σε οφειλόμενο δάνειο (αντισταθμισμένο

στοιχείο) που φέρει μεταβλητό επιτόκιο, μέσω ενός παραγώγου (αντισταθμίζον μέσο)

ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap), γιατί αντισταθμίζει τον κίνδυνο των ταμειακών

ροών που προκύπτουν από τη μεταβολή του επιτοκίου.

β) η δεσμευτική συμφωνία για την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε συγκεκριμένη

ημερομηνία για συγκεκριμένο ποσό συναλλάγματος (νόμισμα διαφορετικό από αυτό της

οντότητας, που είναι το ευρώ, π.χ. δολάριο), και το κλείδωμα της ισοτιμίας με ένα προθεσμιακό

συμβόλαιο, είναι αντιστάθμιση ταμειακών ροών γιατί μέσω του παραγώγου (το προθεσμιακό

συμβόλαιο είναι αντισταθμίζον μέσο), αντισταθμίζεται ο κίνδυνος των ταμειακών ροών που

θα προέλθει από τη μεταβολή της ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου και ευρώ κατά τον χρόνο

παραλαβής του περιουσιακού στοιχείου και καταβολής του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος σε

δολάρια.

Όταν εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης επιτρέπεται ο συμψηφισμός στην κατάσταση

αποτελεσμάτων των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από αντισταθμισμένο στοιχείο και

αντισταθμίζον μέσο.
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Οι διαφορές από την επιμέτρηση των αντισταθμισμένων στοιχείων και των αντίστοιχων μέσων

αντιστάθμισης (παράγωγα αντιστάθμισης εύλογης αξίας, παράγωγα αντιστάθμισης ταμειακών

ροών), όταν αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα συγχωνεύονται σε ένα

κονδύλι.

Επικουρικά παραθέτουμε τους ορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα Α σχετικούς με την

λογιστική αντιστάθμισης:

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας: Η αντιστάθμιση της έκθεσης στην μεταβολή της εύλογης αξίας

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, ή ενός προσδιορισμένου μέρους ενός τέτοιου

στοιχείου, η οποία μεταβολή της εύλογης αξίας αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο και

θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Αντιστάθμιση ταμειακών ροών: Η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση ταμειακών

ροών, η οποία διακύμανση:

α) αποδίδεται σε ένα συγκεκριμένο κίνδυνο που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό

στοιχείο ή υποχρέωση (για παράδειγμα το σύνολο ή μέρος μελλοντικών πληρωμών για τόκους

έντοκης υποχρέωσης μεταβλητού επιτοκίου) ή μια σφόδρα πιθανή μελλοντική συναλλαγή, και

β) θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη και τις ζημίες της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα για αντιστάθμιση (financial instruments held

for hedging): Ένα χρηματοοικονομικό μέσο που πληροί όλα τα κατωτέρω:

α) είναι μια σύμβαση για μελλοντική ανταλλαγή επιτοκίων ή ξένου νομίσματος ή

εμπορεύματος, που αναμένεται να είναι πολύ αποτελεσματική στην αντιστάθμιση ενός

κινδύνου που έχει χαρακτηρισθεί ως αντισταθμισμένος κίνδυνος.

β) εμπλέκει ένα εξωτερικό μέρος σε σχέση με την αναφέρουσα οντότητα (δηλαδή εξωτερικό

για τον όμιλο, τον τομέα ή την αναφέρουσα οντότητα).

γ) το θεωρητικό ποσό (notional amount) είναι ίσο με το προσδιορισθέν ποσό του κεφαλαίου ή

του θεωρητικού ποσού του αντισταθμισμένου στοιχείου.

δ) έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, όχι μεταγενέστερη: α) της ημερομηνίας του

χρηματοοικονομικού μέσου που αντισταθμίζεται, β) του αναμενόμενου διακανονισμού της

αγοράς του εμπορεύματος ή της δέσμευσης πώλησης, γ) της πραγματοποίησης της πολύ

πιθανής μελλοντικής συναλλαγής ξένου νομίσματος ή εμπορεύματος που αντισταθμίζονται.

ε) δεν έχει χαρακτηριστικά προπληρωμής, νωρίτερου τερματισμού ή επέκτασης.
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Η πρόβλεψη του νόμου για δυνατότητα αναζήτησης ερμηνευτικής καθοδήγησης από τα

Δ.Π.Χ.Α. μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε σύνθετα λογιστικά θέματα, όπως τα

χρηματοοικονομικά στοιχεία αντιστάθμισης.

Καθοδήγηση σχετικά με τη λογιστική της αντιστάθμισης, που είναι ένα πολύπλοκο λογιστικό

αλλά και τεχνικό θέμα, μπορεί να αναζητείται στο Δ.Λ.Π. 39 «Αναγνώριση και επιμέτρηση

χρηματοοικονομικών στοιχείων».

4.4 Κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 27§1,2 ν.4803/14)27

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του νόμου, κρατική επιχορήγηση είναι οι πόροι

που το κράτος διαθέτει σε μια οντότητα, ως αντάλλαγμα για παρελθούσα ή μελλοντική

συμμόρφωση προς συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της

δραστηριότητες. Οι κρατικές επιχορηγήσεις μπορεί να αφορούν είτε την απόκτηση

περιουσιακών στοιχείων είτε την επιχορήγηση εξόδων. Για σκοπούς αυτής της διάταξης, με το

κράτος εξομοιώνονται όλοι οι κρατικοί φορείς καθώς και οι παρόμοιες με αυτό υπηρεσίες,

τοπικές, εθνικές ή διεθνείς. Δηλαδή κράτος για σκοπούς αυτής της διάταξης είναι η εθνική

κυβέρνηση, όλες οι υπηρεσίες που τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους ή εποπτεύονται από

αυτό, όλες οι βαθμίδες της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι

υπαγόμενοι σε αυτήν ή εποπτευόμενοι από αυτήν φορείς.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση

εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα

πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν

η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν τη χορήγησή τους. Οι

επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται

(κατανέμονται) στα αποτελέσματα ως έσοδο με το ίδιο σύστημα με το οποίο αποσβένεται η

λογιστική αξία του επιχορηγηθέντος στοιχείου ως έξοδο.

Σε περίπτωση που οι επιχορηγήσεις αφορούν περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται σε

απόσβεση βάσει των προβλέψεων του νόμου, τα σχετικά ποσά μεταφέρονται στα

27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»
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αποτελέσματα ως έσοδα βάσει της γενικής αρχής του δεδουλευμένου, δηλαδή στην περίοδο

που η οντότητα έχει εκπληρώσει οριστικά όλες τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη χορήγηση

της επιχορήγησης.

Εναλλακτικά του παραπάνω χειρισμού, οι εν λόγω επιχορηγήσεις μπορούν να αποσβένονται

(μεταφέρονται στα έσοδα) με τους συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται για σκοπούς

φορολογίας εισοδήματος για τα επιχορηγηθέντα στοιχεία. Η εναλλακτική αυτή παρέχεται με

την προϋπόθεση ότι δε θίγεται η εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα (ή ως μειωτικό

στοιχείο του κόστους) στην περίοδο στην οποία οι δαπάνες που επιχορηγήθηκαν βαρύνουν τα

αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι επιχορηγήσεις για περιουσιακά στοιχεία δεν είναι πλέον στοιχείο

των ιδίων Κεφαλαίων (Καθαρής Θέσης). Ερμηνευτική καθοδήγηση για το θέμα των κρατικών

επιχορηγήσεων μπορεί να αναζητηθεί στο ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων

και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης».

4.5 Συναλλαγματικές Διαφορές (άρθρο 27§3 ν.4803/14)28

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων

ή από τη μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την

αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Ενώ με το προ ισχύσαν λογιστικό πλαίσιο, οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές κατά την

τέλους χρήσης αποτίμησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

αναγνωρίζονταν ως πρόβλεψη στην καθαρή θέση και γινόταν η μεταφορά τους στα έσοδα της

επόμενης χρήσεως εφόσον εξοφλούνταν (λογ.44.14 Ε.Γ.Λ.Σ.). Δεν ισχύουν πλέον οι ειδικοί

χειρισμοί για συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε Ξ.Ν. για κτήσεις παγίων στοιχείων και

για συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση μακροπροθέσμων απαιτήσεων και

υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»
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4.6 Χρηματοδοτικές μισθώσεις (Finance lease)29

Σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο (άρθρο 17§6), τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την

οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων και όχι μόνο το νομικό τους τύπο.

Τέτοια περίπτωση είναι οι μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση,

στην οποία ο μισθωτής αποκτά επί της ουσίας το μισθωμένο αγαθό, παρότι δεν έχει την

κυριότητα αυτού κατά το νομικό τύπο.

Χρηματοδοτική μίσθωση είναι η μίσθωση η οποία, σύμφωνα με τον αναλυτικό ορισμό του

παραρτήματος Α του νόμου, μεταφέρει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που

προκύπτουν από την ιδιοκτησία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου από τον εκμισθωτή στο

μισθωτή, χωρίς να μεταβιβάζεται ταυτόχρονα και ο τίτλος ιδιοκτησίας. Ο τίτλος ιδιοκτησίας

μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι, μέχρι το τέλος της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής σε μια χρηματοδοτική μίσθωση είναι συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, εταιρεία

χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το κρίσιμο στοιχείο για το χαρακτηρισμό μιας σύμβασης μίσθωσης

ως χρηματοδοτικής είναι το εάν πληρούνται οι σχετικοί όροι, σύμφωνα με τον ορισμό του

παραρτήματος Α του νόμου. Ωστόσο, όταν ο εκμισθωτής είναι εταιρεία χρηματοδοτικής

μίσθωσης, στην πράξη δεν υφίστανται συνήθως ζητήματα ερμηνείας και χαρακτηρισμού της

σύμβασης για τον μισθωτή.

Ο μισθωτής στην περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, αναγνωρίζει στον ισολογισμό του το

μισθωμένο πάγιο, με ισόποση αναγνώριση υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή. Μεταγενέστερα

το πάγιο τυγχάνει του χειρισμού των ιδιόκτητων παγίων. Η υποχρέωση προς τον εκμισθωτή

αντιμετωπίζεται ως ένα τοκοχρεωλυτικό δάνειο. Δηλαδή, το καταβαλλόμενο «μίσθωμα»

αντιπροσωπεύει κατά ένα μέρος χρεολύσιο (μείωση υποχρέωσης) και κατά το άλλο μέρος τόκο

(έξοδο).

Στις περισσότερες περιπτώσεις των χρηματοδοτικών μισθώσεων και ειδικά σε αυτές που

γίνονται μέσω εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, η αξία του αποκτώμενου παγίου είναι η

τιμολογιακή του αξία τοις μετρητοίς (που συνήθως είναι η εύλογη αξία) και ισούται με την

υποχρέωση προς τον εκμισθωτή κατά τον χρόνο σύναψης της μίσθωσης. Τυχόν πρόσθετες

δαπάνες που απαιτούνται για να φέρουν το μισθωμένο πάγιο σε κατάσταση λειτουργίας για τη

29 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και
άλλες διατάξεις»
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χρήση που προορίζεται, προσαυξάνουν το κόστος κτήσης. Ως γενική αρχή πάντως, η

αναγνώριση του μισθωμένου στοιχείου από τον μισθωτή γίνεται στη μικρότερη αξία μεταξύ

της εύλογης αξίας του στοιχείου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων,

προεξοφλούμενων με το επιτόκιο της μίσθωσης.

Ο εκμισθωτής σε μια χρηματοδοτική μίσθωση αναγνωρίζει αρχικά απαίτηση από τον μισθωτή

(χορηγηθέν δάνειο) με ποσό που ισούται με την «καθαρή επένδυση στη μίσθωση». Η «καθαρή

επένδυση στη μίσθωση» είναι στην πράξη, και για την πλειοψηφία των περιπτώσεων, το ποσό

του κεφαλαίου που επί της ουσίας ο εκμισθωτής δανείζει το μισθωτή. Σε απόλυτους όρους, η

καθαρή επένδυση στη μίσθωση είναι η παρούσα αξία των μισθωμάτων της μίσθωσης με το

προκύπτον επιτόκιο της μίσθωσης. Διευκρινίζεται ότι για τη διενέργεια των υπολογισμών, στα

μισθώματα δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα με τα οποία ο εκμισθωτής επιβαρύνει τον

μισθωτή. Μετά την αρχική αναγνώριση, η απαίτηση αντιμετωπίζεται ως τοκοχρεωλυτικό

δάνειο. Δηλαδή, το εισπραττόμενο ενοίκιο αντιπροσωπεύει κατά ένα μέρος χρεολύσιο (μείωση

απαίτησης) και κατά το άλλο μέρος τόκο (έσοδο).

Στα παραπάνω βρίσκουμε εφαρμογή τις προβλέψεις του ΔΛΠ 17 για τις Μισθώσεις, σε

εναρμόνιση με την αρχή της ουσίας πάνω από τον τύπο που πρεσβεύουν τα ΔΛΠ, σύμφωνα με

την οποία θα πρέπει να εκτιμούνται οι  συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με βάση

την πραγματική ουσία τους και όχι με βάση το νομικό τύπο τους (Substance Over Legal Form).

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία (ν. 4172/2013), σε συμβάσεις χρηματοδοτικής

μίσθωσης που συνάπτονται από 1/1/2014, προβλέπεται αλλαγή του δικαιούχου διενέργειας

αποσβέσεων, σε αντίθεση με τα ισχύοντα τα προηγούμενα έτη, στην περίπτωση

χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή. Ο φορολογικός

χειρισμός των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, εναρμονίζεται, με τα ισχύοντα στα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( Δ.Λ.Π ή Δ.Π.Χ.Α ), Δ.Λ.Π. 17 "Μισθώσεις").

Λειτουργική μίσθωση (operating lease):

Τα μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται αναλόγως ως έσοδο ή έξοδο στα

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία

άλλη συστηματική μέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή των

μισθωμάτων στις περιόδους της μίσθωσης. Για παράδειγμα, το μίσθωμα δύναται να

καθορίζεται ως συνάρτηση της χρήσης ή των παραγόμενων ωφελειών από το πάγιο (π.χ.



75

μίσθωση φωτοτυπικού όταν το μίσθωμα υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των

φωτοαντιγράφων).

Χρηματοδοτική μίσθωση με πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back):

Με σκοπό την εξεύρεση ρευστότητας, συχνά μια οντότητα πωλεί περιουσιακά της στοιχεία σε

τρίτους, συνήθως εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, και ταυτόχρονα τα μισθώνει από τον

αγοραστή με χρηματοδοτική μίσθωση (πώληση με επαναμίσθωση – sale and lease back).

Συνήθως, επίσης, σε μια τέτοια συναλλαγή στο τέλος της μίσθωσης, και εφόσον έχουν

εξοφληθεί όλα τα μισθώματα, η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται από τον

εκμισθωτή στο μισθωτή. Μια τέτοια συναλλαγή ισοδυναμεί με λήψη δανείου το οποίο είναι

εγγυημένο με τη μεταβίβαση της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου στον αγοραστή (που

ταυτόχρονα γίνεται εκμισθωτής). Δηλαδή, η ουσία της συναλλαγής αυτής είναι η λήψη δανείου

και για το λόγο αυτό η πώληση του περιουσιακού στοιχείου από τον μισθωτή στον εκμισθωτή

δεν λαμβάνεται υπόψη για λογιστικούς σκοπούς. Συνεπώς το μεταβιβασθέν πάγιο συνεχίζει να

αναγνωρίζεται από τον μισθωτή και να τυγχάνει του λογιστικού χειρισμού που είχε πριν την

μεταβίβαση, το δε ποσό των χρημάτων που λαμβάνεται από την πώληση λογίζεται ως

υποχρέωση (δάνειο). Η συναλλαγή αντιμετωπίζεται με βάση την οικονομική της ουσία ως

εγγυημένος δανεισμός, και όχι ως δύο συναλλαγές, δηλαδή πώληση και επαναμίσθωση με

χρηματοδοτική μίσθωση.

Μεταγενέστερα τα καταβαλλόμενα μισθώματα διαχωρίζονται σε κεφάλαιο το οποίο μειώνει

την υποχρέωση προς τον εκμισθωτή και σε τόκους που αναγνωρίζονται ως έξοδο στα

αποτελέσματα. Αντίστοιχα ο εκμισθωτής δεν αναγνωρίζει το αποκτηθέν περιουσιακό στοιχείο,

αλλά λογίζει το δοθέν ποσό για την απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ως απαίτηση

(τοκοχρεωλυτικό δάνειο) από τον μισθωτή. Μεταγενέστερα, τα εισπραττόμενα μισθώματα

διαχωρίζονται σε κεφάλαιο το οποίο μειώνει την απαίτηση από τον μισθωτή και σε τόκους που

αναγνωρίζονται ως έσοδο (τόκοι) στα αποτελέσματα.

Συνεπώς πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με

χρηματοδοτική μίσθωση, λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος

δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία

μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως

χρηματοοικονομικό έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον

ισολογισμό ως περιουσιακά στοιχεία
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Εάν η μίσθωση που ακολουθεί την πώληση είναι λειτουργική, παύει η αναγνώριση του

στοιχείου από τον πωλητή και αναγνωρίζεται το σχετικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία), που

προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας του στοιχείου και τιμής πώλησης. Στην

περίπτωση αυτή το πάγιο αναγνωρίζεται από τον αγοραστή (εκμισθωτής λειτουργικής

μίσθωσης).

Κατά την πρώτη εφαρμογή και μετάβαση στα ΕΛΠ, για συναλλαγές προηγούμενων περιόδων,

δύνανται από τον νόμο να εφαρμοσθούν οι παρακάτω τρεις επιλογές:

(α) αναδρομική εφαρμογή ως ο νόμος να ίσχυε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η

επιλογή αυτή συνεπάγεται την λογιστικοποίηση των χρημάτων που λήφθηκαν από την πώληση

του ακινήτου ως δανεισμού και αντιλογισμό όλων των άλλων εγγραφών που έχουν γίνει με το

προϋπάρχουν πλαίσιο. Συνεπώς κατά την 01.01.2014 (ημερομηνία μετάβασης) στο νόμο

4308/2014, το ακίνητο εμφανίζεται με την αξία προ πώλησης (αξία αγοράς του) μείον τις

αποσβέσεις έως την 31.12.2013 και το δάνειο με την ανεξόφλητη αξία του την εν λόγω

ημερομηνία (αρχικό κεφάλαιο μείον καταβληθείσες δόσεις κεφαλαίου). Για τη χρήση 2014 και

τις επόμενες, συνεχίζεται η διενέργεια αποσβέσεων επί του ακινήτου, η μείωση του δανείου με

τις εξοφλούμενες δόσεις κεφαλαίου και η αναγνώριση στα έξοδα των τόκων που

περιλαμβάνονται στις τοκοχρεωλυτικές δόσεις εξόφλησης του δανείου.

(β) επιμέτρηση του ακινήτου στην εύλογη αξία του την 01.01.2014 και προσδιορισμός του

ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου κατά την 01.01.2014. Οι διαφορές που θα προκύψουν

από την αναγνώριση αυτών των κονδυλίων την 01.01.2014, θα καταχωρηθούν κατ' ευθείαν στα

αποτελέσματα εις νέον. Στη συνέχεια θα διενεργούνται αποσβέσεις επί του ακινήτου (βάσει

εκτίμησης για την απομένουσα ωφέλιμη οικονομική ζωή του), το δάνειο θα μειώνεται με τις

καταβαλλόμενες τοκοχρεολυτικές δόσεις και οι τόκοι που περιλαμβάνονται σε αυτές, θα

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

(γ) δεδομένου ότι η συναλλαγή έχει γίνει πριν την εφαρμογή του νόμου, μπορεί να συνεχισθεί

ο υπάρχων λογιστικός χειρισμός, δηλαδή δεν αναγνωρίζεται ακίνητο και δάνειο και τα

καταβαλλόμενα μισθώματα (κεφάλαιο και τόκοι) καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Ο διαχωρισμός της αξίας του ακινήτου και του οικοπέδου μπορεί να γίνει βάσει των εύλογων

αξιών καθενός.
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Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία (ν.4172/2013), αναφορικά με την υπεραξία που

προκύπτει από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, για συμβάσεις που

συνάπτονται από την 1.1.2015 και μετά και δεδομένου ότι αφενός μεν γι' αυτήν δεν

προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ειδική φορολογική μεταχείριση, αφετέρου δε

το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης που

συντάσσεται σύμφωνα με το Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014), συνάγεται ότι η

φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας προκύπτει από πώληση και επαναμίσθωση (sale and

lease back) ακινήτου, δεν διαφέρει από τη λογιστική μεταχείρισή της, όπως αυτή υπαγορεύεται

από τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (άρθρο 18 παρ. 5 και 6). Επισημαίνεται ότι για τα νομικά

πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δυνάμει των διατάξεων της περ. ι' της παρ. 1 του

άρθρου 30 του ν. 4308/2014 αντιμετωπίζουν όλες τις συμβάσεις μίσθωσης,

συμπεριλαμβανομένων και αυτών της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back),

σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ήτοι για τις πολύ μικρές οντότητες της περ. γ' της παρ.

2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, η εν λόγω υπεραξία αναγνωρίζεται και φορολογείται ως έσοδο

από επιχειρηματική δραστηριότητα στα αποτελέσματα του έτους που προέκυψε, ελλείψει

ρητής διάταξης με την οποία να ορίζεται διαφορετική φορολογική μεταχείριση.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η υπεραξία που αποκτά

ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου

αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως

αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

5.1 Γενικά συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που αντλούνται, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, όσον αφορά τις

βασικές αλλαγές και καινοτομίες που επέρχονται στις υποκείμενες οντότητες, υπόχρεοι

εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου, είναι οι εξής:

Εισάγεται η θεμελιώδης έννοια της εύλογης παρουσίασης (true and fair view ή fair

presentation, in all material respects), η οποία αποτελεί το υπέρτατο κριτήριο στην κατάρτιση

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με στόχο την παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης στους χρήστες.

Εισάγεται ένα νέο λογιστικό σχέδιο με προαιρετική εφαρμογή όσον αφορά την κωδικοποίηση,

αλλά με υποχρεωτική εφαρμογή όσον αφορά το περιεχόμενο, την ονοματολογία και τον βαθμό

ανάλυσης των λογαριασμών.

Παρέχεται η δυνατότητα στις οντότητες να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον σχέδιο

λογαριασμών με τους νέους κανόνες ή να υιοθετήσουν το νέο σχέδιο λογαριασμών.

Συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογικές

ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν.

1809/1988.

Καταργείται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων βάσει του ν.2065/92 κάθε

τέσσερα χρόνια.

Εφαρμόζεται η αρχή της οικονομικής ουσίας πάνω από τον νομικό τύπο, με εφαρμογή κυρίως

στις χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) των παγίων περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή ο

μισθωτής αναγνωρίζει στον ισολογισμό του το μισθωμένο πάγιο, με ισόποση αναγνώριση

υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή. Από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία

που εκμισθώνονται σε τρίτους με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης αντιμετωπίζονται ως

χορηγηθέντα δάνεια.



79

Σημαντική καινοτομία στους εφαρμοζόμενους κανόνες επιμέτρησης, αποτελεί η δυνατότητα

των οντοτήτων να επιμετρούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις τους στην εύλογη

αξία (fair value), όταν αυτή καθίσταται αξιόπιστα εφικτή, έναντι του ιστορικού κόστους.

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται

σε απόσβεση με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Η διοίκηση της

οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική

κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

Καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή της λογιστικής της αναβαλλόμενης φορολογίας, που

αποσκοπεί στην αποτύπωση ορθότερου λογιστικού αποτελέσματος και περιουσιακών

στοιχείων/υποχρεώσεων αποτρέποντας τους ετεροχρονισμούς που μπορεί να προκαλούνται

από τη διαφοροποίηση της φορολογικής νομοθεσίας. Η λογιστική της αναβαλλόμενης

φορολογίας εισάγεται από το νόμο σε καθαρά προαιρετική βάση. Ωστόσο, η λογιστική της

αναβαλλόμενης φορολογίας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά, όταν μια οντότητα

εφαρμόζει λογιστική αναβαλλόμενης φορολογίας, την εφαρμόζει στο σύνολο θετικών και

αρνητικών ποσών αναβαλλόμενου φόρου. η αναγνώριση, όταν συντρέχει περίπτωση,

αναβαλλόμενου φόρου είναι προαιρετική, ενώ στα πλαίσια των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική.

Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές

καταστάσεις τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. εφαρμόζουν μόνο τα άρθρα 3 έως και 15 και την παρ.

32 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, δηλαδή δεν εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες που

προδιαγράφονται στα κεφάλαια 4 έως 8, αλλά υποχρεούνται στην εφαρμογή των διατάξεων

που αναφέρονται στα λογιστικά αρχεία που απαιτούνται να τηρούνται για φορολογικούς

σκοπούς καθώς και στην διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος.

Τα υποδείγματα των νέων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι συμβατά με τα

υποδείγματα που χρησιμοποιούν οι οντότητες που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α., διασφαλίζοντας

τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν Ε.Λ.Π.

με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.

Είναι βέβαιο ότι οι αλλαγές που εισάγονται με το νέο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. θα είναι

κυρίως προς όφελος των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και ιδιαίτερα των ξένων

επενδυτών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Επίσης, ενισχύει την ομοιομορφία και

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μεταξύ των Ελληνικών επιχειρήσεων και των

αντίστοιχων κλάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλες Ευρωπαϊκές ή μη χώρες

οι οποίες έχουν υιοθετήσει όμοιους λογιστικούς κανόνες και πολιτικές.
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Οι καινοτομίες που εισάγονται με τα Ε.Λ.Π. δεν αρκούν από μόνες τους ώστε να βελτιωθεί η

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας, να γίνει ελκυστική ως χώρα στις ξένες

επενδύσεις και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό βήμα προς

τον εξορθολογισμό των λογιστικών κανόνων που σε συνδυασμό με ένα σταθερό και κατανοητό

φορολογικό σύστημα θα συνδράμουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη

της Ελληνικής Οικονομίας.

Συνεπώς, το συμπέρασμα είναι ότι το νέο λογιστικό πλαίσιο με της εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

έρχεται να δώσει την ευκαιρία στην ελληνική επιχειρηματικότητα να ανταποκρίνεται στις

σύγχρονες συνθήκες, με απλό τρόπο, που δεν θα είναι ούτε γραφειοκρατικά, ούτε οικονομικά

επιβαρυμένος. Να μπορεί αφενός να εκτελεί τις υποχρεώσεις της η επιχειρηματική κοινότητα

σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, που έχουν στόχο την απλοποίηση και με βάση το πλαίσιο

που έχει Ε.Ε., αλλά από την άλλη μεριά να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για τους ελέγχους από

πλευράς του Δημοσίου, όπου αυτοί χρειάζονται να γίνουν.

5.2 Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Τα Ε.Λ.Π. από την σωστή εφαρμογή τους δύνανται να παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τη

λήψη αποφάσεων, να αναδεικνύουν κινδύνους και άλλα σημαντικά θέματα, να διευκολύνουν

τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και να βελτιώνουν την πιστοληπτική τους

ικανότητα.

Από την αξιόπιστη τήρηση των νέων λογιστικών πολιτικών σε όλη την αλυσίδα

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης οδηγεί σε αναβάθμιση της ποιότητας των

δημοσιευόμενων λογιστικών πληροφοριών.

Η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος συναρτάται με την υποχρέωση για εύλογη

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εκπλήρωση των

απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Εκτιμάται ότι θα προκύψουν θετικές συνέπειες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη από την εφαρμογή

του νέου λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π., που θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα των

οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων που

εφαρμόζουν τον παρόντα νόμο με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που

εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.

Καθόσον ο νόμος προβλέπει ότι δύναται να αναζητηθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα

σχετικά Δ.Π.Χ.Α., οι υποκείμενες οντότητες αποκτούν πρόσβαση στο πλέον αξιόπιστο και

ευρέως χρησιμοποιούμενο λογιστικό πλαίσιο παγκοσμίως, τα Δ.Π.Χ.Α.

Από την εφαρμογή των ΕΛΠ θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των

επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά την παροχή χρήσιμης πληροφόρησης στις επί μέρους

λειτουργικές μονάδες της επιχείρησης, στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων ή κινδύνων και

στην υποβοήθηση της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και της αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων αυτών. Επίσης πιθανόν η εφαρμογή των ΕΛΠ να έχει θετικές συνέπειες στη

θέση των επιχειρήσεων στην ελληνική και στη διεθνή αγορά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε

πηγές χρηματοδότησης και στη διευκόλυνση της διεθνοποίησής τους.

Φαίνεται ότι τα ΕΛΠ υπερέχουν εμφανώς των παλιών λογιστικών κανόνων (ΕΓΛΣ) σε

ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και σε άλλα κριτήρια, όπως η προστασία των συμφερόντων των

δανειστών και των μετόχων, βαθμός χρήσης οικονομικής σκέψης κτλ.

Στην πράξη και από την εφαρμογή τους, θα αποδειχθεί κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια της

απαιτούμενης κατανοησιμότητας, συνάφειας, αξιοπιστίας και συγκρισιμότητας της

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που είναι αναγκαία για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων

και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

Η επιτυχία μετάβασης από το παλιό λογιστικό πλαίσιο (ΕΓΛΣ) στα Ε.Λ.Π., με δεδομένη τη

διαφορά φιλοσοφίας, απαιτεί καλό σχεδιασμό, συντονισμό ενεργειών και συνεργασία όλων

των εμπλεκομένων μερών.

Προβλέπεται ότι οι κωδικοί που θα χρησιμοποιηθούν στο λογιστικό σχέδιο της οντότητας

καθορίζονται ελεύθερα από την οντότητα στα πλαίσια των υπαρχόντων πληροφοριακών

συστημάτων, της υπάρχουσας οργάνωσης και των απαιτούμενων αναγκών πληροφόρησης.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για οντότητες της αλλοδαπής που εγκαθίστανται στην Ελλάδα

και έχουν αναπτύξει λογιστική οργάνωση και σχέδια λογαριασμών που ανταποκρίνονται σε

ανάγκες παγκόσμιας λειτουργίας του ομίλου τους.

Για την διαπίστωση χρησιμοποίησης της παραπάνω πρόβλεψης, μπορεί να ερευνηθεί εάν

αλλοδαπές επιχειρήσεις έκαναν εφαρμογή της δυνατότητας εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου
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του ομίλου τους σε θυγατρική στην Ελλάδα και κατά πόσο εκτιμούν το ύψος της ωφέλειας από

εξοικονόμηση πόρων και κόστους.

Καθόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με το νέο

λογιστικό πλαίσιο και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία πρώτης εφαρμογής και της

συγκριτικής περιόδου, υπάρχουν περιορισμοί στο να προκύψουν συμπεράσματα από την

διερεύνηση της μετάβασης στα ΕΛΠ.

Προτείνεται περεταίρω έρευνα και μελέτη για την αξιοπιστία του νέου λογιστικού πλαισίου

και κυρίως την επίτευξη της απαίτησης της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων, με στόχο την παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στους

χρήστες.

Μία ποιοτική έρευνα θα μπορούσε να αποκαλύψει στο μέλλον κατά πόσο οι οντότητες

εφάρμοσαν πρακτικές δημιουργικής λογιστικής για την αύξηση της καθαρής θέσης τους, ιδίως

κατά την ημερομηνία μετάβασης της πρώτης συγκριτικής περιόδου, με σκοπό την χειραγώγηση

κερδών μελλοντικών περιόδων.

Μετά την περίοδο πρώτης εφαρμογής, μία μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να παρέχει

στοιχεία ποιοτικά και ποσοτικά σχετικά με το εάν οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα

εφαρμόσουν τα ΕΛΠ, έχουν περιθώρια  εφαρμογής πρακτικών δημιουργικής λογιστικής και σε

ποιους τομείς αφήνει περιθώριο εφαρμογής το νέο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ.

Επίσης θα προσέφερε σημαντική πληροφόρηση και θα ήταν σκόπιμο να διεξαχθεί μια μελέτη

που να ερευνά κατά πόσο οι επιχειρήσεις έκαναν χρήση της λογιστικής της αναβαλλόμενης

φορολογίας και εάν την χρησιμοποίησαν για χειραγώγηση κερδών και φοροαποφυγή μέσω

μετάθεσης φορολογικών υποχρεώσεων στο μέλλον.

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, μελλοντικά να διερευνηθεί εάν μετά

την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. δημιουργείται εκτεταμένη έλλειψη ομοιομορφίας της

κωδικοποίησης του λογιστικού σχεδίου και εάν αυτό αφήνει περιθώρια αλλοίωσης της ουσίας

των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και χειραγώγησης κερδών μέσω

εφαρμογής πρακτικών δημιουργικής λογιστικής.
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