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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

1.1 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ-ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ. 

 

Αρχικά, θα ήθελα να αφιερώσω την σύνταξη της παρούσας διπλωµατικής εργασίας 

στην οικογενεία µου για την ψυχολογική και οικονοµική στήριξη που µου παρείχαν, 

διότι σε άλλη περίπτωση δεν θα λάµβανα µέρος στο συγκεκριµένο µεταπτυχιακό 

πρόγραµµα. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του τµήµατος στην 

Εφαρµοσµένη Λογιστική και Ελεγκτική για τον εφοδιασµό των γνώσεων που µου 

παρείχαν  και ιδιαίτερα τον επιβλέπων καθηγητή µου κ. Παπαναστασίου Ιωάννη για 

την καθοδήγηση και την επίβλεψη που µε παρείχε όλο τον καιρό της διπλωµατικής 

εργασίας. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το πανεπιστήµιο Μακεδονίας και την 

βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου για το πλούσιο υλικό που είχα στην διάθεση µου .  
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1.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µία ενδελεχή µελέτη για τις διαφορές των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αναλύει 

λεπτοµερώς την αρµοδιότητα και το περιεχόµενο του κάθε λογιστικού προτύπου, 

ενδεικτικά τοµείς που αναλύονται είναι ο σκοπός του προτύπου, οι ορισµοί, το πεδίο 

εφαρµογής,η αναγνώριση, η επιµέτρηση, παραδείγµατα προτύπων, η διαγραφή αλλά 

και οι διαφορές µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.Επίσης αναλύεται η εφαρµογή του 

Ν.4308/24-11-2014, νόµος οποίος εισάγει ένα νέο λογιστικό σχέδιο. Επιπλέον 

πραγµατοποιείται µία αναλυτική προσέγγιση στις ελληνικές επιχειρήσεις µε µορφή 

ερωτηµατολογίου όπου υπάρχει ο διαχωρισµός των επιχειρήσεων σε εισηγµένες και 

µη, εταιρείες στο χρηµατιστήριο αθηνών. Μέσω του ερωτηµατολογίου, 

πραγµατοποιήθηκαν παλινδροµήσεις χρησιµοποιώντας το σταστικό πρόγραµµα 

«Spss». 

Αυτές οι παλινδροµήσεις οδήγησαν στην διεξαγωγή σταστικών συµπερασµάτων µε 

την µορφή ποσοστών ανάλογα µε τις απαντήσεις από τα ερωτηµατολόγια. Αυτοί 

µεταφράστηκαν από ένα πλήθος αριθµητικών δεδοµένων και διαγραµµάτων. 

Συµπερασµατικά, όλα αυτά οδήγησαν σε αποτελέσµατα και ποσοστά για την 

εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

1.3. ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ∆ΛΠ 

 

 Απόρροια από την παγκοσµιοποίηση  της σύγχρονης αγοράς που ζούµε , είναι οι 

εξελίξεις στον επιχειρηµατικό κλάδο να είναι έντονες. Οι επιχειρήσεις ξεπερνούν τα 

εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε γειτονικές χώρες µέχρι και σε άλλες ηπείρους 

Στην σηµερινή εποχή, η δηµιουργία πολυεθνικών εταιρειών αλλάζει το όλο σκηνικό. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ευρωπαϊκό 

προσανατολισµό για να µπορούν να συγκρίνονται µε παρεµφερείς εταιρείες άλλων 

χωρών.  

      Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη θεσµοθέτησης ενός ενιαίου λογιστικού πλαισίου, 

ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις µεταξύ των εταιρειών να είναι συγκρίσιµες και 

αναγνωρίσιµες. Γι αυτό το σκοπό, η ευρωπαϊκή ένωση κατέστησε υποχρεωτικό, να 

εφαρµόζεται ένα κοινό λογιστικό πλαίσιο αρχών και κανόνων από τις εισηγµένες 

εταιρείες. Με αυτό τον τρόπο, οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών 

καταρτίζονται µε βάση τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

(∆.Π.Χ.Π.), µε έναρξη το 2005.  Οι επιχειρήσεις έχουν τώρα την δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν ένα χρήσιµο εργαλείο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο 

διεθνές επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο περιβάλλονται. Τα (IFRS) International 

Financial Reporting Standards όπως ονοµάζονται και στην αγγλική ορολογία 

αποτελούν ένα δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ των επιχειρήσεων καθώς διαθέτουν µία 

«κοινή γλώσσα», η οποία µπορεί να γίνει αντιληπτή από τους περισσότερους 

λογιστές.  

          Όλα αυτά οδήγησαν στην καθιέρωση των διεθνών λογιστικών προτύπων στην 

Ελλάδα από την ευρωπαϊκή ένωση βάση νόµου. Η χρονιά καθιέρωση των 

International Financial Reporting Standards ήταν το 2005, όπου όλες οι εισηγµένες 

εταιρείες στο χρηµατιστήριο έπρεπε υποχρεωτικά να εντάξουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. Με αυτόν τον τρόπο, δηµιουργήθηκε ένα 

λογιστικό πλαίσιο µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία 1606/2002 και το Ν. 3301/2004 . Η 
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δηµιουργία των διεθνών λογιστικών προτύπων έδωσε την ευκαιρία για άµεση 

σύγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για την βέλτιστη πληροφόρηση 

από το επενδυτικό κοινό. Ήταν επιτακτική ανάγκη η θέσπιση των IFRS, διότι 

συµβάλλουν στην δηµιουργία µίας πανευρωπαϊκής αγοράς όπου αυξάνεται ο βαθµός 

συγκρισιµότητας, η αξιοπιστία, η χρησιµότητα, η διαφάνεια µεταξύ των οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς αποτελούν θεµελιώδης προϋποθέσεις  για την δηµιουργία µίας 

ενιαίας αγοράς κεφαλαίου. Με αυτό τον τρόπο, οι εγχώριοι,  ξένοι και θεσµικοί 

επενδυτές έχουν άµεση πρόσβαση σε πραγµατική πληροφόρηση σχετικά µε την 

πορεία της κάθε εταιρείας, που είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο, ώστε να 

πραγµατοποιήσουν εισφορές κεφαλαίων στο µετοχικό κεφάλαιο, σε οποιαδήποτε 

χώρα µέσα στην ευρωπαϊκή ένωση. Έτσι, οι εταιρείες µπορούν να αντλήσουν πιο 

εύκολα κεφάλαια, η ρευστότητα τους αυξάνεται, το κόστος κεφαλαίου περιορίζεται 

και η άντληση κεφαλαίων πραγµατοποιείται από οποιονδήποτε ξένο ή εγχώριο 

επενδυτή. 

           Σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε η ευρωπαϊκή ένωση ήταν υπέρ της εισαγωγής 

των διεθνών λογιστικών προτύπων για λόγους φορολογικού δικαίου. Πριν την 

εφαρµογή, η κάθε χώρα διέπονταν από τους νόµους που είχε καταρτίσει η κάθε  

βουλή  αλλά και τις υπουργικές αποφάσεις σχετικά µε την φορολογία και την 

λογιστική παρακολούθηση των εισηγµένων εταιρειών. Με τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, ο τρόπος σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων είναι κοινός για όλες τις 

χώρες, πράγµα που οδήγησε στην δηµιουργία συµπερασµάτων τα οποία µπορούν να 

ερµηνευτούν από τον κάθε λογιστή-ελεγκτή από οποιαδήποτε χώρα κράτους-µέλους 

της ευρωπαϊκής ένωσης.   

        Ένα τελευταίος λόγος εισαγωγής των ∆ΛΠ, ήταν τα διεθνή σκάνδαλα. Ένα 

παράδειγµα από τα σκάνδαλα που κλυδώνισαν την εµπιστοσύνη του επενδυτικού 

κοινού ήταν η Enron. Η εταιρεία αυτή παρουσίαζε κέρδη και έσοδα που ήταν 

αποτέλεσµα συµφωνιών µε οντότητες ειδικού σκοπού, πράγµα που οδήγησε στην 

κατάρρευση της χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής της εταιρείας. Όλη αυτή η 

κατάσταση, οδήγησε στην εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπου ο 

τακτικός έλεγχος να ακολουθεί αυστηρά πρότυπα και αρχές, ώστε να 

πραγµατοποιείται έγκυρη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση προς τους µελλοντικούς 

επενδυτές αλλά και σωστότερη εταιρική διακυβέρνηση µέσα στην εταιρεία. 
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1.4 ΟΡΙΣΜΟI ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 

 

Με τον όρο ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εννοούµε το σύνολο των γενικά 

αποδεκτών λογιστικών αρχών, µεθόδων και διαδικασιών, η ανάπτυξη, η 

καθιέρωση και η εφαρµογή των οποίων οδηγεί σε οµοιοµορφία κατάρτισης 

των οικονοµικών καταστάσεων και κατ’ επέκταση σε ακριβή, αληθή, 

οµοιόµορφη και απαλλαγµένη από προκαταλήψεις πληροφόρηση των 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

           Ένας άλλος ορισµός των ∆ΛΠ είναι: 

  «Ως λογιστικά πρότυπα εννοούµε ένα σύνολο αρχών, µεθόδων και οδηγιών, για την 

αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων λογιστικής φύσης, η εφαρµογή των οποίων 

οδηγεί στον υπολογισµό του οικονοµικού αποτελέσµατος και την κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων µια επιχείρησης µε αυστηρά προσδιοριζόµενο και 

οµοιόµορφο τρόπο.» 

Ακόµη ένας ορισµός σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συµβούλιο στης 

19 Ιουλίου του 2002, το άρθρο 2 του κανονισµού αριθ. 1606/2002 ορίζει ότι :  

«Ως ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα νοούνται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  (∆ΛΠ), τα 

∆ιεθνή Πρότυπα χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και οι συναφείς 

ερµηνείες (ερµηνείες της SIC- ∆ΠΧΠ), οι µεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν 

λόγω προτύπων και συναφών ερµηνειών καθώς και τα µµελλοντικά πρότυπα και 

συναφείς ερµηνείες που θα εκδώσει ή θα δηµοσιεύσει στο µάλλον ο Οργανιστής 

εθνών Λογιστικών Προτύπων (Ο∆ΛΠ)». 

         Θεµελιώδη επιδίωξη των ∆ΛΠ σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του κανονισµού 

1606/2002: «Ο παρών κανονισµός ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων 

στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε 

ισότιµη βάση για την εξεύρεση διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πόρων τόσο στις 

κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές».  

 

      Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων δηµιούργησε µία ασπίδα  για την 

θωράκιση της προστασίας του επενδυτικού κοινού, ώστε να υπάρχει µία οµαλή 
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λειτουργία της κεφαλαιαγοράς αλλά και να εξαπλωθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης για 

την ασφάλεια των συναλλαγών. 

       Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων επιτυγχάνει µία ορθολογικότερη απεικόνιση των οικονοµικών 

καταστάσεων των εταιρειών σε σχέση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία 

υστερούσαν σε αποτελεσµατικότητα πληροφόρησης και δεν µπορούσαν να γίνουν 

κατανοητά από ξένους επενδυτές. Τέλος, µε την εισαγωγή τους, η πρόσβαση µίας 

εταιρείας στο χρηµατιστήριο είναι ευκολότερη σε οποιαδήποτε χρηµατιστηριακή 

αγορά καθώς το λογιστικό πλαίσιο είναι το ίδιο και η προσβασιµότητα αυξάνεται. 

 

  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 

Το 1973 στο Λονδίνο, ήταν η πρώτη χρονιά λογιστικής σύγκλισης µεταξύ των δέκα 

χωρών της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, των 

Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Γερµανίας και του 

Μεξικό όπου ιδρύθηκε η International Accounting Standards Committee (IASC). Η 

IASC , αποτελούσε φορέα για την ανάπτυξη και την έκδοση των ∆ΛΠ, ειδικά για τις 

χώρες που δεν διέθεταν τα πρότυπα. Το 1989 δηµιουργήθηκε το πλαίσιο κατάρτισης 

των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων από την ΙΑSC, το οποίο θέτει τις 

αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα ∆ΛΠ. Το πλαίσιο κατάρτισης δίνει σηµαντική 

βοήθεια: στην ΙΑSC στην ανάπτυξη και στην εναρµόνιση νέων προτύπων µε τις 

υπάρχουσες πρακτικές για να µην υπάρχουν αποκλίσεις, στους αρµόδιους  ελεγκτές 

για να δουν το βαθµό που υιοθετούνται τα ∆ΛΠ ,στις επιχειρήσεις για την εφαρµογή 

των ∆ΛΠ και στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων για την κατανόηση 

τους. 

         Στη δεκαετία του 1990, πραγµατοποιήθηκε µία προσπάθεια για την αναβάθµιση 

και την αποφυγή εναλλακτικών χειρισµών στα διεθνή λογιστικά πρότυπα καθώς τα 

δηµοσιευµένα πρότυπα πρέπει να παρέχουν γενικές κατευθύνσεις λογιστικής 

συµπεριφοράς. Τον Απρίλιο του 2001 µετονοµάζεται σε International Accounting 

Standards Board (IASB), όπου αποτελεί το θεσµικό όργανο για την λογιστική 
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τυποποίηση και την αποκλειστική έκδοση των προτύπων. Το IASB έχουν  14 µέλη, 

τα 12 πλήρους απασχόλησης και τα άλλα 2 µερικής όπου κύριος σκοπός τους είναι η 

έκδοση και ανάπτυξη των ∆.Π.Χ.Π αλλά και τα προσχέδια των ∆.Λ.Π.  

       Παράλληλα συστάθηκε από τα µέλη της IASC, η νέα οργανωτική δοµή στην 

οποία εµπεριέχονται  οι επίτροποι ( trustees)  µε 19 µέλη από διάφορες χώρες και µε  

διαφορετικό επαγγελµατικό υπόβαθρο και έχουν τις εξής αρµοδιότητες: 

•  να διορίζουν τα µέλη του IASB, του SAC ,του IFRIC,  

• Να καταγράφουν την αποτελεσµατικότητα του Συµβουλίου 

• Να εγκρίνουν τον προϋπολογισµό αλλά και να τροποποιούν το καταστατικό  

• να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχει θέσει το ίδρυµα.  

         Σε αυτό το σηµείο να εξηγήσουµε ότι το SAC είναι συµβουλευτικό όργανο , το 

οποίο προτείνει στο IASB τα θέµατα προς συζήτηση, επίσης αποτελεί συνδετικό 

κρίκο µε τις επιτροπές λογιστικής τυποποίησης αλλά  λειτουργεί και ως ο τεχνικός 

σύµβουλος του IASB για τη λήψη αποφάσεων. Ακόµη, το IFRIC που αναφέρθηκε 

προηγουµένως είναι µία επιτροπή διερµηνειών όπου εκδίδει οδηγίες, δίνει λύσεις και 

παραδείγµατα εφαρµογής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



14 

 

 

                                                    Πίνακας: 1 

 

 

 

 

International 
Accounting Standards 
Committee Foundation 

(IASCF)

Trustees

Standards Advisory 
Counci SAC

Επιτροπές λογιστικής 
τυποποίησης, 

οργανισµοί, ιδιώτες 

Σε κάθε χώρα

International 
Accounting Standards 

Board IASB

Staff (προσωπικό)

International Financial 
Reporting 

Interpretations 
Committee IFRIC



15 

 

   

 

  



16 

 

        Ταυτόχρονα, το IASB έκδωσε ένα νέο πρότυπο µε όνοµα «Preface to 

International Financial Reporting Standards», το οποίο επικύρωσε όλα τα λογιστικά 

πρότυπα που είχαν εκδοθεί ως ∆ΛΠ και η καινούργια ονοµασία τους ήταν ∆.Π.Χ.Π. 

Στις µέρες µας έχουν εκδοθεί 41 ∆ΛΠ, 31 Ερµηνείες, 4 ∆.Π.Χ.Π., όπου σε ισχύ 

βρίσκονται 34 πρότυπα διότι 7 από αυτά έχουν καταργηθεί.  

          Συµπερασµατικά, βλέπουµε την ιστορική εξέλιξη των διεθνών λογιστικών 

προτύπων µε αρχή το 1973 µεταξύ της συµφωνίας των 10 χωρών, την µετονοµασία 

το 2001 σε IASB αλλά και την υποχρεωτική εφαρµογή τους από την 01/01/2005 σε 

όλες τις εισηγµένες εταιρείες βάση ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και βάσει του 3229/2004 

Νόµου. 
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1.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα µε την σειρά τους βασίζονται σε κάποιες γενικές 

παραδεκτά λογιστικές αρχές οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα, 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Αυτές οι αρχές είναι οι εξής: 

• Συνέχεια της δραστηριότητας(going concern): Αυτή η αρχή δηλώνει ότι η 

επιχείρηση θα συνεχίζει την δραστηριότητας της , µε απλά λόγια έχει παρόν 

και µέλλον. Γι αυτό το λόγο, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 

καταρτίζονται µε τρόπο όπου τα περιουσιακά στοιχεία δεν ρευστοποιούνται 

και ταυτόχρονα δεν περιορίζονται οι δραστηριότητες της. 

• ∆εδουλευµένη βάση(accrual basis):   Η καθαρή θέση της επιχείρησης 

επηρεάζεται από τα διάφορα λογιστικά γεγονότα( οι συναλλαγές) που 

διαδραµατίζονται, οι οποίες καταχωρούνται στα βιβλία της την στιγµή που 

γίνονται και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται. Με αυτό τον τρόπο, η 

πληροφόρηση από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν αφορά µόνο για 

τις εισπράξεις και πληρωµές της επιχείρησης που αφορούν µετρητά και που 

συνέβησαν στο παρελθόν αλλά και για τις µελλοντικές της υποχρεώσεις και 

απαιτήσεις σε µετρητά. 

• Συνάφεια :  Οι πληροφορίες που παρέχονται να είναι χρήσιµες ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών για λήψη αποφάσεων για να 

µπορούν να αξιολογήσουν  παρελθόντα, παρόντα ή  µελλοντικά γεγονότα και 

να µπορούν να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν προηγούµενες εκτιµήσεις. 

• Κατανοητότητα( understandability):  Αυτή η έννοια σηµαίνει ότι το 

περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται άµεσα 

αντιληπτό και κατανοητό από τους χρήστες- αναγνώστες. Βασική 

προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού είναι να υπάρχουν επαρκής λογιστικές 

και οικονοµικές γνώσεις για να µπορούν οι χρήστες να τις αναλύσουν και να 

βγάζουν συµπεράσµατα. 

• Αξιοπιστία (reliability): Για να υπάρξει αξιοπιστία , οι οικονοµικές 

καταστάσεις πρέπει να είναι απαλλαγµένες από σηµαντικά λάθη και 

παραλείψεις. Οπότε, οι πληροφορίες που παρέχουν να είναι ουσιαστικές και 
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αµερόληπτες, να είναι αντικειµενικές χωρίς την ύπαρξη προσωπικών 

εκτιµήσεων και τέλος να υπάρχει συγκρατηµένη άποψη σχετικά µε τις 

µελλοντικές οικονοµικές δυνατότητες της εταιρείας. 

• Σχετικότητα (relevance): Οι πληροφορίες που αντλούµε από τις οικονοµικές 

καταστάσεις θα πρέπει να είναι σχετικές µε τις πραγµατικές ανάγκες των 

χρηστών για τη λήψη αποφάσεων. Με αυτό τον τρόπο οι αποφάσεις που θα 

πάρουν να τους βοηθούν για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον ή µε 

τυχόν διορθωτικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν. 

• Ουσιαστικότητα (materiality):  Οι οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να 

παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση καθώς οι χρήστες των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µπορεί να επηρεαστούν εσφαλµένα και η 

απόφαση τους να είναι εσφαλµένη. 

• Συγκρισιµότητα: (comparability): Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις θα 

πρέπει να συγκρίνονται χρονιά µε χρονιά αλλά και µε άλλες παρεµφερείς 

επιχειρήσεις  από τους χρήστες. Αυτό γίνεται, ώστε οι χρήστες  να εκτιµούν 

τις τάσεις και να πραγµατοποιούν προβλέψεις για το µέλλον. Γι αυτό το λόγο, 

οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε 2 στήλες όπου φαίνονται τα 

κονδύλια της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου για να επιτευχθεί 

διαχρονική συγκρισιµότητα. 

• Σύνεση: Όταν καταρτίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µπορεί να 

υπάρξουν αβέβαια γεγονότα όπως επισφαλείς πελάτες, εκτίµηση για την 

ωφέλιµη ζωή των παγίων. Η έννοια αυτής της λέξης δηλώνει ένα µέτρο 

επιφυλακτικότητας, το οποίο θα πρέπει να εµπεριέχεται σε κάθε απόφαση της 

εταιρείας, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες εκτιµήσεις για να υποτιµηθούν 

ορθολογικά τόσο τα στοιχεία του ενεργητικού αλλά και του παθητικού.  

 

 

 

 

 



19 

 

1.6. ΚΥΡΙΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ. 

 

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι αυτά που διαµορφώνονται από τις διατάξεις της 

ελληνικής νοµοθεσίας 2190/1920 και του προεδρικού διατάγµατος 1123/1980 ( 

Ε.Γ.Λ.Σ.). Οι πιο ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους είναι στην σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων και στην διαφορετική λογιστική προσέγγιση ορισµένων 

περιπτώσεων και γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο , τα ∆ΛΠ χρησιµοποιούν τη 

σύνταξη της κατάστασης µεταβολών της Καθαρής Θέσης, ώστε οι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις µεταβολές  που πραγµατοποιήθηκαν 

στην εταιρεία όπως αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, επιχορηγήσεις, αναπροσαρµογές.        

            Οι οικονοµικές καταστάσεις των διεθνών λογιστικών προτύπων θα πρέπει να 

περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναφέρει τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί προκειµένου να συντάξει τις 

οικονοµικές καταστάσεις και να γνωστοποιεί κάθε µεταβολή σε αυτές τις αρχές. 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε τις κυριότερες διαφορές µεταξύ των ελληνικών και των 

διεθνών λογιστικών προτύπων όπως η λογιστική των αποσβέσεων, τα ενσώµατα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης-δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης, η κεφαλαιοποίηση τόκων και συναλλαγµατικών διαφορών, οι 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις ( Leasing), άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα χρεόγραφα. 

Στη συνέχεια θα αναλύσουµε κάθε πρότυπο ξεχωριστά για να εντοπίσουµε τις 

διαφορές µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

Με την εφαρµογή του Ν.4308/24-11-2014: 1). Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη 

µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης, της 

ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  

2). Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 

εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν 

περιορισµένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της 

παρούσας παραγράφου ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου µε τα νοµικά πρόσωπα 

της περίπτωσης αυτής. 
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Οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των 

χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ):   

• Οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος. Το υποκατάστηµα αλλοδαπής 

τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα δεν εµπίπτει στην κατηγορία 

των οντοτήτων δηµοσίου ενδιαφέροντος, δεδοµένου ότι δεν έχει αυτοτελή 

νοµική προσωπικότητα όντας τµήµα µιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί 

υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Μπορεί να τα εφαρµόζει 

όµως τα ∆ΠΧΑ εναλλακτικά της εφαρµογής των λογιστικών κανόνων του Ν. 

4308/2014.  

• Οντότητες εγκατεστηµένες στην Ελλάδα που είναι θυγατρικής οντότητας µε 

µετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κράτους-

µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατοµικά ή 

αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή 

του ενεργητικού ή του µέσου όρου των εργαζόµενων της µητρικής, ϖ Τα 

χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του 

Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας, ϖ Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. του Ν. 3606/2007 (Οδηγία 

2004/39/ΕΚ), ϖ Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Ν. 

3371/2005 

• Η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη εταιρεία, η ατοµική 

επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που υποχρεούται 

στην εφαρµογή αυτού του νόµου από φορολογική ή άλλη νοµοθετική 

διάταξη. 

• Κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο 

τοµέα ή ελέγχονται από το ∆ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του 

∆ηµοσίου, όταν δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του 

ν. 4270/2014. 
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2.1.  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 1 : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Το διεθνές λογιστικό πρότυπο (ΙΑS1: Presentation of Financial Statements), αποτελεί 

το πρώτο που θεσπίστηκε από το σώµα διεθνών λογιστικών προτύπων και καθορίζει 

την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων για να 

διασφαλίζεται η χρονική, κλαδική και διακλαδική συγκρισιµότητα. 

          Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα καταρτίστηκαν µε βάση τις διατάξεις του 

Νόµου 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 1123/1980 

όπου αναλύεται το Ε.Γ.Λ.Σ. Οι διαφορές µεταξύ του ∆ΛΠ 1 και του ΕΛΠ είναι 

διάφορες και ποικίλες. Αρχικά να αναφερθούµε ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι:  

• ο ισολογισµός,  

• τα αποτελέσµατα χρήσης ή οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για τις 

εισηγµένες εταιρείες,  

• η γενική εκµετάλλευση 

• ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων 

• και το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Ενώ  τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν: 

• Τον ισολογισµό 

• την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης 

• την κατάσταση ταµειακών ροών 

• τον πίνακα µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων 

• Και τις επεξηγηµατικές σηµειώσεις (notes).  

          Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ, ο ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης παραµένουν τα  ίδια αλλά είναι πιο συνοπτικά. Με αυτό τον τρόπο, ο 

ισολογισµός µέχρι τώρα δηµιουργούνται µε οριζόντια κατάταξη των στοιχείων του 
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ενεργητικού και του παθητικού µε αντίστροφη σχέση από το βαθµό ρευστοποίησης, 

ενώ µε τα ∆ΛΠ τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων κατατάσσονται σε 

κατηγορίες σε κυκλοφορούντα και µη αλλά και σε βραχυπρόθεµσα-µακροπρόθεσµα. 

Πιο αναλυτικά, η Κ.Α.Χ. συντάσσεται µε την µέθοδο των δαπανών κατά λειτουργία 

σύµφωνα µε τα ΕΛΠ ενώ στα ∆ΛΠ µπορούµε επιπρόσθετα να έχουµε την µέθοδο 

δαπανών κατά είδος. 

         Στα ΕΛΠ, η ανάλυση των λογαριασµών είναι εκτενέστερη, ενώ τώρα 
αναπτύσσονται  συνοπτικά  και τα συµπεράσµατα από την ανάγνωση τους 
περιορίζονται σηµαντικά. Επιπλέον, δηµιουργείται η κατάσταση ταµειακών ροών 
όπου δείχνονται οι εκροές και οι εισροές των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων 
της επιχείρησης, όπου την συντάσσουν µόνο οι εισηγµένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 
Ακόµη, καταργείται ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσµάτων και εισέρχεται ο 
πίνακας µεταβολής των ιδίων κεφαλαίων. Βεβαίως υπάρχουν και οµοιότητες µεταξύ 
αυτών των δύο, όπως το µέρισµα, τα αποθεµατικά της καθαρής θέσης. Με την 
εισαγωγή του Ν.4308, καθορίζεται το ύψος του µεγέθους των οντοτήτων: 

• Πολύ µικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα 
τρία κριτήρια: το σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 
ευρώ,  καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ,  ο µέσος όρος 
απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτοµα. Στην κατηγορία  
των πολύ µικρών οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους 
δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ. 

• Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές 
οντότητες και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα 
όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: όπου το σύνολο 
ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ, το  καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 
ευρώ, ο µέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 
άτοµα. 

 

• Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές 
οντότητες και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν 
υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: 
το σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ, το  καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 
40.000.000 ευρώ, ο  µέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου: 250 άτοµα. 

• Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος του ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια: το σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ, 
το καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ, ο µέσος όρος 
απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 
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        Από την άλλη πλευρά στις διαφορές, στα διεθνή λογιστικά πρότυπα µπορεί να 

πραγµατοποιούνται λογιστικές εγγραφές οι οποίες να έχουν επίδραση κατευθείαν 

στην καθαρή θέση. Επίσης, το προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων αλλάζει 

και εισέρχονται οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις (notes), οι οποίες παρέχουν 

περισσότερη  και πιο αναλυτική πληροφόρηση για τις οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιρειών.  Οι σηµειώσεις(notes) παρέχουν αφηγηµατικές περιγραφές ή αναλύσεις 

των στοιχείων που παρουσιάζονται στις καταστάσεις αυτές και πληροφορίες για 

στοιχεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση σε εκείνες τις 

καταστάσεις. Η ανάλυση των επεξηγηµατικών σηµειώσεων σηµαντικό τµήµα των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς δίχως αυτές δεν µπορεί να αποδοθεί ένα ασφαλή 

συµπέρασµα για την αποτίµηση της επιχείρησης. Μία ακόµη διαφοροποίηση είναι ότι 

δεν προβλέπεται η εµφάνιση των λογαριασµών τάξεως στον ισολογισµό , ενώ µε 

βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η εµφάνιση τους είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, 

τα έσοδα και τα έξοδα προηγούµενων χρήσεων δεν περιλαµβάνονται καθόλου πλέον, 

ούτε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, στη συνέχεια το διεθνές λογιστικό 

πρότυπο 1 λαµβάνει όλα τα έσοδα και τα έξοδα ως οργανικά, δεν υπάρχουν ανόργανα 

όπως µε τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

Θα πρέπει να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο, ότι µε βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα η αρχή του ιστορικού κόστους και η αρχή της συντηρητικότητας είναι οι 

βασικές αρχές που ακολουθούνται.  

 

 

2.2 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 2 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

Αρχικά θα πρέπει να πούµε ότι,  τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στο τοµέα των 

αποθεµάτων εφαρµόζουν την αρχή της συντηρητικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι τα 

αποθέµατα αποτιµούνται στην ελάχιστη τιµή µεταξύ του  κόστους και της καθαρής 

ρευστοποίησης. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις σε κάποιες κατηγορίες όπως τα 

βιολογικά είδη, τα οποία αποτιµούνται σε εύλογες αξίες έχοντας ως βάση 

συγκεκριµένο πρότυπο. Επιπλέον, µπορεί να υπάρχουν αποθέµατα όπου η διάθεση 
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τους προς τρίτους να έχει συµφωνηθεί και η τιµή διάθεσης τους να έχει κλειστεί , σε 

αυτήν την περίπτωση οι αποτιµήσεις γίνονται σε εύλογες αξίες µείον τα κόστη της 

πώλησης. 

          Θεµελιώδη διαφορά µεταξύ των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των 

διεθνών λογιστικών προτύπων είναι πως χειρίζονται οι προβλέψεις υποτίµησης των 

αποθεµάτων. Η υποτίµηση ενός αποθέµατος , έχει ως αποτέλεσµα την µειωµένη αξία 

του αποθέµατος, έτσι η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης εµφανίζεται υποτιµηµένη 

καθώς έχει επηρεαστεί από το µειωµένο κόστος πωληθέντων. Τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα δίνουν την δυνατότητα, η πρόβλεψη υποτίµησης των αποθεµάτων να 

παρακολουθείται σε άλλο λογαριασµό όπως γίνεται µε τις συµµετοχές                             

( λογαριασµός 18,ΕΓΛΣ) και επιπλέον όταν γίνεται υποτίµηση των αποθεµάτων , η 

πρόβλεψη µπορεί να αντιστραφεί στην επόµενη χρήση ή περίοδο. Με αυτό τον τρόπο 

έχουµε µία καλύτερη αποτίµηση των προβλέψεων καθώς παρακολουθούνται σε 

ξεχωριστό λογαριασµό και είναι άµεσα διαθέσιµες. 

           Στην συνέχεια, θα δούµε µία άλλη διαφοροποίηση µεταξύ των ελληνικών και 

των διεθνών λογιστικών προτύπων. Οι πρώτες ύλες λογίζονται και αντιµετωπίζονται 

ως αποθέµατα και η τιµή που παίρνουν ανά είδος είναι στη µικρότερη µεταξύ τιµή 

κτήσεως και στην τρέχουσα τιµή τους. Ενώ σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π, δεν είναι 

αναγκαία η αποτίµηση των πρώτων υλών, εφόσον εκτιµούµαι ότι αυτά θα 

ενσωµατωθούν  σε προϊόντα , µε την προϋπόθεση ότι η παραγωγή των προϊόντων 

αυτών , θα έχει κόστος µικρότερο από την τιµή πώλησης τους.  

         Μια διαφοροποίηση, αποτελούν οι αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης που είναι η 

FIFO, LIFO και η µέθοδος του µέσου σταθµικού όρου. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

χρησιµοποιούν ως µέθοδο προσδιορισµού του κόστους των αποθεµάτων , το 

εξατοµικευµένο κόστος, µέθοδος η οποία αναφέρεται στο κόστος των αποθεµάτων , 

που δεν αντικαθίστανται από µία κανονική ροή και των αγαθών ή υπηρεσιών που 

προορίζονται για ειδικούς σκοπούς. Επιπλέον, η µόνη διαφορά µε την χρησιµοποίηση 

της µεθόδου LIFO, είναι ότι θα πρέπει στο προσάρτηµα να αναφέρεται η αποτίµηση 

που θα γίνονταν αν είχαµε την FIFO ή το µέσο σταθµικό όρο.  
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Η εφαρµογή του Ν. 4308 έχει αλλαγές και στα αποθέµατα όπου,  

• τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης 
των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για 
να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

 

• Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται µε µία από τις 
γενικά αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει: 

• Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 
σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω στοιχείο και µία εύλογη αναλογία σταθερών 
και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω στοιχείο, στο 
βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. 

• Τα κόστη διανοµής και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. 

 

• 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 και για την 
προαναφερθείσα περίοδο. 

 

• Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρώνται στην κατ’ είδος 
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. 

 

• Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέµατος: 

 Προσδιορίζεται, σύµφωνα µε τη µέθοδο  (FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
όρου ή άλλη τεκµηριωµένα γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου  (LIFO) 
δεν επιτρέπεται.Η ίδια µέθοδος χρησιµοποιείται για όλα τα αποθέµατα που έχουν 
παρόµοια φύση και χρήση από την οντότητα. Για αποθέµατα µε διαφορετική φύση ή 
χρήση διαφορετικές µέθοδοι µπορεί να δικαιολογούνται. 

• Το κόστος αποθεµάτων που δεν είναι συνήθως αντικαταστατά, καθώς και 
των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του εξατοµικευµένου κόστους. 

 Οι αγορές αναλώσιµων υλικών που δεν είναι σηµαντικές για το µέγεθος της 
οντότητας µπορούν να αντιµετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου 

 

             Με βάση το ∆.Λ.Π. 2, για τον υπολογισµό του κόστους των παραγόµενων σε 

ότι αφορά τα σταθερά έξοδα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη την κανονική 

δυναµικότητα και αν αποκλίνει από την πραγµατική και κατά πόσο η τελευταία 

αποκλίνει. Αυτό δηµιουργείται µε την µεταφορά µε έξοδα που δεν κοστολογούνται ή 
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µε την είσοδο ενός « έκτακτου» εσόδου. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε µε τα ΕΛΠ, 

όπου στην αποτίµηση η τρέχουσα αξία θα ήταν µικρότερη από το κόστος παραγωγής, 

όπου η επίδραση θα εµφανίζονταν στο αποτέλεσµα. 

 

2.3. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ. 

 

Παρουσιάζονται οι καταστάσεις από τις ταµειακές ροές οι οποίες είναι: 

Οι Λειτουργικές, οι Επενδυτικές και οι Χρηµατοδοτικές 

Το ∆ΛΠ 7 θα πρέπει να αναγνωστεί στο πλαίσιο του αντικειµενικού σκοπού του και 

της Εισαγωγής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

και του Πλαισίου για την Κατάρτιση και Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. Τα προαναφερόµενα παρέχουν µία βάση για την επιλογή και την 

εφαρµογή λογιστικών πολιτικών εν απουσία ρητών οδηγιών. 

           Η ανάγνωση των κειµένων του Προτύπου, που έχουν τυπωθεί µε έντονα 

πλαγιαστά γράµµατα, πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο του επεξηγηµατικού υλικού και 

των οδηγιών εφαρµογής αυτού του Προτύπου, καθώς και της Εισαγωγής στα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν προορίζονται για εφαρµογή 

σε επουσιώδη θέµατα. 

Σκοπός. 

 

Οι πληροφορίες ως προς τις ταµιακές ροές µιας επιχείρησης είναι χρήσιµες, για την 

παροχή στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας βάσης, να εκτιµούν τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά 

ισοδύναµα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιµοποιεί αυτές τις ταµιακές 

ροές. Οι οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται από τους χρήστες απαιτούν µια 

εκτίµηση της δυνατότητας µιας επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και 
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ταµιακά ισοδύναµα, καθώς και του χρόνου και της βεβαιότητας της δηµιουργίας των 

διαθεσίµων αυτών. 

            Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να απαιτεί την παροχή πληροφοριών, 

σχετικά µε τις ιστορικές µεταβολές στα ταµιακά διαθέσιµα και τα ταµιακά ισοδύναµα 

µιας επιχείρησης, µέσω της κατάστασης ταµιακών ροών, η οποία κατατάσσει τις 

ταµιακές ροές της χρήσης σε ροές από επιχειρηµατικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. 

 

Πεδίο Εφαρµογής. 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει µια κατάσταση ταµιακών ροών, σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις αυτού του Προτύπου και να την παρουσιάζει ως ένα αναπόσπαστο µέρος 

των οικονοµικών καταστάσεών της για κάθε περίοδο, για την οποία παρουσιάζονται  

οικονοµικές καταστάσεις. 

          Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 7, "Κατάσταση Μεταβολών της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσεως", που είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 1977. 

            Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης ενδιαφέρονται 

για το πώς η επιχείρηση δηµιουργεί και χρησιµοποιεί τα ταµιακά διαθέσιµα και τα 

ταµιακά ισοδύναµα. Αυτό είναι άσχετο από τη φύση των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και ανεξάρτητο από το αν τα ταµιακά διαθέσιµα µπορεί να 

θεωρηθούν ως προϊόν της επιχείρησης, όπως µπορεί να συµβαίνει στην περίπτωση 

ενός χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ταµιακά διαθέσιµα 

για τους ίδιους ουσιαστικά λόγους, παρά την οποιαδήποτε διαφορά που θα µπορούσε 

να υπάρχει στις κύριες δραστηριότητές τους που δηµιουργούν έσοδα. Χρειάζονται 

ταµιακά διαθέσιµα για να διεξάγουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες τους, να 

πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν οφέλη στους επενδυτές τους. 

Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν µια 

κατάσταση ταµιακών ροών. 
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Η κατάσταση ταµιακών ροών, όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις 

λοιπές οικονοµικές καταστάσεις, παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες 

να εκτιµούν τις µεταβολές στην καθαρή περιουσία µιας επιχείρησης, τη 

χρηµατοοικονοµική δοµή της (που συµπεριλαµβάνει τη ρευστότητά και τη 

φερεγγυότητά της) και τις δυνατότητές της να επηρεάζει τα ποσά και το χρόνο των 

ταµιακών ροών για να τις προσαρµόζει στην αλλαγή των συνθηκών και των 

ευκαιριών. Οι πληροφορίες για τις ταµιακές ροές είναι χρήσιµες στην εκτίµηση της 

δυνατότητας της επιχείρησης να δηµιουργεί ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά 

ισοδύναµα και επιτρέπουν στους χρήστες να αναπτύξουν πρότυπα για να εκτιµούν 

και να συγκρίνουν την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών των διαφόρων 

επιχειρήσεων. Επίσης, αυξάνουν τη συγκρισιµότητα της παρουσιαζόµενης 

επιχειρηµατικής απόδοσης για διαφορετικές µεταξύ τους επιχειρήσεις, γιατί 

περιορίζουν τις επιδράσεις της χρησιµοποίησης διαφορετικών λογιστικών χειρισµών 

για τις ίδιες συναλλαγές και γεγονότα. 

Εµφάνιση Ταµειακών ροών από επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να εµφανίζει τις ταµειακές ροές από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες χρησιµοποιώντας: 

(α) είτε την άµεση µέθοδο, κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες 

ακαθάριστων εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς, 

(β) είτε την έµµεση µέθοδο, κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζηµία 

αναµορφώνεται µε βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών µη ταµιακής φύσης, των 

αναβαλλόµενων ή των δουλευµένων οργανικών εισπράξεων ή πληρωµών, όπως 

επίσης και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που συνδέονται µε επενδυτικές ή 

χρηµατοοικονοµικές ταµιακές ροές. 

          Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να εµφανίζουν τις ταµιακές ροές από 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες χρησιµοποιώντας την άµεση µέθοδο. Η άµεση 

µέθοδος παρέχει πληροφορίες, που µπορεί να είναι χρήσιµες στην εκτίµηση 

µελλοντικών ταµιακών ροών και οι οποίες δεν είναι προσιτές µε την έµµεση µέθοδο. 
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Σύµφωνα µε την άµεση µέθοδο, πληροφορίες για τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων 

εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωµών τοις µετρητοίς µπορεί να αντλούνται: 

(α) είτε από τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, 

(β) είτε µε την αναµόρφωση των πωλήσεων, του κόστους πωλήσεων (ή των τόκων 

και συναφών εσόδων και εξόδων και παρόµοιων επιβαρύνσεων, προκειµένου για 

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα) και άλλων στοιχείων της κατάστασης λογαριασµού 

αποτελεσµάτων µε βάση: 

(i) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές 

απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους, 

(ii) άλλα µη ταµιακά στοιχεία και 

(iii) άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές ροές 

επενδυτικής ή χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

     Σύµφωνα µε την έµµεση µέθοδο, οι καθαρές ταµιακές ροές από τις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες προσδιορίζονται µε την αναµόρφωση του καθαρού 

κέρδους ή ζηµίας µε βάση τις επιδράσεις από: 

(α) τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου στα αποθέµατα και στις οργανικές 

απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους, 

(β) τα µη ταµιακά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, οι προβλέψεις, οι αναβαλλόµενοι 

φόροι, τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµίες από ξένα νοµίσµατα, τα 

αδιανέµητα κέρδη συγγενών επιχειρήσεων και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας και 

(γ) όλα τα άλλα στοιχεία για τα οποία οι ταµιακές συνέπειες συνίστανται σε ταµιακές 

ροές επενδυτικής ή χρηµατοοικονοµικής φύσης. 

        Εναλλακτικά, µε την έµµεση µέθοδο µπορεί να παρουσιάζονται οι καθαρές 

ταµιακές ροές από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εµφανίζοντας τα έσοδα και τα 

έξοδα, που απεικονίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, καθώς και 

τις µεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου, στα αποθέµατα και στις οργανικές 

απαιτήσεις και λογαριασµούς πληρωτέους. 
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Εµφάνιση καθαρών ταµειακών ροών. 

 

Οι ταµιακές ροές που προκύπτουν από τις ακόλουθες επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µπορεί να εµφανίζονται σε καθαρή βάση: 

(α) Εισπράξεις και πληρωµές για λογαριασµό πελατών, όταν οι ταµιακές ροές 

αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες του πελάτη µάλλον παρά εκείνες της 

επιχείρησης. 

(β) Εισπράξεις και πληρωµές για στοιχεία, των οποίων η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι 

υψηλή, τα ποσά είναι µεγάλα και οι λήξεις τους είναι σύντοµες. 

 

   Φόρος εισοδήµατος. 

 

Ταµιακές ροές που προκύπτουν από φόρους εισοδήµατος πρέπει να γνωστοποιούνται 

ξεχωριστά και πρέπει να κατατάσσονται ως ταµιακές ροές από επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες, εκτός αν είναι δυνατόν ειδικώς να συσχετιστούν µε τις 

χρηµατοοικονοµικές και επενδυτικές δραστηριότητες. 

         Οι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από συναλλαγές, οι οποίες δηµιουργούν 

ταµιακές ροές κατατασσόµενες στην κατάσταση ταµιακών ροών στις 

επιχειρηµατικές, επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Παρόλο που το 

έξοδο φόρου µπορεί να είναι άµεσα σχετιζόµενο προς τις επενδυτικές ή 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, οι σχετικές ταµιακές ροές φόρου είναι συχνά 

πρακτικά αδύνατο να εξατοµικεύονται και µπορεί να προκύπτουν σε διαφορετική 

περίοδο από εκείνη των ταµιακών ροών της βασικής συναλλαγής. Για το λόγο αυτό, 

οι φόροι που καταβλήθηκαν συχνά κατατάσσονται ως ταµιακές ροές από 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Όµως, όταν είναι πρακτικά δυνατόν οι ταµιακές 

ροές φόρου να συσχετισθούν άµεσα προς µία ιδιαίτερη συναλλαγή, η οποία 

δηµιουργεί ταµιακές ροές που κατατάσσονται στις επενδυτικές ή χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, τότε οι ταµιακές ροές φόρου κατατάσσονται σε µία από τις 

δραστηριότητες αυτές, όπως αρµόζει. Όταν οι ταµιακές ροές φόρου κατανέµονται σε 
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περισσότερες από µία δραστηριότητες, πρέπει να γνωστοποιείται το συνολικό ποσό 

των φόρων που καταβλήθηκε. 

 

2.4. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 8:  ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΑΘΗ. 

 

 

Το πρότυπο δίνει κατευθύνσεις για το λογιστικό χειρισµό θεµάτων που έχουν 

να κάνουν µε αλλαγές στις λογιστικές πρακτικές και εκτιµήσεις και µε διορθώσεις 

λαθών προηγούµενων ετών.  

 

Σκοπός. 

 

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια για την επιλογή 

και τη µεταβολή των λογιστικών πολιτικών, µαζί µε το λογιστικό χειρισµό και τη 

γνωστοποίηση των µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές εκτιµήσεις 

και τις διορθώσεις λαθών. Το Πρότυπο επιδιώκει να ενισχύσει τη σχετικότητα και την 

αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας και τη συγκρισιµότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων αυτών σε βάθος χρόνου και µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις άλλων οντοτήτων. 

        Οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων για τις λογιστικές πολιτικές, εκτός των 

µεταβολών των λογιστικών πολιτικών, θέτονται στο ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Πεδίο Εφαρµογής. 
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 Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται στην επιλογή και την εφαρµογή λογιστικών 

πολιτικών και τη λογιστικοποίηση των µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις 

λογιστικές εκτιµήσεις και τις διορθώσεις λαθών. 

        Οι φορολογικές επιδράσεις των διορθώσεων προγενέστερων περιόδων και των 

αναδροµικών προσαρµογών για την εφαρµογή µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, 

λογιστικοποιούνται και γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12: Φόροι 

Εισοδήµατος. 

Οι Λογιστικές Πολιτικές είναι οι συγκεκριµένες αρχές, βάσεις, παραδοχές, κανόνες 

και πρακτικές που εφαρµόζονται από την οντότητα για την κατάρτιση και 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

        Η µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης είναι προσαρµογή της λογιστικής αξίας 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή το ποσό της περιοδικής ανάλωσης 

περιουσιακού στοιχείου, που προκύπτει από εκτίµηση της παρούσας κατάστασης και 

των αναµενόµενων µελλοντικών ωφελειών και υποχρεώσεων που σχετίζονται µε 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Οι µεταβολές της λογιστικής εκτίµησης 

προκύπτουν από νέες πληροφορίες ή εξελίξεις και, κατά συνέπεια, δεν είναι 

διορθώσεις λαθών. 

         Αναδροµική εφαρµογή είναι η εφαρµογή νέας λογιστικής πολιτικής σε 

συναλλαγές, άλλα γεγονότα και περιστάσεις ως αν η νέα λογιστική πολιτική ήταν 

ανέκαθεν σε χρήση. 

       Αναδροµική επαναδιατύπωση είναι η διόρθωση της αναγνώρισης, διατύπωσης 

και γνωστοποίησης ποσών των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων ως αν το 

λάθος της προγενέστερης περιόδου δεν είχε γίνει. Ανέφικτος: Η εφαρµογή µιας 

απαίτησης είναι ανέφικτη όταν η οντότητα δεν µπορεί να την εφαρµόσει έχοντας 

καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Για µία 

συγκεκριµένη περίοδο, είναι ανέφικτη εφαρµογή µεταβολής σε λογιστική πολιτική 

αναδροµικά ή η αναδροµική επαναδιατύπωση για διόρθωση 

λάθους αν: 

(α) οι επιδράσεις της αναδροµικής εφαρµογής ή της αναδροµικής επαναδιατύπωσης 

δεν είναι προσδιορίσιµες, 
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(β) η αναδροµική εφαρµογή ή αναδροµική επαναδιατύπωση απαιτεί παραδοχές 

σχετικά µε την πρόθεση της διοίκησης εκείνη την περίοδο, 

(γ) η αναδροµική εφαρµογή ή αναδροµική επαναδιατύπωση απαιτεί αξιόλογες 

εκτιµήσεις ποσών και δεν είναι δυνατό να γίνει αντικειµενική διάκριση των 

πληροφοριών των εκτιµήσεων αυτών που: 

(i) να παρέχει ενδείξεις των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την ηµεροµηνία (τις 

ηµεροµηνίες) της αναγνώρισης, αποτίµησης ή γνωστοποίησης των ποσών, 

(ii) θα ήταν διαθέσιµες όταν οι οικονοµικές καταστάσεις εκείνης της προγενέστερης 

περιόδου είχαν εγκριθεί για έκδοση. από άλλες πληροφορίες. 

Μελλοντική εφαρµογή µεταβολής λογιστικής πολιτικής και αναγνώρισης της 

επίδρασης µεταβολής λογιστικής εκτίµησης, αντίστοιχα, είναι: 

(α) η εφαρµογή της νέας λογιστικής πολιτικής σε συναλλαγές, άλλα γεγονότα και 

περιστάσεις που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία µεταβολής της πολιτικής, 

(β) η αναγνώριση της επίδρασης της λογιστικής εκτίµησης στις τρέχουσες και 

µελλοντικές περιόδους που επηρεάζονται από τη µεταβολή. 

     Η αξιολόγηση αν µία παράλειψη ή ανακρίβεια θα µπορούσε να επηρεάσει τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών και συνεπώς να καταστεί σηµαντική, απαιτεί 

εξέταση των χαρακτηριστικών των εν λόγω χρηστών. Το Πλαίσιο για την Κατάρτιση 

και Παρουσίαση των Οικονοµικών Κατα τάσεων δηλώνει στην παράγραφο 25 ότι «οι 

χρήστες υποτίθεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηµατικών και 

οικονοµικών δραστηριοτήτων και της λογιστικής, καθώς και τη θέληση να 

µελετήσουν τις πληροφορίες µε εύλογη επιµέλεια». Συνεπώς, η αξιολόγηση πρέπει να 

λάβει υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο χρήστες µε τέτοιες ιδιότητες θα µπορούσε 

εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρεαστούν στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚEΣ ΠΟΛΙΤΙΚEΣ 

 

Επιλογή και εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών 

 Όταν Πρότυπο ή ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται ειδικώς σε συναλλαγή ή άλλο γεγονός ή 

περίσταση, η λογιστική πολιτική ή λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζονται στο 

στοιχείο αυτό θα προσδιορίζονται µε την εφαρµογή του Προτύπου ή της ∆ιερµηνείας 

και την εξέταση κάθε σχετικής Οδηγίας Εφαρµογής εκδοθείσας από το Σ.∆.Λ.Π. για 

το Πρότυπο ή τη ∆ιερµηνεία. 

       Τα ∆.Π.Χ.Α. θέτουν λογιστικές πολιτικές που το Σ.∆.Λ.Π. έχει συµπεράνει ότι 

καταλήγουν στην κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που περιέχουν σχετική και 

αξιόπιστη πληροφόρηση για τις συναλλαγές, άλλα γεγονότα ή περιστάσεις στις 

οποίες εφαρµόζονται. Οι πολιτικές αυτές δεν είναι απαραίτητο να εφαρµόζονται όταν 

η επίδραση της εφαρµογής δεν είναι σηµαντική. Ωστόσο, δεν είναι ορθό να γίνονται ή 

να µη διορθώνονται επουσιώδεις παρεκκλίσεις από τα ∆.Π.Χ.Α. ώστε να επιτευχθεί 

ιδιαίτερη παρουσίαση της οικονοµικής θέσης, χρηµατοοικονοµικής επίδοσης ή των 

ταµιακών ροών της οντότητας. 

      Οι Οδηγίες Εφαρµογής των Προτύπων που εκδίδουν το Σ.∆.Λ.Π. δεν αποτελούν 

τµήµα των Προτύπων εκείνων και συνεπώς δεν περιέχουν απαιτήσεις για τις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

        Εν απουσία Προτύπου ή ∆ιερµηνείας που εφαρµόζεται ειδικώς σε συναλλαγή ή 

σε άλλο γεγονός ή περίσταση, η διοίκηση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει κατά τη 

κρίση της µία λογιστική πολιτική από την οποία προκύπτουν πληροφορίες που είναι: 

(α) Σχετικές µε τις ανάγκες λήψης οικονοµικών αποφάσεων των χρηστών, 

(β) να είναι αξιόπιστες, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να: 

(i) παρουσιάζουν πιστά την οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και τις 

ταµιακές ροές της οντότητας, 

(ii) αντανακλούν την οικονοµική ουσία των γεγονότων, άλλων γεγονότων και 

περιστάσεων και όχι απλώςκαι µόνο το νοµικό τύπο, 
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(iii) να είναι ουδέτερες, τουτέστιν ελεύθερες από προκατάληψη, 

(iν) συντηρητικές, 

(v) πλήρεις από όλες τις σηµαντικές απόψεις. 

      Κατά την απόφαση που περιγράφηκε στην παράγραφο 10, η διοίκηση θα 

αναφερθεί σε και θα εξετάσει την εφαρµοστικότητα των ακόλουθων πηγών κατά 

φθίνουσα σειρά: 

(α) τις απαιτήσεις και τις οδηγίες των Προτύπων και των ∆ιερµηνειών, που 

πραγµατεύονται παρόµοια και σχετικά θέµατα, και 

(β) τους ορισµούς, τα κριτήρια αναγνώρισης και τις έννοιες αποτίµησης για τα 

περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τις δαπάνες, που τίθενται στο 

Πλαίσιο. 

       Κατά τη λήψη της απόφασης που περιγράφηκε στην παράγραφο 10, η διοίκηση 

µπορεί επίσης να εξετάσει τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις άλλων σωµάτων 

λογιστικής τυποποίησης που χρησιµοποιούν παρόµοιο εννοιολογικό πλαίσιο για την 

ανάπτυξη λογιστικών προτύπων, άλλα έντυπα λογιστικής και αποδεκτές κλαδικές 

πρακτικές, στην έκταση που αυτά δεν έρχονται σε σύγκρουση µε τις πηγές της 

παραγράφου 11. 

Συνέπεια των λογιστικών πολιτικών 

       Η οντότητα θα επιλέγει και θα εφαρµόζει τις λογιστικές πολιτικές της µε 

συνέπεια για παρόµοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα και περιστάσεις, εκτός αν 

Πρότυπο ή ∆ιερµηνεία απαιτεί ή επιτρέπει ειδικώς την κατηγοριοποίηση στοιχείων 

για τα οποία ενδέχεται να είναι κατάλληλες διαφορετικές πολιτικές. Αν ένα Πρότυπο 

ή ∆ιερµηνεία απαιτεί ή επιτρέπει τέτοια κατηγοριοποίηση, η πιο κατάλληλη 

λογιστική πολιτική πρέπει να επιλέγεται και να εφαρµόζεται µε συνέπεια σε κάθε 

κατηγορία. 
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Μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές. 

 

Η οντότητα θα αλλάζει µία λογιστική πολιτική µόνον εφόσον η µεταβολή: 

(α) απαιτείται από Πρότυπο ή ∆ιερµηνεία, 

(β) καταλήγει σε οικονοµικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και περισσότερο 

σχετική πληροφόρηση για τις επιδράσεις των συναλλαγών, άλλα γεγονότα ή 

περιστάσεις στην οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική επίδοση ή τις ταµιακές ροές 

της οντότητας. 

Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πρέπει να είναι σε θέση να 

συγκρίνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας σε βάθος χρόνου ώστε να 

εξατοµικεύουν τις τάσεις στην οικονοµική θέση, τη χρηµατοοικονοµική επίδοση και 

στις ταµιακές ροές της. Συνεπώς, εφαρµόζονται οι ίδιες λογιστικές πολιτικές σε κάθε 

περίοδο και από µία περίοδο στην άλλη εκτός αν µεταβολή λογιστική πολιτικής 

πληροί τα κριτήρια. 

Με την εισαγωγή του ΦΕΚ Ά 251, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα συναφείς 

ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις, του Νόµου 4308, οι λογιστικές πολιτικές από το άρθρο 

28, επιβάλλουν οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών 

αναγνωρίζονται αναδροµικά µε τη διόρθωση:   

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της 

καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη 

της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου,   

β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των 

λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.   

 Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην 

οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και 

µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται 

αναδροµικά.   

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.  
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2.5. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 10: ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 

 

Υποδεικνύει τον τρόπο λογιστικού χειρισµού σηµαντικών γεγονότων που συνέβησαν 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης τους από 

το ∆.Σ. 

 

Σκοπός. 

 

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει: 

(α) πότε µια οντότητα πρέπει να προσαρµόζει τις οικονοµικές καταστάσεις της για 

γεγονότα που συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

(β) τις γνωστοποιήσεις που η οντότητα πρέπει να παρέχει σχετικά µε την ηµεροµηνία 

που οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά µε γεγονότα που 

συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Το Πρότυπο επίσης απαιτεί ότι η οντότητα δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της στη βάση της συνεχιζόµενης δραστηριότητας (Going Concern), αν 

γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δείχνουν ότι η παρα δοχή της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας δεν είναι ορθή. 

Πεδίο Εφαρµογής. 

 

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική απεικόνιση και 

γνωστοποίηση των γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Ορισµοί. 
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 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι εκείνα τα γεγονότα ευνοϊκά 

και µη ευνοϊκά, που συµβαίνουν µεταξύ της ηµεροµηνίας του ισολογισµού και της 

ηµεροµηνίας κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται για έκδοση. 

∆ύο τύποι γεγονότων µπορούν να εξατοµικευτούν: 

(α) εκείνα που παρέχουν περαιτέρω απόδειξη των συνθηκών που υπήρξαν κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού (διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού) 

(β) εκείνα τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν µεταγενέστερα 

από την ηµεροµηνία του ισολογισµού (µη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού). 

        Η διαδικασία που περιλαµβάνεται στην έγκριση της έκδοσης των οικονοµικών 

καταστάσεων θα ποικίλει ανάλογα µε τη δοµή της διοίκησης, τις νοµοθετικές 

διατάξεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την κατάρτιση και 

οριστικοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων. 

          Σε µερικές περιπτώσεις, µια οντότητα χρειάζεται να υποβάλει τις οικονοµικές 

καταστάσεις της στους µετόχους της για έγκριση, µετά την έκδοση των οικονοµικών 

καταστάσεών της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται 

για έκδοση κατά την ηµεροµηνία της έκδοσης, όχι κατά την ηµεροµηνία που οι 

µέτοχοι εγκρίνουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

 

Γνωστοποιήσεις. 

 

Η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις 

εγκρίθηκαν για έκδοση και ποίος έδωσε αυτή την έγκριση. Αν οι ιδιοκτήτες της 



39 

 

οντότητας ή άλλοι έχουν την ισχύ να τροποποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις µετά 

την έκδοση, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί αυτό το γεγονός. 

       Είναι σηµαντικό για τους χρήστες να γνωρίζουν πότε οι οικονοµικές καταστάσεις 

εγκρίθηκαν για έκδοση, διότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν αντανακλούν γεγονότα 

µετά από αυτήν την ηµεροµηνία.Ενηµέρωση γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις 

συνθήκες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

      Αν η οντότητα λαµβάνει πληροφορίες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

σχετικά µε συνθήκες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η 

οντότητα πρέπει να ενηµερώνει τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε αυτές τις 

συνθήκες, υπό το φως των νέων πληροφοριών. 

Σε µερικές περιπτώσεις, η οντότητα χρειάζεται να ενηµερώνει τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της ώστε να αντανακλούν 

πληροφορίες που λαµβάνονται µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, ακόµη και 

όταν οι πληροφορίες δεν επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζει στις οικονοµικές 

καταστάσεις της. Ένα παράδειγµα της ανάγκης ενηµέρωσης των γνωστοποιήσεων 

είναι, όταν αποδείξεις καθίστανται διαθέσιµες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

σχετικά µε µια ενδεχόµενη υποχρέωση που υπήρχε κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Επιπρόσθετα της µελέτης σχετικά µε το αν πρέπει να αναγνωρίσει ή να 

αλλάξει µια πρόβλεψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, η οντότητα ενηµερώνει τις 

γνωστοποιήσεις της σχετικά µε την ενδεχόµενη υποχρέωση σύµφωνα µε τις 

αποδείξεις αυτές. 

 

Μη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Αν τα µη διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι 

σηµαντικά, η έλλειψη γνωστοποίησης θα µπορούσε να επηρεάσει τις οικονοµικές 

αποφάσεις που παίρνουν οι χρήστες βάσει των οικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς, 

µία οντότητα θα γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σηµαντική 

κατηγορία µη διορθωτικού γεγονότος µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού: 

(α) τη φύση του γεγονότος και 
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(β) µία εκτίµηση της οικονοµικών επιπτώσεων του γεγονότος ή µία δήλωση ότι µία 

τέτοια εκτίµηση δεν είναι εφικτή. 

Ακολουθούν παραδείγµατα µη διορθωτικών γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού που κατά γενικό κανόνα θα απαιτούσαν γνωστοποίηση: 

(α) µία µεγάλη συνένωση επιχειρήσεων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (το 

∆ΛΠ 22: Συνενώσεις Επιχειρήσεων, απαιτεί ειδικές γνωστοποιήσεις σε τέτοιες 

περιπτώσεις) ή η διάθεση µιας βασικής θυγατρικής, 

(β) ανακοίνωση προγράµµατος διακοπής µιας εκµετάλλευσης, 

(γ) µεγάλες αγορές περιουσιακών στοιχείων, κατάταξη περιουσιακών στοιχείων ως 

κατεχόµενα προς πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες, άλλες διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων ή απαλλοτρίωση κύριων 

περιουσιακών στοιχείων από το κράτος,(∆ΠΧΠ5) 

(δ) η καταστροφή µιας µεγάλης µονάδας παραγωγικής από πυρκαγιά µετά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

(ε) η ανακοίνωση ή έναρξη υλοποίησης µιας αναδιάρθρωσης µεγάλης κλίµακας 

(βλέπε ∆ΛΠ 37), 

(στ) µεγάλες συναλλαγές κοινών µετοχών και δυνητικές συναλλαγές κοινών µετοχών 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού (το ∆ΛΠ 33: Κέρδη κατά Μετοχή απαιτεί µία 

οντότητα να γνωστοποιεί µία περιγραφή συναλλαγών αυτού του είδους, εκτός από 

συναλλαγές οι οποίες περιλαµβάνουν κεφαλαιοποίηση ή δωρεάν έκδοσης µετοχών, 

υποδιαιρέσεις µετοχών ή συµπτύξεις µετοχών που απαιτείται στο σύνολό τους να 

προσαρµόζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33), 

(ζ) ανώµαλα ευρείες µεταβολές µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε τιµές 

περιουσιακών στοιχείων ή συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 

(η) µεταβολές στους συντελεστές φόρου ή φορολογικοί νόµοι που θεσµοθετούνται ή 

ανακοινώνονται µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι οποίοι επιδρούν 

ουσιαστικά στις τρέχουσες και αναβαλλόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρου 

(βλέπε ∆ΛΠ 12: Φόροι Εισοδήµατος), 
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(i) ανάληψη σηµαντικών δεσµεύσεων ή ενδεχόµενων υποχρεώσεων, για παράδειγµα, 

µε την παραχώρηση σηµαντικών εγγυήσεων 

(ι) έναρξη σηµαντικής αντιδικίας που προκύπτει αποκλειστικά από γεγονότα που 

συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 

 

Η οντότητα θα εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η νωρίτερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. 

Αν η οντότητα εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο για περίοδο που αρχίζει πριν την 1η 

Ιανουαρίου 2005, πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΛΠ 10 (ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ 1999). 

Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 10: Γεγονότα Μετά την Ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού (αναθεωρηµένο το 1999). 

Σε ότι αφορά τα γεγονότα τα οποία συµβαίνουν µετά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, το ∆ΛΠ 10 τα 

χωρίζει σε <<διορθωτικά>> και <<µη διορθωτικά γεγονότα>>. 

Τα διορθωτικά γεγονότα είναι αυτά που αφορούν πράγµατι την χρήση που 

έκλεισε, ενώ τα µη διορθωτικά γεγονότα είναι γεγονότα αφορούν την επόµενη χρήση.  

 

2.6. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 11: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ. 

 

Αντιµετωπίζει θέµατα δαπανών και εσόδων που έχουν σχέση µε συµβάσεις 

κατασκευής έργων 

 

Σκοπός. 
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Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των εσόδων 

και του κόστους που σχετίζονται µε τις συµβάσεις κατασκευής έργων. Λόγω της 

φύσης της δραστηριότητας που αναλαµβάνεται στις συµβάσεις κατασκευής έργων, η 

ηµεροµηνία κατά την οποία η συµβατική δραστηριότητα αρχίζει και η ηµεροµηνία 

που η δραστηριότητα ολοκληρώνεται συνήθως εµπίπτουν σε διαφορετικές λογιστικές 

περιόδους. Συνεπώς, το βασικό θέµα για τη λογιστική παρακολούθηση των 

συµβάσεων κατασκευής έργων είναι η κατανοµή των συµβατικών εσόδων και του 

συµβατικού κόστους στις λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το 

κατασκευαστικό έργο. Αυτό το Πρότυπο χρησιµοποιεί τα κριτήρια καταχώρησης που 

καθιερώνονται στο Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, για να καθορίσει πότε τα συµβατικά έσοδα και το συµβατικό κόστος 

πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα και έξοδα στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των 

κριτηρίων. 

       Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Σύµβαση κατασκευής έργου είναι µια σύµβαση που έχει συναφθεί ειδικά για 

την κατασκευή ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός συνδυασµού περιουσιακών 

στοιχείων, τα οποία είναι στενά αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι 

αφορά το σχεδιασµό τους, την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό 

ή χρήση τους. 

Σύµβαση σταθερής τιµής είναι µια σύµβαση κατασκευής έργου, κατά την 

οποία ο κατασκευαστής συµφωνεί σε µια συµβατική σταθερή τιµή ή µία σταθερή 

τιµή ανά κατασκευαζόµενη µονάδα, που σε µερικές περιπτώσεις υπόκειται σε ρήτρες 

αναπροσαρµογής του κόστους. 

Σύµβαση προστιθέµενης αµοιβής είναι µία σύµβαση κατασκευής έργου κατά 

την οποία ο κατασκευαστής εισπράττει το συµφωνηµένο ή άλλως καθορισµένο 

κόστος, πλέον ενός ποσοστού πάνω στο κόστος αυτό ή µιας σταθερής αµοιβής. 

Μια σύµβαση κατασκευής έργου µπορεί να συνάπτεται για την κατασκευή 

ενός απλού έργου, όπως µιας γέφυρας, ενός κτιρίου, ενός φράγµατος, ενός αγωγού, 

ενός δρόµου, ενός πλοίου ή µιας σήραγγας. Μια σύµβαση κατασκευής έργου µπορεί 

επίσης να διέπει την κατασκευή ενός πλήθους περιουσιακών στοιχείων, που είναι 

στενά αλληλοσυνδεόµενα ή αλληλοεξαρτώµενα σε ό,τι αφορά το σχεδιασµό τους, 
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την τεχνολογία και τη λειτουργία τους ή τον τελικό σκοπό ή χρήση τους. 

Παραδείγµατα τέτοιων συµβάσεων περιλαµβάνουν τις συµβάσεις κατασκευής 

διυλιστηρίων και άλλων πολύπλοκων τµηµάτων εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού. 

 Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι συµβάσεις κατασκευής έργων 

περιλαµβάνουν: 

(α) Συµβάσεις για την παροχή υπηρεσιών, που συνδέονται άµεσα µε την κατασκευή 

του περιουσιακού στοιχείου, για παράδειγµα, οι συµβάσεις για υπηρεσίες 

διευθύνσεως έργων και αρχιτέκτονος. 

(β) Συµβάσεις για την κατεδάφιση ή την αποκατάσταση περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, ύστερα από µία 

κατεδάφιση. 

Οι συµβάσεις κατασκευής έργων καταρτίζονται µε διάφορους τρόπους, οι 

οποίοι, για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, ταξινοµούνται ως "συµβάσεις 

σταθερής τιµής" και "συµβάσεις προστιθέµενης αµοιβής". Μερικές συµβάσεις 

κατασκευής έργων µπορεί να περιέχουν χαρακτηριστικά αµφοτέρων των πιο πάνω 

τύπων σύµβασης, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση µιας σύµβασης 

προστιθέµενης αµοιβής µε προσυµφωνηµένη µέγιστη τιµή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο 

κατασκευαστής χρειάζεται να λαµβάνει υπόψη όλους τους όρους των παραγράφων 23 

και 24 προκειµένου να προσδιορίσει πότε θα καταχωρηθούν τα έσοδα και έξοδα από 

συµβάσεις. 

 

 

2.7. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 12: ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. 

 

Πρόκειται για ένα από τα σηµαντικότερα πρότυπα. Αντιµετωπίζει κυρίως θέµατα που 

προκύπτουν όταν διαφέρει ο λογιστικός από το φορολογικό χειρισµό στα έσοδα και 

τα έξοδα. 

        Μια σηµαντική καινοτοµία που εισάγει το ∆ΛΠ 12 είναι η αναβαλλόµενη 

φορολογία. Η αναβαλλόµενη φορολογία είναι το τίµηµα από άποψης δουλειάς που θα 
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πληρώσουν οι έλληνες λογιστές και ελεγκτές για την αποσύνδεση της φορολογικής 

νοµοθεσίας από τις οικονοµικές καταστάσεις. 

       Είναι το πρότυπο που καθορίζει το λογιστικό χειρισµό των φόρων της 

επιχείρησης που προκύπτουν από τα έσοδα της καθώς και τον απολογισµό των 

φορολογικών συνεπειών από την εξόφληση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού που 

περιλαµβάνονται στον ισολογισµό ή από συναλλαγές της τρέχουσας περιόδου που 

έχουν αναγνωριστεί στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του εν λόγω προτύπου, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να χειρίζεται την φορολογική 

επίδραση των διαφόρων συναλλαγών µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται, αυτές τις 

συναλλαγές, λογιστικά. Με λίγα λόγια, ο λογιστικός χειρισµός της φορολογικής 

επίδρασης ορισµένων συναλλαγών, δεν θα πρέπει να συµβαδίζει µε τις φορολογικές 

υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, αλλά µε την ακολουθούµενη λογιστική αρχή που 

εφαρµόζεται στο χειρισµό των συναλλαγών αυτών. Το σκεπτικό του χειρισµού αυτού 

στηρίζεται στο γεγονός ότι οι οικονοµικές καταστάσεις δεν αποτελούν απεικόνιση 

της φορολογικής συµµόρφωσης της επιχείρησης, αλλά της οικονοµικής θέσης κατά 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία και των αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε κατά την 

ίδια ηµεροµηνία. 

           Στις βασικές λογιστικές αρχές ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί «βάρος 

εταιρικό» και λογίζεται διαµέσου του πίνακα διανοµής κερδών, ενώ υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τις κατάλληλες αναµορφώσεις εξόδων Ι εσόδων που δεν 

αναγνωρίζονται φορολογικά. Επίσης, σηµαντική διαφορά είναι ότι στα ήδη ισχύοντα, 

δεν υπάρχει διάταξη που να µιλάει περί λογισµού αναβαλλόµενου φόρου κι έτσι δεν 

τίθεται θέµα οποιασδήποτε διάκρισης των λογιστικών διαφορών ανάλογα µε τη 

µελλοντική τους εξέλιξη. Με βάση τα άρθρα του ΚΦΕ, ο φόρος δεν διαµορφώνει το 

ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα αλλά διατίθεται από τα ήδη διαµορφωµένα 

αποτελέσµατα χρήσης.  

Ο Ν. 4308, σχετικά µε την αναβαλλόµενη φορολογία, δείχνει ότι οι οντότητες 

δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν 

αναβαλλόµενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 

στο βαθµό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκµηριωµένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα 
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κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόµενων φόρων 

υπόκεινται σε συµψηφισµό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον 

ισολογισµό και στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 Ο αναβαλλόµενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο είτε υποχρέωση, αναγνωρίζεται 

αρχικά και επιµετράται µεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρµογή 

του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά.  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 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. 

 

         Προκειµένου δε, να προσδιοριστεί το ποσό φορολογικής επιβάρυνσης, 

λαµβάνεται ως βάση το λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως, πλέον ή µείον τις σχετικές 

λογιστικές διαφορές. Κάτω από το πρίσµα του λογισµού και απεικόνισης τρέχοντος 

και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος σε προσωρινές και µόνιµες, µε βάση τα 

∆ΛΠ, τίθενται θέµατα επαναθεώρησης του τρόπου υπολογισµού, δήλωσης και 

απόδοσης του φόρου εισοδήµατος. ∆ηλαδή, προκύπτει ζήτηµα επαναριοθέτησης της 

βάσης υπολογισµού του φόρου, Π.χ. στην περίπτωση που θα λαµβάνεται υπόψη το 

ετήσιο λογιστικό αποτέλεσµα πριν από την επιβάρυνση (ή επαύξηση) µε την 

αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση (ή απαίτηση) αντίστοιχα. Επιπλέον, τίθεται θέµα 

διάκρισης των λογιστικών διαφορών σε προσωρινές και µόνιµες. Κάτι τέτοιο θα 

συνεπάγεται ενδεχοµένως από πρακτικής πλευράς: • ∆ιαφορετική διαδικασία ελέγχου 

στοιχείων από τις φορολογικές αρχές. • ∆ιαµόρφωση κατάλληλων, επεξηγηµατικών 

και πληροφοριακών συνοδευτικών εντύπων και καταστάσεων. • ∆ιαφορετικό χρόνο 

και διαδικασία υποβολής στοιχείων προς τις φορολογικές αρχές. • ∆ιαφορετική 

επεξεργασία των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος προκειµένου να 

παρέχεται τελικά, λεπτοµερής και διακριτή απεικόνιση των λογιστικών διαφορών και 

της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης - απαίτησης. 
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2.8 ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 14: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

 

Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να περιγράψει τις αρχές που πρέπει να ακολουθεί 

µία επιχείρηση ώστε να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό για τους κύριους 

τοµείς δραστηριότητας της. 

Σκοπός 

 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση, κατά τοµέα - πληροφοριών για τους διάφορους τύπους προϊόντων και 

υπηρεσιών που µια επιχείρηση παράγει και τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές στις 

οποίες λειτουργεί ώστε να βοηθά τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να: 

(α) κατανοούν καλλίτερα την απόδοση της επιχείρησης στο παρελθόν, 

(β) εκτιµούν καλλίτερα τους κινδύνους και τα οφέλη της επιχείρησης και 

(γ) κάνουν πιο θεµελιωµένες κρίσεις για την επιχείρηση, στο σύνολό της. 

          Πολλές επιχειρήσεις παρέχουν οµάδες προϊόντων και υπηρεσιών ή λειτουργούν 

σε γεωγραφικές περιοχές, που υπόκεινται σε διαφορετικούς ρυθµούς κερδοφορίας, 

ευκαιριών για ανάπτυξη, µελλοντικών προσδοκιών και κινδύνων. Οι πληροφορίες για 

τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης και των 

λειτουργιών της σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές - συχνά καλούµενες πληροφορίες 

κατά τοµέα - είναι χρήσιµες στην εκτίµηση των κινδύνων και των αποδόσεων µιας 

διαφοροποιηµένης ή πολυεθνικής επιχείρησης, αλλά µπορεί να µην είναι 

προσδιοριστέες από τα συγκεντρωτικά λογιστικά δεδοµένα. Συνεπώς, η κατά τοµέα 

πληροφόρηση ευρέως θεωρείται απαραίτητη για την ικανοποίηση των αναγκών των 

χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πεδίο Εφαρµογής 

 

 Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται για το σύνολο των δηµοσιευόµενων 

οικονοµικών καταστάσεων, που είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

        Μία πλήρης σειρά οικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνει ισολογισµό, 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, κατάσταση ταµιακών ροών, κατάσταση 

µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων καθώς και το προσάρτηµα, όπως προβλέπεται στο 

∆ΛΠ 1, "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων". 

       Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις των οποίων 

µετοχές ή οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και από τις 

επιχειρήσεις που είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών σε 

χρηµατιστήρια αξιών. 

        Αν µια επιχείρηση, της οποίας αξιόγραφα δεν είναι διαπραγµατεύσιµα 

δηµοσίως, καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις που συµµορφώνονται µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, αυτή η επιχείρηση προτρέπεται να γνωστοποιεί οικειοθελώς 

οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. 

        Αν µία επιχείρηση, της οποίας αξιόγραφα δεν είναι διαπραγµατεύσιµα 

δηµοσίως, επιλέγει να γνωστοποιεί οικειοθελώς πληροφορίες κατά τοµέα µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις, που είναι σύµφωνες προς τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

αυτή η επιχείρηση πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις αυτού του 

Προτύπου. 

Αν µία χρηµατοοικονοµική έκθεση περιέχει τόσο τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης, της οποίας αξιόγραφα είναι 

διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, όσο και τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρίας ή µιας ή περισσότερων θυγατρικών, η κατά τοµέα πληροφόρηση 

χρειάζεται να παρουσιάζεται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αν 

µία θυγατρική είναι και η ίδια µια επιχείρηση της οποίας αξιόγραφα είναι 

διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, πρέπει να παρουσιάζει και αυτή µία κατά τοµέα 

πληροφόρηση στη δική της ιδιαίτερη χρηµατοοικονοµική έκθεση. 
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Οµοίως, αν µια χρηµατοοικονοµική έκθεση περιέχει τόσο τις οικονοµικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης, της οποίας αξιόγραφα είναι διαπραγµατεύσιµα 

δηµοσίως όσο και τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις µιας συγγενούς, που 

λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ή µιας κοινοπραξίας, στην οποία η 

επιχείρηση συµµετέχει, η κατά τοµέα πληροφόρηση χρειάζεται να παρουσιάζεται 

µόνον για τις οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αν η συγγενής που 

λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ή η κοινοπραξία, είναι και η ίδια 

µια επιχείρηση της οποίας αξιόγραφα είναι διαπραγµατεύσιµα δηµοσίως, πρέπει να 

παρουσιάζει και αυτή την κατά τοµέα πληροφόρηση στη δική της ιδιαίτερη 

χρηµατοοικονοµική έκθεση 

 

Ορισµοί επιχειρηµατικού και γεωγραφικού τοµέα 

 

Επιχειρηµατικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται 

µε την παροχή ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας 

σχετιζόµενων µεταξύ τους προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και 

αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Οι 

παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό, αν τα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες σχετίζονται µεταξύ τους, περιλαµβάνουν: 

(α) Το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών. 

(β) Τη µορφή της παραγωγικής διαδικασίας. 

(γ) Τον τύπο ή την κατηγορία του πελάτη των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 

(δ) Τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη διανοµή των προϊόντων ή την παροχή 

των υπηρεσιών. 

(ε) Όπου συντρέχει περίπτωση, το πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, για 

παράδειγµα, τραπεζικό, ασφαλιστικό ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

         Γεωγραφικός τοµέας είναι ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που 

απασχολείται µε την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό 

περιβάλλον και που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από 
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εκείνες των µερών που λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον. Οι 

παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην εξατοµίκευση των γεωγραφικών 

τοµέων, περιλαµβάνουν: 

(α) Οµοιότητα οικονοµικών και πολιτικών συνθηκών. 

(β) Σχέσεις µεταξύ των εκµεταλλεύσεων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. 

(γ) Εγγύτητα των εργασιών. 

(δ) Ειδικοί κίνδυνοι, που συνδέονται µε τις εργασίες σε συγκεκριµένη περιοχή. 

(ε) Κανονισµοί συναλλαγµατικού ελέγχου. 

(στ) Οι επικρατούντες συναλλαγµατικοί κίνδυνοι. 

        Τοµέας προς πληροφόρηση είναι ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας, 

που εξατοµικεύεται µε βάση τους προαναφερόµενους ορισµούς, για τον οποίο 

απαιτείται από αυτό το Πρότυπο η παροχή πληροφοριών σε επίπεδο τοµέα. 

          Η κάθε δραστηριότητα παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου, για 

παράδειγµα η επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει συγκεκριµένους κινδύνους όπως 

στην δυσκολία άντλησης πληροφόρησης. 

 

2.9. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16: ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

 

 

 Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό για 

τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να 

διακρίνουν τις σχετικές µε την επένδυση σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις πληροφορίες 

της οντότητας και τις µεταβολές αυτής της επένδυσης. Πρωταρχικά θέµατα στη 

λογιστική των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αποτελούν η αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισµός της λογιστικής αξίας τους, οι δαπάνες 
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αποσβέσεων και οι ζηµίες αποµείωσης που πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση µε τα 

στοιχεία αυτά. 

 

Πεδίο Εφαρµογής. 

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων, εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικό 

λογιστικό χειρισµό. 

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται σε: 

α) ενσώµατες ακινητοποιήσεις ταξινοµηµένες ως κατεχόµενες προς πώληση 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται 

προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

β)βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργική δραστηριότητα 

(βλέπε ∆ΛΠ 41Γεωργία) 

γ) την αναγνώριση και επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

έρευνα και αξιολόγηση (βλέπε ∆ΠΧΠ 6Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων)ή  

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

το φυσικό αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους πόρους. 

        Ωστόσο, το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις που 

χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων 

που περιγράφονται στα στοιχεία  

Ορισµοί: 

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται, 

µετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευµένων αποσβέσεών και σωρευµένων ζηµιών 

αποµείωσης. 

Κόστος είναι το ποσό που καταβλήθηκε σε µετρητά ή ταµιακά ισοδύναµα ή η εύλογη 

αξία άλλου ανταλλάγµατος που δόθηκε για να αποκτηθεί ένα περιουσιακό στοιχείο, 

προσδιοριζόµενη κατά το χρόνο της απόκτησης ή της κατασκευής του στοιχείου. 
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Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που 

υποκαθιστά το κόστος µειωµένο κατά την υπολειµµατική αξία του. Απόσβεση είναι η 

συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Ειδική αξία είναι η παρούσα αξία των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, που η οντότητα αναµένει να προκύψουν 

από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος 

της ωφέλιµης ζωής του ή η αξία µε την οποία αναµένει να επιβαρυνθεί κατά το 

διακανονισµό µιας υποχρέωσης.  

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη γνώση 

των συνθηκών. 

Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. 

 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία που: 

(α) κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, για 

εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς 

(β) αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µία λογιστική περίοδο. 

Ανακτήσιµο ποσό, είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης ενός 

περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. 

Η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η εκτιµώµενη αξία που η 

οντότητα εκτιµά ότι θα λάµβανε από την εκποίηση του περιουσιακού στοιχείου, µετά 

την αφαίρεση του κόστους εκποίησης, αν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην 

ηλικία και την κατάσταση που θα αναµενόταν κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του. 

Ωφέλιµη ζωή είναι: 

(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να 

είναι διαθέσιµο για χρήση από την οντότητα 

(β) το πλήθος των παραγωγικών ή όµοιων µονάδων που η οντότητα ανέµενε να 

αποκτήσει από το περιουσιακό στοιχείο.  

 

Αναγνώριση. 
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Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνον όταν: 

(α) πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το στοιχείο 

θα εισρεύσουν στην οντότητα και 

(β) το κόστος του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.  

 

 Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντήρησης τηρούνται λογιστικά ως 

αποθέµατα και αναγνωρίζονται συνήθως στα αποτελέσµατα όταν αναλώνονται. 

Όµως, τα µεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και ο εφεδρικός εξοπλισµός 

χαρακτηρίζονται ως πάγια περιου σιακά στοιχεία, όταν η οντότητα αναµένει να τα 

χρησιµοποιεί για περισσότερο από µία λογιστική περίοδο. Οµοίως, αν τα ανταλ 

λακτικά και τα είδη συντήρησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο σε σχέση µε 

στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, λογιστικοποιούνται ως ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις.  

Το παρόν Πρότυπο δεν προσδιορίζει τη µονάδα αποτίµησης για την 

αναγνώριση, ήτοι τί συνιστά στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Συνεπώς, 

απαιτείται κρίση στην εφαρµογή των κριτηρίων αναγνώρισης στις ιδιαίτερες 

συνθήκες της οντότητας. Μπορεί να αρµόζει να συναθροιστούν τα επί µέρους 

επουσιώδη στοιχεία, όπως καλούπια, εργαλεία και µήτρες και να εφαρµοστούν τα 

κριτήρια στη συνολική αξία.  

 

Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιµά κάθε 

κόστος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων όταν πραγµατοποιείται. Στις δαπάνες αυτές 

συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή 

την κατασκευή στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και τις δαπάνες που 

πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για τη συµπλήρωση, την αντικατάσταση µέρους 

ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του. 

 

Αρχικές δαπάνες 

 

Στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορούν να αποκτηθούν για λόγους 

ασφαλείας ή και για περιβαλλοντολογικούς λόγους. Η απόκτηση τέτοιων ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων, µολονότι δεν αυξάνει άµεσα τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 
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κάποιου υπάρχοντος στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, µπορεί να είναι 

αναγκαία προκειµένου να λάβει η οντότητα τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από 

άλλα περιουσιακά τοιχεία της. Τέτοια στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

πληρούν τις προϋποθέσεις για αναγνώριση ως περιουσιακά στοιχεία, δεδοµένου ότι 

επιτρέπουν στην οντότητα να αποκοµίσει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από 

σχετιζόµενα πάγια περιουσιακά στοιχεία, επιπλέον των ωφελειών που θα µπορούσε 

να έχει, χωρίς την απόκτηση των παγίων αυτών.  

      Για παράδειγµα, µία χηµική βιοµηχανία ενδέχεται να εγκαταστήσει ορισµένες 

νέες διαδικασίες χηµικής παραγωγής, για να συµµορφωθεί µε τις 

περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης επικίνδυνων 

χηµικών προϊόντων. Οι σχετικές εργοστασιακές επεκτάσεις αναγνωρίζονται ως πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο γιατί, χωρίς αυτές, η οντότητα δεν µπορεί να παράγει και να 

πωλεί χηµικά προϊόντα. Ωστόσο, η προκύπτουσα λογιστική αξία τέτοιων 

περιουσιακών στοιχείων και σχετιζόµενων παγίων εξετάζεται για αποµείωση 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36: Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων.  

 

 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες 

 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η οντότητα δεν 

αναγνωρίζει τίς δαπάνες της καθηµερινήςσυντήρησης στη λογιστική αξία ενός 

στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Μάλλον, τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Οί καθηµερινές δαπάνες συντήρησης 

αποτελούνται κυρίως από το εργατικό κόστος και τα αναλώσιµα και µπορεί να 

περιλαµβάνουν το κόστος µικρών ανταλλακτικών. Ο σκοπός των δαπανών αυτών 

περιγράφεται συχνά ως «επισκευή και συντήρηση» του στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων.  

Τµήµατα ορισµένων στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να 

χρειάζονται αντικατάσταση κατά τακτά διαστήµατα. Για παράδειγµα, ένας κλίβανος 

µπορεί να χρειάζεται νέα εσωτερική επένδυση µετά από ορισµένες ώρες λειτουργίας 

ή το εσωτερικό αεροσκάφους, όπως καθίσµατα και σκεύη, µπορεί να χρειάζεται 

αντικατάσταση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής του αεροσκάφους. Στοιχεία 
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των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί επίσης να αγορασθούν, προκειµένου να 

γίνει µία λιγότερο συχνή αντικατάσταση, όπως η αντικατάσταση των εσωτερικών 

τοίχων ενός κτηρίου ή µία µη επαναλαµβανόµενη αντικατάσταση. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η οντότητα αναγνωρίζει στη λογιστική 

αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος αντικατάστασης 

τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τµηµάτων που αντικαθίστανται διαγράφεται 

όπως προβλέπεται στο παρόν Πρότυπο (βλέπε παραγράφους 67-72). 

Η συνεχιζόµενη λειτουργία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

(για παράδειγµα, ένα αεροσκάφος) µπορεί να προϋποθέτει τακτικές σηµαντικές 

επιθεωρήσεις για ελαττώµατα, ανεξάρτητα αν γίνεται αντικατάσταση τµηµάτων του 

στοιχείου. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης, το κόστος κάθε σηµαντικής 

επιθεώρησης αναγνωρίζεται στη λογι στική αξία του στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων ως αντικατάσταση. Κάθε εναποµένουσα λογιστική αξία του 

κόστους της προηγούµενης επιθεώρησης (ξεχωριστά από ανταλλακτικά) διαγράφεται. 

Αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα αν το κόστος της προηγούµενης επιθεώρησης είχε 

εξατοµικευθεί στη συναλλαγή µέσω της οποίας το στοιχείο αποκτήθηκε ή 

κατασκευάστηκε. Αν απαιτείται, το εκτιµώµενο κόστος µελλοντικής παρόµοιας 

επιθεώρησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένδειξη του κόστους του 

υπάρχοντος συστατικού στοιχείου της επιθεώρησης όταν το στοιχείο αυτό 

αποκτήθηκε ή κατασκευάστηκε.  

 

 

Επιµέτηρηση κατά την αναγνώριση. 

 

Ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, που καλύπτει τις προϋποθέσεις για 

να αναγνωρισθεί ως περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του. 

Στοιχεία του κόστους: 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνει: 

(α) την τιµή αγοράς του, συµπεριλαµβανοµένων των εισαγωγικών δασµών και των 

µη επιστρεπτέων φόρων αγοράς µετά την αφαίρεση εµπορικών εκπτώσεων και 

µειώσεων τιµών. 
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(β) κάθε κόστος που αφορά άµεσα τη θέση του περιουσιακού στοιχείου στην 

τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει 

προσδιορίσει. 

(γ) την αρχική εκτίµηση του κόστους αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης του 

στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί, δέσµευση που 

αναλαµβάνει η οντότητα είτε κατά την απόκτηση του στοιχείου είτε ως συνέπεια της 

χρήσης του στοιχείου για συγκεκριµένη περίοδο για λόγους εκτός της παραγωγής 

αποθεµάτων, κατά την περίοδο εκείνη. 

 

 

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις. 

 

Παραδείγµατα κοστών που δε θεωρούνται κόστη ενός στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων είναι: 

(α) το κόστος για το άνοιγµα νέας µονάδας, 

(β) το κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του 

κόστους διαφήµισης και προώθησης), 

(γ) το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε νέα τοποθεσία ή µε νέα κατηγορία πελατών 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους της εκπαίδευσης του προσωπικού) 

και 

(δ) τα διοικητικά και τα άλλα γενικά κόστη. 

        Η αναγνώριση του κόστους στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων παύει όταν το στοιχείο βρίσκεται στη τοποθεσία και την κατάσταση 

που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Κατά συνέπεια, 

το κόστος της χρήσης ή της επανατοποθέτησης ενός στοιχείου δεν 

συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία του στοιχείου. Για παράδειγµα, τα ακόλουθα 

κόστη δε συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων: 

(α) τα κόστη που πραγµατοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση να 

λειτουργήσει µε τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν χρησιµοποιείται 

ακόµα ή λειτουργείται σε ισχύ µικρότερη της κανονικής, 

(β) οι αρχικές λειτουργικές ζηµίες, όπως εκείνες που πραγµατοποιούνται όταν 

αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του στοιχείου και 
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(γ) το κόστος επανεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης µέρος ή του συνόλου των 

λειτουργιών της οντότητας. 

Κάποιες λειτουργίες δηµιουργούνται σε σχέση µε την κατασκευή ή την 

ανάπτυξη ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αλλά δεν απαιτούνται 

για τη θέση του στη τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία 

που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Οι δευτερεύουσες αυτές λειτουργίες µπορεί να 

συµβούν πριν ή κατά τη διάρκεια της διε ξαγωγής των δραστηριοτήτων για την 

κατασκευή ή την ανάπτυξη. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρξουν έσοδα από τη 

χρήση του οικοπέδου ως πάρκιν µέχρι την έναρξη της κατασκευής. Επειδή οι 

δευτερεύουσες λειτουργίες δεν είναι απαραίτητες προκειµένου να τεθεί το στοιχείο 

στην τοποθεσία και την κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση 

έχει προσδιορίσει, τα έσοδα και οι σχετικές δαπάνες των δευτερευουσών λειτουργιών 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και συµπεριλαµβάνονται στις αντίστοιχες 

κατατάξεις των εσόδων και των δαπανών. 

 

Το κόστος ενός ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται 

σύµφωνα µε τις ίδιες αρχές που εφαρµόζονται για ένα αποκτηθέν στοιχείο. Αν η 

οντότητα κατασκευάζει όµοια περιουσιακά στοιχεία προς πώληση κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών της, το κόστος του ιδιοκατασκευαζόµενου περιουσιακού 

στοιχείου είναι συνήθως το ίδιο µε το κόστος παραγωγής ενός στοιχείου προς 

πώληση (βλέπε ∆ΛΠ 2). Για το λόγο αυτό, κάθε εσωτερικό κέρδος πρέπει να 

απαλείφεται, κατά τον προσδιορισµό του κόστους αυτού. Επίσης, το κόστος των 

ασυνήθιστων ποσών φύρας, αδράνειας ή άλλων πόρων, που πραγµατοποιήθηκε κατά 

την παραγωγή του ιδιοκατασκευασµένου περιουσιακού στοιχείου, δεν 

περιλαµβάνεται στο κόστος αυτού του στοιχείου. Το ∆ΛΠ 23 Κόστος ∆ανεισµού, 

καθιερώνει κριτήρια για την αναγνώριση του τόκου ως ενός συν θετικού στοιχείου 

της λογιστικής αξίας ενός ιδιοκατασκευαζόµενου στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων.  

 

Αποτίµηση του κόστους. 

 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι η ισοδύναµη τιµή 

µετρητοίς κατά την ηµεροµηνία αναγνώρισης. Εάν η πληρωµή της αξίας ενός 
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στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων εκτείνεται πέραν των συνήθων 

πιστωτικών όρων, η διαφορά, µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και αυτής της 

τιµής, αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκων, κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, 

εκτός αν ο τόκος αυτός αναγνωρίζεται στη λογιστική αξία του στοιχείου σύµφωνα µε 

τον επιτρεπόµενο εναλλακτικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23. 

 Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων στοιχείων των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων µε µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασµό 

χρηµατικών και µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. Το παράδειγµα που 

ακολουθεί αναφέρεται απλά σε ανταλλαγή ενός µη χρηµατικού στοιχείου µε άλλο µη 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, αλλά εφαρµόζεται επίσης σε όλες τις ανταλλαγές που 

περιγράφηκαν στην προηγούµενη πρόταση. Το κόστος τέτοιου στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων αποτιµάται στην εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή 

ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή  

(β) δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού 

στοιχείου που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. 

Το παραληφθέν στοιχείο αποτιµάται µε αυτόν τον τρόπο έστω και αν η οντότητα δεν 

µπορεί να διαγράψει άµεσα το περιουσιακό στοιχείο που παραχωρήθηκε. Αν το 

παραληφθέν στοιχείο δεν αποτιµάται στην εύλογη αξία, το κόστος του αποτιµάται 

στην λογιστική αξία του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

Η οντότητα προσδιορίζει αν η συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία 

εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναµένεται να µεταβληθούν οι ταµιακές ροές της 

ως αποτέλεσµα της συναλλαγής. Μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία 

αν: 

(α) η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταµιακών ροών του παραληφθέντος 

περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των ταµιακών ροών του 

παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου 

ή 

(β) η ειδική αξία του τµήµατος των επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών 

της οντότητας µεταβάλλεται ως 

αποτέλεσµα της ανταλλαγής και 

(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σηµαντική σε σχέση µε την εύλογη αξία των 

ανταλλασσόµενων περιουσιακών στοιχείων. 

        Προκειµένου να προσδιοριστεί αν µία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική 

ουσία, η ειδική αξία του τµήµατος των 
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επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της οντότητας θα αντανακλά τις µετά 

φόρων ταµιακές ροές. Το αποτέλεσµα των προαναφερόµενων αναλύσεων µπορεί να 

είναι ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτοµερείς 

υπολογισµούς. 

Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν 

συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία εάν (α) 

δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σηµαντική διακύµανση του εύρους των 

ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας, ή (β) είναι δυνατός ο ορθολογικός 

προσδιορισµός των πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιµήσεων εντός του εύρους τιµών 

και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα µπορεί να 

αποτιµήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του παραληφθέντος περιουσιακού 

στοιχείου είτε του παραχωρηθέντος περιουσια κού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 

τελευταίου χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του παραληφθέντος περιουσιακού 

στοιχείου εκτός αν η εύλογη αξία του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι 

πιο έκδηλη. 

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, που κατέχεται 

από µισθωτή βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, προσδιορίζεται σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις. 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να 

µειωθεί κατά τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 20 Λογιστική των 

Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης. 

 

 

 

 

 

 

Επιµέτρηση µετά την αναγνώριση 

 

Η οντότητα θα επιλέξει είτε τη µέθοδο του κόστους  είτε τη µέθοδο αναπροσαρµογής 

της παραγράφου 31 ως λογιστική της πολιτική και θα εφαρµόζει την πολιτική αυτή 

σε ολόκληρη κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 
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Μέθοδος κόστους 

 

Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων πρέπει να εµφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, 

µειωµένο µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 

 

Μέθοδος αναπροσαρµογής 

 

 Ύστερα από την αναγνώρισή του ως περιουσιακό στοιχείο, ένα στοιχείο των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων του οποίου η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί 

αξιόπιστα θα εµφανίζεται µε αναπροσαρµοσµένη αξία, που αποτελείται από την 

εύλογη αξία του κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής, µειωµένη µε τις 

µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. Αναπροσαρµογές θα γίνονται 

αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνη 

που θα προσδιοριζόταν χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

 Η εύλογη αξία γηπέδων και κτηρίων συνήθως προσδιορίζεται από εκτιµήσεις 

επαγγελµατιών εκτιµητών που βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς. Η εύλογη αξία 

των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους, 

προσδιοριζόµενη µε εκτίµηση. 

Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες µπορεί να βασιστεί η 

εύλογη αξία, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων και επειδή σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, παρά µόνο ως τµήµα 

µιας συνεχιζόµενης επιχείρησης, µπορεί να χρειαστεί η οντότητα να υπολογίσει την 

εύλογη αξία µε χειρισµό µέσω λογαριασµού αποτελεσµάτων ή αναπόσβεστου 

κόστους αντικατάστασης. 

 Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τις µεταβολές της εύλογης 

αξίας των στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε 

αναπροσαρµογή. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου που έχει 

αναπροσαρ µοστεί διαφέρει σηµαντικά από τη λογιστική αξία του, απαιτείται µια 
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περαιτέρω αναπροσαρµογή. Μερικά από τα στοιχεία των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων υφίστανται σηµαντικές και άστατες µεταβολές στην εύλογη αξία, 

και συνεπώς απαιτείται η ετήσια αναπροσαρµογή τους. Τέτοιες συχνές 

αναπροσαρµογές δεν είναι αναγκαίες για στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

µε επουσιώδεις µόνο µεταβολές στην εύλογη αξία. Αντί αυτού, µπορεί να απαιτείται 

η αναπροσαρµογή του στοιχείου κάθε τρία ή τέσσαρα έτη. 

Όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναπροσαρµόζεται, οι 

σωρευµένες αποσβέσεις του κατά την ηµέρα τηςαναπροσαρµογής αντιµετωπίζονται 

µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

(α) επαναδιατύπωση ανάλογα µε τη µεταβολή στην προ αποσβέσεων αξία του 

περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε η λογι στική αξία του, µετά την 

αναπροσαρµογή, να είναι ίση µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του. Αυτή η µέθοδος 

χρησιµοποιείται συχνά, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, επί τη 

βάσει ενός δείκτη στο αναπόσβεστο κόστος αντικατάστασής του.  

(β) συµψηφισµός έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται σύµφωνα µε το 

αναπροσαρµοσµένο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Η µέθοδος αυτή συχνά 

χρησιµοποιείται για κτίρια. 

        Το ποσό της προσαρµογής που προκύπτει κατά την επαναδιατύπωση ή το 

συµψηφισµό των σωρευµένων αποσβέσεων, αποτε λεί µέρος της αύξησης ή της 

µείωσης της λογιστικής αξίας που αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 39 και 40. 

Εάν γίνεται αναπροσαρµογή της αξίας ενός στοιχείου των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων, ολόκληρη η κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων στην 

οποία ανήκει το στοιχείο αυτό, πρέπει να αναπροσαρµόζεται. 

 Κατηγορία ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι µία οµάδα περιουσιακών 

στοιχείων, όµοιας φύσης και χρήσης για τις λειτουργίες της οντότητας. Τα ακόλουθα 

αποτελούν παραδείγµατα ξεχωριστών κατηγοριών: 

(α) εδαφικές εκτάσεις, 

(β) γήπεδα και κτίρια, 

 

(γ) µηχανήµατα, 

(δ) πλοία, 

(ε) αεροσκάφη, 
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(στ) οχήµατα, 

(ζ) έπιπλα και σκεύη, 

(η) εξοπλισµός γραφείου. 

Τα επί µέρους στοιχεία µιας κατηγορίας ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα, για να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρµογή 

περιουσιακών στοιχείων και η εµφάνιση στις οικονοµικές καταστάσεις, ανάµεικτων 

ποσών κόστους και αξιών διαφορετικών ηµεροµηνιών. Όµως, µια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων µπορεί να αναπροσαρµόζεται σταδιακά, εφόσον η 

αναπροσαρµογή ολόκληρης της κατηγορίας αυτής ολοκληρώνεται µέσα σε σύντοµο 

χρόνο και εφόσον οι αναπρο σαρµογές συµβαδίζουν µε τα εκάστοτε δεδοµένα. 

Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται ως αποτέλεσµα 

µιας αναπροσαρµογής, η αύξηση θα πιστώνεται κατευθείαν στην καθαρή θέση υπό 

τον τίτλο πλεόνασµα αναπροσαρµογής. Όµως, µια αύξηση λόγω αναπροσαρµογής θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, κατά την έκταση που αναστρέφει µία 

προηγούµενη υποτίµηση του ιδίου περιουσιακού στοιχείου, η οποία είχε 

προηγουµένως αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. 

Αν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µειώνεται ως αποτέλεσµα 

µιας αναπροσαρµογής, η µείωση πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, 

η µείωση θα χρεώνεται απευθείας στην καθαρή θέση στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής κατά την έκταση που υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στο πλεόνασµα 

αναπροσαρ µογής αναφορικά µε το περιουσιακό στοιχείο αυτό. 

Τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής που περιλαµβάνονται στην καθαρή θέση 

αναφορικά µε στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να µεταφερθούν 

άµεσα στο υπόλοιπο κερδών εις νέον, όταν το περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται. 

Αυτό µπορεί να συνεπάγεται τη µεταφορά ολόκληρου του πλεονάσµατος όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποσύρεται ή εκποιείται. Ωστόσο, µέρος του πλεονάσµατος 

µπορεί να µεταφέρεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του περιου σιακού στοιχείου από 

την οντότητα. Σε τέτοια περίπτωση, το ποσό του πλεονάσµατος που µεταφέρεται θα 

αποτελείτο από τη διαφορά µεταξύ της βασιζόµενης στην αναπροσαρµοσµένη 

λογιστική αξία απόσβεσης και της βασιζόµενης στην αρχική τιµή του περιουσιακού 

στοιχείου απόσβεσης. Οι µεταφορές από τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής στα 

κέρδη εις νέον δε γίνονται µέσω των κερδών ή των ζηµιών. 
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Οι επιδράσεις των φόρων στα έσοδα, αν υπάρχουν, που προκύπτουν από την 

αναπροσαρµογή των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, αναγνωρίζονται και 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος.  

 

Απόσβεση 

 

Κάθε τµήµα στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το κόστος του οποίου είναι 

σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό κόστος του στοιχείου θα αποσβένεται 

ξεχωριστά. 

 Η οντότητα κατανέµει το αρχικά αναγνωρισµένο ποσό ενός στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων στα σηµαντικά του τµήµατα και αποσβένει ξεχωριστά 

κάθε τέτοιο τµήµα. Για παράδειγµα, µπορεί να αρµόζει να αποσβένεται ξεχωριστά η 

δοµή και οι µηχανές ενός αεροσκάφους, είτε είναι ιδιόκτητο είτε υπόκειται σε 

χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Ένα σηµαντικό τµήµα ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

µπορεί να έχει ωφέλιµη ζωή και µέθοδο απόσβεσης που είναι ίδια µε τη µέθοδο 

απόσβεσης και την ωφέλιµη ζωή άλλου σηµαντικού τµήµατος του ίδιου στοιχείου. 

Τέτοια τµήµατα δύνανται να συναθροιστούν για τον προσδιορισµό της δαπάνης 

απόσβεσης. 

Στη έκταση που µία οντότητα αποσβένει ξεχωριστά κάποια τµήµατα ενός 

στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, θα αποσβένει ξεχωριστά και το 

υπόλοιπο στοιχείο. Το υπόλοιπο απαρτίζεται από τα τµήµατα του στοιχείου που δεν 

είναι σηµα ντικά σε µεµονωµένη βάση. Αν οι προσδοκίες της οντότητας για τα 

τµήµατα αυτά ποικίλουν, µπορεί να χρειαστεί να εφαρµοστούν προσεγγιστικές 

τεχνικές για την απόσβεση του υπολοίπου κατά τρόπο που αντιπροσωπεύει αξιόπιστα 

τον τρόπο ανάλωσης ή/και την ωφέλιµη ζωή των τµηµάτων του στοιχείου. 

Η οντότητα µπορεί να επιλέξει να αποσβέσει ξεχωριστά τα τµήµατα ενός 

στοιχείου που δεν έχουν σηµαντικό κόστος σε σύγκριση µε το συνολικό κόστος του. 

Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, 

εκτός αν συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. 

           Η δαπάνη απόσβεσης για κάθε περίοδο συνήθως αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Ωστόσο, κάποιες φορές τα µελλοντικά οικο νοµικά οφέλη που 

ενσωµατώνονται σε ένα περιουσιακό στοιχείο απορροφώνται στην παραγωγή άλλων 
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περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η δαπάνη απόσβεσης αποτελεί τµήµα 

του κόστους του άλλου περιουσιακού στοιχείου και περιλαµβάνεται στη λογιστική 

αξία του. Για παράδειγµα, η απόσβεση των παραγωγικών εγκαταστάσεων 

περιλαµβάνεται στο κόστος µετατροπής των αποθεµάτων (βλ. ∆ΛΠ 2). Οµοίως, 

απόσβεση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, που χρησιµοποιούνται σε αναπτυξιακές 

δραστηριότητες µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός άϋλου περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο αναγνωρίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 Aϋλα Περιουσιακά 

Στοιχεία.  

 

Α π ο σ β έ σ ι µ η  α ξ ί α  κ α ι  π ε ρ ί ο δ ο ς  α π ό σ β ε σ η ς 

 

 Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέµεται 

συστηµατικά κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. 

 Η υπολειµµατική αξία και η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου θα 

αναθεωρούνται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν οι προσδοκίες 

διαφέρουν από τις προηγούµενες εκτιµήσεις, η µεταβολή (οι µεταβολές) θα 

αντιµετωπίζονται ως µεταβολή σε λογιστική εκτίµηση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 

Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη. 

 Η απόσβεση αναγνωρίζεται έστω και αν η εύλογη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει τη λογιστική αξία του, υπό τον όρο ότι η υπολειµµατική αξία 

του περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του. Η επισκευή και 

συντήρηση ενός περιουσιακού στοιχείου δεν αναιρούν την ανάγκη απόσβεσής του. 

 Το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µετά την 

έκπτωση της υπολειµµατικής αξίας του. Στην πράξη, η υπολειµµατική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου συχνά είναι ασήµαντη και συνεπώς επουσιώδης στον 

υπολογισµό του αποσβέσιµου ποσού. 

 Η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αυξηθεί σε 

ποσό ίσο προς ή µεγαλύτερο της λογιστικής αξίας του. Αν αυξηθεί, η δαπάνη 

απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείο είναι µηδενική εκτός και έως ότου η 

υπολειµµατική αξία του µειωθεί µεταγενέστερα σε ποσό µικρότερο της λογιστικής 

αξίας του. 

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα παύει κατά τη νωρίτερη 

ηµεροµηνία µεταξύ εκείνης που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως διαθέσιµο 
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προς πώληση (η που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως 

διαθέσιµη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 και εκείνης κατά την οποία 

διαγράφεται το περιουσιακό στοιχείο. Συν επώς, η απόσβεση δεν παύει όταν το 

περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση 

εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο έχει αποσβεστεί πλήρως. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις 

µεθόδους χρήσης της απόσβεσης, η δαπάνη απόσβεσης µπορεί να είναι µηδε νική 

ενόσω δεν υπάρχει παραγωγή.(∆ΠΧΠ 5) 

 Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο αναλώνονται από την οντότητα κυρίως δια της χρήσης του. Οπωσδήποτε 

όµως, άλλοι παράγοντες, όπως η τεχνική ή εµπορική απαξίωση και η φθορά, όταν το 

περιου σιακό στοιχείο παραµένει σε αδράνεια, συχνά συνεπάγονται τη µείωση των 

οικονοµικών ωφελειών που αναµένονταν από το στοιχείο αυτό. Συνεπώς, όλοι οι 

ακόλουθοι παράγοντες λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης 

ζωής ενός 

περιουσιακού στοιχείου: 

(α) αναµενόµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Η χρήση εκτιµάται σε αναφορά 

µε την αναµενόµενη παραγωγική 

δυναµικότητα ή το παραγόµενο προϊόν του περιουσιακό στοιχείου. 

(β) η αναµενόµενη φυσιολογική φθορά, που εξαρτάται από λειτουργικούς 

παράγοντες, όπως ο αριθµός των βαρδιών για τον οποίο το περιουσιακό στοιχείο 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και το πρόγραµµα επισκευών και συντήρησης, καθώς 

και η φροντίδα και συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, όσο είναι σε αδράνεια. 

(γ) η τεχνική ή εµπορική απαξίωση που προκύπτει από αλλαγές ή βελτιώσεις στην 

παραγωγή ή από µεταβολή στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες που 

προέρχονται από το περιουσιακό στοιχείο.  

και 

(δ) νοµικοί ή παρόµοιοι περιορισµοί στη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, όπως η 

εκπνοή της διάρκειας των σχετικών µισθώσεων. 

 Η ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου ορίζεται µε βάση την 

αναµενόµενη χρησιµότητά του για την οντότητα. Η πολι τική διαχείρισης της 

περιουσίας της οντότητας µπορεί να περιλαµβάνει τη διάθεση των περιουσιακών 

στοιχείων, ύστερα από ορισµένο χρόνο ή µετά την ανάλωση ενός ορισµένου µέρους 

από τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα σε αυτά. Συν επώς, η ωφέλιµη 

ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου µπορεί να είναι βραχύτερη από ό,τι η οικονοµική 
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ζωή του. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι 

θέµα κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της οντότητας από όµοια 

στοιχεία. 

Τα γήπεδα και τα κτίρια αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που ξεχωρίζονται 

µεταξύ τους και λογιστικοποιούνται χωριστά, έστω και αν αποκτώνται µαζί. Με 

κάποιες εξαιρέσεις, όπως τα λατοµεία και οι τοποθεσίες που χρησιµοποιούνται ως 

χώροι ταφής, η γη έχει απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και συνεπώς δεν αποσβένεται. Τα 

κτίρια έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή και, συνεπώς, είναι αποσβέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία. Μια αύξηση στην αξία του εδάφους στο οποίο βρίσκεται ένα 

κτίριο, δεν επηρεάζει τον προσδιορισµό του αποσβέσιµου ποσού του κτιρίου. 

 Αν το κόστος της γης περιλαµβάνει το κόστος αποσυναρµολόγησης, 

αποµάκρυνσης και αποκατάστασης, εκείνο το κόστος του οικοπέδου αποσβένεται 

κατά την περίοδο που αντλούνται οφέλη µέσω της πραγµατοποίησης του κόστους 

αυτού. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η ίδια η γη µπορεί να έχει περιορισµένη ωφέλιµη 

ζωή, οπότε αποσβένεται κατά τρόπο που αντανακλά τα ωφέλη που πρόκειται να 

αποκοµιστούν από αυτή.  

 

 

Μ έ θ ο δ ο ς  Α π ό σ β ε σ η ς 

 

Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το ρυθµό ανάλωσης 

των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που αναµένεται να αναλωθούν από την 

οντότητα. 

 Η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται σε περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 

επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους και, αν έχει υπάρξει 

σηµαντική µεταβολή στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος 

πρέπει να τροποποιείται ώστε να αντικατοπτρίζει το νέο ρυθµό. Τέτοια µεταβολή θα 

αντιµετωπίζεται λογιστικά ως µετα βολή της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 8. 

Μια ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να 

κατανέµεται το αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε τρόπο 

συστηµατικό κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του. Αυτές οι µέθοδοι 
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περιλαµβάνουν τη σταθερή µέθοδο, τη µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και τη 

µέθοδο της µονάδας παραγωγής. Κατά τη σταθερή µέθοδο, γίνεται επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων µε σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής εάν η 

υπολειµµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου δε µεταβάλεται. Κατά τη µέθοδο του 

φθίνοντος υπολοίπου γίνεται µία φθίνουσα επιβάρυνση των αποτελεσµάτων κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής. Με τη µέθοδο των συνολικά παραγόµενων µονάδων 

γίνεται επιβάρυνση των αποτελεσµάτων µε βάση την αναµενόµενη χρήση ή 

παραγωγή. Η οντότητα επιλέγει τη µέθοδο που αντανακλά καλύτερα τον 

αναµενόµενο ρυθµό κατανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η µέθοδος εκείνη εφαρµόζεται σταθερά 

από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει µια µεταβολή στον αναµενόµενο ρυθµό 

των οικονοµικών ωφελειών.  

 

Αποµείωση Αξίας 

 

Η οντότητα εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων για να 

προσδιορίσει αν η αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων έχει 

αποµειωθεί Αυτό το Πρότυπο εξηγεί πώς µία οντότητα αναθεωρεί τη λογιστική αξία 

των περιουσιακών στοιχείων της, πώς προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό ενός 

περιουσιακού στοιχείου και πότε αναγνωρίζει ή αναστρέφει µια ζηµία αποµείωσης. 

 Το ∆ΛΠ 22 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, εξηγεί πώς λογιστικοποιείται µία 

ζηµία αποµείωσης αναγνωρισµένη πριν από το τέλος της πρώτης ετήσιας περιόδου 

που αρχίζει µετά από µία συνένωση επιχειρήσεων που είναι απόκτηση.  

 

 

 

Αποζηµίωση για την αποµείωση αξίας 

 

Αποζηµίωση από τρίτα µέρη για στοιχεία ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 

αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν καθίσταται απαιτητή η αποζηµίωση. 
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 Αποµειώσεις ή ζηµίες στοιχείων ενσώµατων ακινητοποιήσεων, σχετικές 

απαιτήσεις για ή πληρωµές αποζηµίωσης από τρίτα µέρη και κάθε µεταγενέστερη 

αγορά ή κατασκευή περιουσιακών στοιχείων αντικατάστασης είναι ξεχωριστά 

οικονοµικά γεγονότα και πρέπει να αντιµετωπίζονται λογιστικά ως ακολούθως: 

(α) τα στοιχεία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 36, 

(β) η διαγραφή στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αποσύρθηκαν ή 

διατέθηκαν προσδιορίζεται σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο, 

(γ) η αποζηµίωση από τρίτα µέρη για στοιχεία ενσώµατων ακινητοποιήσεων που 

αποµειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν καθίσταται απαιτητή 

και 

(δ) το κόστος στοιχείων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που αποκαταστάθηκαν, 

αγοράσθηκαν ή κατασκευάστηκαν ως αντικαταστάσεις προσδιορίζεται σύµφωνα µε 

το παρόν Πρότυπο. 

 

 

∆ιαγραφή. 

 

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα διαγράφεται: 

(α) κατά τη διάθεση 

(β) όταν δεν αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση 

του στοιχείου. 

     Το κέρδος ή η ζηµία από τη διαγραφή στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

θα περιλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν το στοιχείο 

διαγράφεται (εκτός αν το ∆ΛΠ 17 απαιτεί διαφο ρετικά σε συναλλαγή πώλησης και 

επαναµίσθωσης). Τα κέρδη δε θα κατατάσσονται στα έσοδα. 

Η διάθεση ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µπορεί να γίνεται 

µε διάφορους τρόπους (π.χ. δια της πώλησης, σύναψης σύµβασης χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ή δωρεάς). Κατά τον προσδιορισµό της ηµεροµηνίας διάθεσης ενός 

στοιχείου, η οντότητα εφαρµόζει τα κριτήρια του ∆ΛΠ 18: Έσοδα για την 

αναγνώριση εσόδων από την πώληση αγαθών. Το ∆ΛΠ 17 εφαρµόζεται στη διάθεση 

µέσω πώλησης και επαναµίσθωσης. 
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 Αν, σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 7, η οντότητα 

αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων το 

κόστος αντικατάστασης τµήµατος του στοιχείου, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία 

του τµήµατος που αντικαταστάθηκε ασχέτως αν το αντικαθιστούµενο τµήµα είχε 

αποσβεστεί ξεχωριστά. Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να προσδιορίσει τη 

λογιστική αξία του αντικαθιστούµενου τµήµατος, µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του αντικαθιστούµενου 

τµήµατος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του. 

 Το κέρδος ή η ζηµία που απορρέει από τη διαγραφή ενός στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων θα προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού 

προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση ενός στοιχείου των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία του. 

Ειδικότερα, αν η πληρωµή του στοιχείου αναβάλεται, το αντάλλαγµα που λήφθηκε 

αναγνωρίζεται αρχικά στην ισοδύναµη τιµή µετρητοίς του. Η διαφορά µεταξύ του 

ονοµαστικού ποσού του ανταλλάγµατος και της ταµιακής τιµής µετρητοίς 

αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18, αντανακλώντας την 

πραγµατική απόδοση της απαίτησης. 

Σύµφωνα µε το Ν.4308, τα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία . Τα 

στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα 

επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Ειδικότερα, στα πάγια 

περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:  Η υπεραξία, ως άυλο στοιχείο.   

 Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων. Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν 

εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι 

σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, πληρούνται όλες οι 

κατωτέρω προϋποθέσεις: Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της 

οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιµα προς 

χρήση ή διάθεση. Εκτιµάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.   

Υπάρχει αξιόπιστο σύστηµα επιµέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.   

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.   

Το κόστος αποσυναρµολόγησης, αποµάκρυνσης ή αποκατάστασης ενσώµατων 

πάγιων στοιχείων, όταν η σχετική υποχρέωση γεννάται για την επιχείρηση ως 
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αποτέλεσµα της εγκατάστασης του παγίου ή της χρήσης του στη διάρκεια µιας 

συγκεκριµένης περιόδου, για σκοπούς άλλους από την παραγωγή αποθεµάτων στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Όταν το εν λόγω κόστος σχετίζεται µε την παραγωγή 

αποθεµάτων στη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου, το κόστος αυτό επιβαρύνει 

τα παραχθέντα αποθέµατα.   

Ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία   

Το κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει το σύνολο των 

δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας.  

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, 

αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω 

πάγιο.   

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου περιλαµβάνει επίσης µια εύλογη αναλογία 

σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω πάγιο 

στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής.   

 Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου παγίου µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής 

µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που 

αναλογούν. 

 Ηµιτελή ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος που έχουν 

απορροφήσει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.   

 Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης της παραγράφου εσωτερικώς 

δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας, δεν 

αναγνωρίζονται.   

Αποσβέσεις: 

 Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι 

έτοιµο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την 

εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή του.   

 

 Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης µεθόδου 

απόσβεσης για τη συστηµατική κατανοµή της αξίας του παγίου στην ωφέλιµη 

οικονοµική ζωή.  

 Η απόσβεση διενεργείται είτε µε τη σταθερή µέθοδο είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο είτε 

µε τη µέθοδο των παραγόµενων µονάδων.   

 Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής µε περιορισµένη 
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ωφέλιµη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.   

 Έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 

φθορά ή αχρήστευση, δεν αποσβένονται.   

 Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο 

αποµείωσης της αξίας τους.   

 Η υπεραξία, οι δαπάνες ανάπτυξης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 

ωφέλιµη ζωή που δεν µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, µε 

περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη.   

 Αποµείωση   

 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 τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζηµίας 

αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.   

 Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η µείωση της αξίας ενός 

στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναµενόταν ως αποτέλεσµα του χρόνου ή της 

κανονικής χρήσης του, (ii) δυσµενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονοµικό και 

νοµικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων 

ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντική 

µείωση της ανακτήσιµης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός 

στοιχείου.   

 Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έξοδο.   

 Οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα, όταν οι συνθήκες που τις 

προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.   

 Ειδικά, η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.   

 Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης δεν 

µπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί 

η ζηµία αποµείωσης. 

Παύση αναγνώρισης παγίων   

 Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισµό όταν το στοιχείο αυτό 

διατίθεται ή όταν δεν αναµένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση 

ή τη διάθεσή του.   Το κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης 
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παγίου στοιχείου προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της 

διάθεσης, αν υπάρχει, και της λογιστικής αξίας του στοιχείου.   

 Το κέρδος ή η ζηµία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να 

αναγνωρίζεται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο.   

 

 

 

2.10. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 17: ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει, για τους µισθωτές και τους 

εκµισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να 

εφαρµοσθούν για τις µισθώσεις. 

 

Πεδίο Εφαρµογής. 

 

Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται για τη λογιστική όλων των µισθώσεων, εκτός 

από: 

(α) µισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση µεταλλευµάτων, πετρελαίων, φυσικού αερίου 

και οµοίων µη αναγεννώµενων πόρων, και 

(β) συµβάσεις παραχώρησης δικιαώµατος στοιχείων όπως οι κινηµατογραφικές 

ταινίες, οι µαγνητοσκοπήσεις, τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείµενα, οι 

ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

  

Όµως το παρόν Πρότυπο δε θα εφαρµόζεται στη βάση επιµέτρησης για: 

(α) ακίνητα που κατέχονται από µισθωτές που αντιµετωπίζονται λογιστικά ως 

επενδύσεις σε ακίνητα (βλέπε ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα). 

(β) επένδυση σε ακίνητο που παρέχεται από εκµισθωτές µε λειτουργικές µισθώσεις 

(βλέπε ∆ΛΠ 40). 
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(γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από µισθωτές µε χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις (βλέπε ∆ΛΠ 41 Γεωργία), ή 

(δ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από εκµισθωτές µε λειτουργικές 

µισθώσεις (βλέπε ∆ΛΠ 41). 

Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε συµφωνίες που µεταβιβάζουν το δικαίωµα 

χρήσης περιουσιακών στοιχείων, έστω και αν απαιτούνται από τον εκµισθωτή 

σηµαντικές υπηρεσίες για τη λειτουργία ή τη συντήρηση αυτών των περιουσιακών 

στοιχείων. Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρµόζεται σε συµφωνίες που αποτελούν 

συµβάσεις για υπηρεσίες, που δε µεταβιβάζουν το δικαίωµα χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο. 

 

Ορισµοί. 

 

 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Μίσθωση είναι µία συµφωνία βάσει της οποίας ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στο 

µισθωτή το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για µία συµφωνηµένη 

χρονική περίοδο µε αντάλλαγµα µία πληρωµή ή µία σειρά πληρωµών. 

        Ως χρηµατοδοτική µίσθωση χαρακτηρίζεται η µίσθωση που µεταβιβάζει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος (ιδιοκτησίας) µπορεί τελικά είτε να µεταβιβαστεί 

είτε όχι. Λειτουργική µίσθωση είναι µία µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική. 

Μη ακυρώσιµη µίσθωση είναι µία µίσθωση που µπορεί να ακυρωθεί µόνον: 

(α) µε την επέλευση κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος, 

(β) µε την έγκριση του εκµισθωτή, 

(γ) εφόσον ο µισθωτής συνάψει µια νέα µίσθωση για το ίδιο ή ισοδύναµο 

περιουσιακό στοιχείο µε τον ίδιο εκµισθωτή, 

(δ) µε την πληρωµή από το µισθωτή ενός πρόσθετου ποσού το ύψος του οποίου 

εξασφαλίζει ότι η συνέχιση της µίσθωσης είναι σχεδόν βέβαιιη, κατά την έναρξη της 

µισθωτικής σχέσης. 

Έναρξη της µίσθωσης είναι η ηµεροµηνία της µισθωτικής συµφωνίας ή, αν 

προηγείται, η ηµεροµηνία της δέσµευσης των µερών ως προς τους κύριους όρους της 

µίσθωσης. Την ηµεροµηνία αυτή: 
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(α) η µίσθωση κατατάσσεται είτε ως λειτουργική είτε ως χρηµατοδοτική, 

(β) στην περίπτωση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, καθορίζονται τα ποσά που θα 

αναγνωριστούν στην έναρξη της µισθωτικής περιόδου. 

Η έναρξη της µισθωτικής περιόδου είναι η ηµεροµηνία από την οποία ο 

µισθωτής δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµά του για τη χρήση του µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου. Είναι η ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης της µίσθωσης 

(ήτοι η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων ή 

των δαπανών που προκύπτουν από τη µίσθωση, όπως αρµόζει). 

Η µισθωτική περίοδος είναι η αµετάκλητη χρονική περίοδος για την οποία ο 

µισθωτής έχει συµβληθεί να µισθώσει το περιουσιακό στοιχείο, καθώς και κάθε 

επιπλέον χρονική περίοδο για την οποία ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να παρατείνει 

τη µίσθωση του περιουσιακού στοιχείου, µε ή χωρίς αύξηση του µισθώµατος, εφόσον 

είναι µάλλον βέβαιο κατά την έναρξη της µισθωτικής σχέσης, ότι ο µισθωτής θα 

ασκήσει το δικαίωµα αυτό. 

Ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων είναι το σύνολο των µισθωµάτων που ο 

µισθωτής οφείλει ή µπορεί να υποχρεωθεί, να καταβάλει κατά τη µισθωτική περίοδο, 

µη περιλαµβανοµένων του ενδεχόµενου µισθώµατος, του κόστους επισκευής και 

συντήρησης και των φόρων που καταβάλλονται από τον εκµισθωτή και 

επιστρέφονται σε αυτόν, καθώς επίσης: 

(α) από πλευράς µισθωτή, κάθε ποσό εγγυηµένο από τον ίδιο ή από τρίτο µέρος που 

συνδέεται µε το µισθωτή, 

(β) από πλευράς εκµισθωτή, κάθε υπολειµµατική αξία εγγυηµένη στον εκµισθωτή 

από: 

(i) τον µισθωτή, 

(ii) έναν τρίτο που συνδέεται µε το µισθωτή, 

(iii) ένα τρίτο µέρος που δε συνδέεται µε τον εκµισθωτή και που έχει την οικονοµική 

δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που προβλέπει η εγγύηση. 

       Αν όµως ο µισθωτής έχει ένα δικαίωµα αγοράς του µισθωµένου περιουσιακού 

στοιχείου σε τιµή που αναµένεται να είναι αρκετά µικρότερη από την εύλογη αξία 

του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία που καθίσταται 

ασκήσιµο το δικαίωµα, ώστε να είναι µάλλον βέβαιο κατά την έναρξη της µίσθωσης 

ότι το δικαίωµα αυτό θα ασκηθεί, τότε η ελάχιστη καταβολή µισθωµάτων αποτελείται 

από τα ελάχιστα µισθώµατα τα οποία πρέπει να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης µέχρι την ηµεροµηνία άσκησης του 
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προαναφερόµενου δικαιώµατος και την καταβολή που απαιτείται για την άσκηση. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

ανταλλασσόταν ή µια υποχρέωση θα διακανονιζόταν µεταξύ δύο µερών που ενεργούν 

µε επίγνωση και µε τη θέληση τους σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

Οικονοµική ζωή είναι είτε: 

(α) η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται να 

είναι οικονοµικά χρησιµοποιήσιµο από έναν ή περισσότερους χρήστες, 

(β) o αριθµός των µονάδων παραγωγής ή όµοιων µονάδων, τις οποίες ένας ή 

περισσότεροι χρήστες αναµένουν να λάβουν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ωφέλιµη ζωή είναι η εκτιµώµενη αποµένουσα χρονική περίοδος, από την έναρξη της 

µίσθωσης και χωρίς περιο ρισµό από την µισθωτική περίοδο, κατά τη διάρκεια της 

οποίας τα οικονοµικά οφέλη που είναι ενσωµατωµένα στο περιουσιακό στοιχείο 

αναµένονται να αναλωθούν από την οντότητα. 

 

Εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι: 

 

(α) από πλευράς του µισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας το οποίο είναι 

εγγυηµένο από το µισθωτή ή από έναν τρίτο που συνδέεται µε το µισθωτή (το ποσό 

της εγγύησης όντας το µέγιστο ποσό το που θα µπορούσε σε κάθε περίπτωση να 

καταστεί πληρωτέο), 

(β) από πλευράς του εκµισθωτή, το µέρος της υπολειµµατικής αξίας που είναι 

εγγυηµένο από το µισθωτή ή από έναν τρίτο µη συνδεδεµένο µε τον εκµισθωτή, ο 

οποίος έχει την οικονοµική δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 

προβλέπει η εγγύηση. 

         Μη εγγυηµένη υπολειµµατική αξία είναι το µέρος της υπολειµµατικής αξίας του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, η ρευστοποίηση του οποίου δεν είναι 

εξασφαλισµένη ή είναι εγγυηµένη µόνον από έναν τρίτο συνδεδεµένο µε τον 

εκµισθωτή. 

        Τα αρχικά άµεσα κόστη είναι διαφορικά κόστη που αφορούν άµεσα τη 

διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µιας µίσθωσης, µε εξαίρεση του κόστους που 

επιβαρύνει εκµισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έµποροι. Η ακαθάριστη επένδυση 

στη µίσθωση είναι το σύνολο: 
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(α) των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων που µπορεί να απαιτήσει ο εκµισθωτής 

βάσει της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

(β) κάθε µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας που δικαιούται ο εκµισθωτής. 

Καθαρή επένδυση στη µίσθωση είναι η ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση, 

προεξοφλούµενη µε το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης. 

      Μη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο είναι η διαφορά µεταξύ: 

(α) της ακαθάριστης επένδυσης στη µίσθωση, 

(β) της καθαρής επένδυσης στη µίσθωση. 

     Το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο 

κατά την έναρξη της µίσθωσης εξισώνει τη συνολική παρούσα αξία: (α) της 

ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων και (β) της µη εγγυηµένης υπο λειµµατικής αξίας 

µε (i) την εύλογη αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και (ii) κάθε αρχικού 

άµε σου κόστους του εκµισθωτή. 

       ∆ιαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή είναι το επιτόκιο µε το οποίο θα 

επιβαρυνόταν ο µισθωτής σε µία παρόµοια µισθωτική σχέση ή, αν αυτό δεν µπορεί 

να προσδιοριστεί, το επιτόκιο το οποίο, κατά την έναρξη της µίσθωσης, θα 

αποδεχόταν ο µισθωτής για να δανειστεί τα αναγκαία κεφάλαια, µε παρόµοιους όρους 

και εξασφαλίσεις, για να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. 

     Ενδεχόµενο µίσθωµα είναι το µέρος του µισθώµατος που δεν έχει καθοριστεί σε 

συγκεκριµένο ποσό, αλλά που βασίζεται στο µελλοντικό ποσό ενός συντελεστή που 

αλλάζει µε κριτήρια διαφορετικά από την απλή παρέλευση του χρόνου (π.χ. ποσοστό 

επί των µελλοντικών πωλήσεων, πλήθος µελλοντικών χρησιµοποιήσεων,µελλοντικοί 

δείκτες τιµών, επιτόκια που θα ισχύουν µελλοντικά). 

         Ένα µισθωτήριο συµβόλαιο ή δέσµευση µπορεί να περιλαµβάνει πρόβλεψη για 

την προσαρµογή των καταβολών µισθωµάτων για αλλαγές στην κατασκευή ή το 

κόστος απόκτησης της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή για αλλαγές που βασίζονται σε 

κάποια άλλη αποτίµηση του κόστους ή της αξίας, όπως τους γενικούς δείκτες τιµών ή 

το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται ο εκµι σθωτής για την χρηµατοδότηση της 

µίσθωσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου µεταξύ της έναρξης της µίσθωσης και της 

έναρ ξης της µισθωτικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, η επίδραση τέτοιων 

αλλαγών θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την έναρξη της µίσθωσης για τους 

σκοπούς του παρόντος Προτύπου. 

Στον ορισµό της µίσθωσης περιλαµβάνονται οι µισθωτικές συµβάσεις µε τις 

οποίες προβλέπεται δικαίωµα του µισθωτή να αποκτήσει την κυριότητα του 



76 

 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου µε την εκπλήρωση συµφωνηµένων όρων. Αυτές 

οι συµβάσεις είναι γνωστές και ως συµβόλαια ενοικίασης µε δικαίωµα αγοράς. 

 

Κατάταξη των µισθώσεων. 

 

Η κατάταξη των µισθώσεων που υιοθετείται από αυτό το Πρότυπο βασίζεται στο 

βαθµό που οι κίνδυνοι και ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός µισθωµένου 

περιουσιακού στοιχείου ανήκουν στον εκµισθωτή ή στο µισθωτή. Στους κίνδυνους 

περιλαµβάνονται οι πιθανότητες ζηµιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης 

και οι µεταβολές στην απόδοση λόγω αλλαγής των οικονοµικών συνθηκών. Οι 

ωφέλειες µπορεί να αφορούν την αναµενόµενη κερδοφόρο λειτουργία του περιου 

σιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής του και το κέρδος από 

ανατίµηση ή εκποίηση της υπολειµµατικής αξίας. 

        Μία µίσθωση κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση αν µεταβιβάζει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. 

Μία µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δε µεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. 

  Επειδή η συναλλαγή µεταξύ εκµισθωτή και µισθωτή βασίζεται σε συµφωνία 

µίσθωσης, είναι ορθό να χρησιµοποιούνται συν επείς ορισµοί. Η εφαρµογή αυτών 

των ορισµών στις διαφορετικές συνθήκες του εκµισθωτή και του µισθωτή µπορεί 

µερικές φορές να καταλήξει σε διαφορετική κατάταξη της ίδιας µίσθωσης από το 

κάθε µέρος. Για παράδειγµα, αυτό µπορεί να συµβεί αν ο εκµισθωτής ωφελείται από 

εγγύηση υπολειµµατικής αξίας που παρέχεται από µέρος που δε συνδέεται µε τον 

µισθωτή. 

 Αν µια µίσθωση είναι χρηµατοδοτική ή λειτουργική εξαρτάται από την ουσία 

της συναλλαγής µάλλον παρά από τον τύπο της σύµβασης (*). Παραδείγµατα 

καταστάσεων που είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά θα συνεπάγονταν υπό 

κανονικές συνθήκες την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι τα εξής: 

(α) η µίσθωση µεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο µισθωτή 

µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, 

(β) ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιµή που 

αναµένεται να είναι επαρκώς χαµηλότερη από την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία 
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άσκησης του δικαιώµατος, έτσι ώστε, κατά την έναρξη της µίσθωσης, να θεωρείται 

µάλλον βέβαιο ότι το δικαίωµα θα ασκηθεί, 

(γ) η διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου, έστω και αν ο τίτλος κυριότητας δε µεταβιβάζεται, 

(δ) κατά την έναρξη της µίσθωσης η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

µισθωµάτων συµποσούται ουσιαστικά τουλάχιστον µε το σύνολο της εύλογης αξίας 

του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου 

(ε) τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε µόνον ο µισθωτής 

να µπορεί να τα χρησιµοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις. 

Ενδείξεις καταστάσεων οι οποίες µεµονωµένα ή σε συνδυασµό θα µπορούσαν 

επίσης να συνεπάγονται την κατάταξη µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτικής είναι οι 

εξής: 

(α) αν ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει τη µίσθωση, οι ζηµίες του 

εκµισθωτή που συνδέονται µε την ακύρωση καλύπτονται από το µισθωτή, 

(β) κέρδη και ζηµίες από τη διακύµανση της εύλογης αξίας του υπολείµµατος 

ανήκουν στο µισθωτή (για παράδειγµα µε τη µορφή έκπτωσης του µισθώµατος που 

ισούται µε το µεγαλύτερο µέρος του προϊόντος της πώλησης στη λήξη της µίσθωσης), 

και 

(γ) ο µισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη µίσθωση µε µίσθωµα σηµαντικά 

χαµηλότερο από τα τρέχοντα µισθώµατα της αγοράς. 

 Τα παραδείγµατα και οι δείκτες των παραγράφων 10 και 11 δεν είναι πάντα 

οριστικοί. Είναι φανερό από άλλα στοιχεία ότι αν η µίσθωση δε µεταβιβάζει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα, η 

µίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική. Για παράδειγµα, µπορεί να συµβεί κάτι 

τέτοιο αν η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου µετα βιβαστεί στο τέλος της 

µίσθωσης έναντι µεταβλητής καταβολής που ισούται µε την τότε εύλογη αξία του, ή 

αν υπάρχουν ενδεχόµενα µισθώµατα, ως αποτέλεσµα των οποίων ο µισθωτής δεν έχει 

ουσιαστικά όλα τα οφέλη ή όλους τους κινδύνους. (*) Βλέπε επίσης ∆ιερµηνεία 

ΜΕ∆-27 Εκτίµηση της Ουσίας των Συναλλαγών που Συνεπάγεται το Νοµικό Τύπο 

µιας Μίσθωσης. 

Η κατάταξη µιας µίσθωσης πραγµατοποιείται κατά την έναρξη της µίσθωσης. 

Αν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο µισθωτής και ο εκµισθωτής συµφωνήσουν να 

αλλάξουν τους όρους της µίσθωσης, µη συµπεριλαµβανοµένης της ανανέωσής της, 

κατά τρόπο που θα συνεπαγόταν µία διαφορετική κατάταξη της µίσθωσης σύµφωνα 
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µε τα κριτήρια των παραγράφων 7-12, αν οι τροποποιηµένοι όροι ίσχυαν από την 

έναρξη της µίσθωσης, η αναθεωρηµένη συµφωνία θεωρείται νέα συµφωνία µέχρι τη 

λήξη της. Εντούτοις, µεταβολές στις εκτιµήσεις (για παράδειγµα, µεταβολές στις 

εκτιµήσεις της οικονοµικής ζωής ή της υπολειµ µατικής αξίας της µισθωµένης 

ιδιοκτησίας) ή µεταβολές στις συνθήκες (για παράδειγµα, αθέτηση των υποχρεώσεων 

από τον 

µισθωτή), δε συνεπάγονται νέα κατάταξη µιας µίσθωσης για λογιστικούς σκοπούς. 

Μισθώσεις γης και κτιρίων κατατάσσονται ως λειτουργικές ή χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις µε τον ίδιο τρόπο όπως οι µισθώσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

Όµως, ένα χαρακτηριστικό της γης είναι ότι κανονικά έχει απεριόριστη οικονοµική 

ζωή και, αν η κυριότητα δεν αναµένεται να µεταβιβαστεί στο µισθωτή µέχρι τη λήξη 

της µίσθωσης, ο µισθωτής συνήθως δε λαµβάνει ουσια στικά όλους τους κινδύνους 

και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Στην περίπτωση αυτή η µίσθωση 

της γης θα είναι λειτουργική µίσθωση. Η καταβολή που γίνεται κατά την έναρξη η 

την απόκτηση µισθίου που αντιµετωπίζεται λογιστικά ως λειτουργική µίσθωση 

αντιπροσωπεύει προκαταβολή µισθωµάτων που αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 

µισθωτικής περιόδου σύµφωνα µε τη διάρθρωση των ωφελειών που παρέχονται. 

 Τα στοιχεία της γης και των κτιρίων µιας µίσθωσης γης και κτιρίων 

αντιµετωπίζονται ξεχωριστά για τους σκοπούς της κατάταξης της µίσθωσης. Αν 

αναµένεται η κυριότητα αµφότερων των στοιχείων να µεταβιβαστεί στον µισθωτή 

µέχρι το τέλος της µισθωτικής περιόδου, αµφότερα τα στοιχεία κατατάσσονται ως 

χρηµατοδοτική µίσθωση, είτε αναλύονται σε µία είτε σε δύο µισθώσεις, εκτός αν 

άλλα χαρακτηριστικά καθιστούν φανερό ότι η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνοδεύουν την ιδιοκτησία του ενός ή και 

των δύο στοιχείων. Όταν η γη έχει απεριόριστη οικονοµική ζωή, συνήθως 

κατατάσσεται ως λειτουργική µίσθωση εκτός αν αναµένεται να µεταβιβαστεί η 

κυριότητα στον µισθωτή µέχρι το τέλος της µισθωτικής περιόδου, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 14. Το στοιχείο του κτιρίου κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική ή λει 

τουργική µίσθωση σύµφωνα µε τις παραγράφους 7-13. 

Όποτε απαιτείται για την κατάταξη και τη λογιστική αντιµετώπιση µίσθωσης 

γης και κτιρίων, οι ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων (συµπεριλαµβανοµένων όποιων 

εφάπαξ προπληρωµών) κατανέµονται στα στοιχεία της γης και του κτιρίου ανάλογα 

µε τις σχετικές εύλογες αξίες της συµµετοχής του µισθίου στα στοιχεία της γης και 

του κτιρίου κατά την έναρξη της µίσθωσης. Αν οι καταβολές των µισθώσεων δεν 
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µπορούν να επιµεριστούν αξιόπιστα στα δύο αυτά στοιχεία, ολόκληρη η µίσθωση 

κατατάσσεται ως χρηµατοδοτική µίσθωση, εκτός αν είναι φανερό ότι αµφότερα τα 

στοιχεία αποτελούν λειτουργικές µισθώσεις, οπότε η µίσθωση κατατάσσεται ως 

λειτουργική µίσθωση στο σύνολό της. 

 Για µίσθωση γης και κτηρίων όπου το ποσό που θα αναγνωρίζετο αρχικά για 

το στοιχείο του γης, σύµφωνα µε την παράγραφο 20, είναι επουσιώδες, η γη και τα 

κτίρια µπορούν να αντιµετωπιστούν ως µία µονάδα για τον σκοπό της κατάταξης της 

µίσθωσης και η µίσθωση να καταταχθεί ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική σύµφωνα 

µε τις παραγράφους 7-13. Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική ζωή των κτιρίων 

θεωρείται ως η οικονοµική ζωή ολόκληρου του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου. 

 Η ξεχωριστή αποτίµηση των στοιχείων της γης και των κτιρίων δεν 

απαιτείται όταν η συµµετοχή του µισθωτή στη γη και τα κτίρια κατατάσσεται ως µία 

επένδυση σε ακίνητα σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 και υιοθετείται το µοντέλο της εύλογης 

αξίας. Απαιτούνται λεπτοµερείς υπολογισµοί για την εκτίµηση αυτή µόνον όταν η 

κατάταξη ενός εκ των δύο ή και των δύο στοιχείων άλλως είναι αβέβαιη. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, ένας µισθωτής µπορεί να κατατάξει δικαίωµα σε 

ακίνητο που κατέχεται βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης ως επένδυση σε ακίνητα. 

Αν πράξει έτσι, το δικαίωµα στο ακίνητο αντιµετωπίζεται λογιστικά ως αν ήταν 

χρηµατο δοτική µίσθωση και, επιπροσθέτως, χρησιµοποιείται η µέθοδος της εύλογης 

αξίας για το περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται. Ο µισθωτής θα συνεχίσει να 

αντιµετωπίζει λογιστικά τη µίσθωση ως χρηµατοδοτική µίσθωση, έστω και αν 

µεταγενέστερο γεγονός τροποποιήσει τη φύση του δικαιώµατος του µισθωτή στο 

ακίνητο, ώστε να µην κατατάσσεται πλέον ως επένδυση σε ακίνητα. Αυτό θα συµβεί, 

για παράδειγµα, αν ο µισθωτής: 

(α) χρησιµοποιεί το ακίνητο, το οποίο εν συνεχεία µεταβάλεται σε 

ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο µε τεκµαρτό κόστος που ισούται µε την εύλογη αξία 

του κατά την ηµεροµηνία της µεταβολής της χρήσης, 

(β) υποµισθώνει το ακίνητο µεταφέροντας ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 

οφέλη που συνεπάγονται τις ιδιοκτησίας σε τρίτο, µη συνδεδεµένο µέρος. Τέτοια 

υποµίσθωση αντιµετωπίζεται λογιστικά από τον µισθωτή ως χρηµατοδοτική µίσθωση 

στο τρίτο µέρος, αν και µπορεί να αντιµετωπιστεί λογιστικά ως λειτουργική µίσθωση 

από το τρίτο µέρος. 
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Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

Α ρ χ ι κ ή α ν α γ ν ώ ρ ι σ η 

 

 Κατά την έναρξη της µισθωτικής περιόδου, οι µισθωτές πρέπει να αναγνωρίζουν τις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στους 

ισολογισµούς τους, µε ποσό ίσο προς την εύλογη αξία της µισθούµενης ιδιοκτησίας 

ή, αν είναι χαµηλότερη, µε την παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

µισθωµάτων, η κάθε µία προσδιοριζόµενη κατά την έναρξη της µίσθωσης. Το 

προεξοφλητικό επιτόκιο για τον υπολογισµό της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

καταβολών µισθωµάτων, είναι το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης, αν αυτό είναι 

µπορεί προσδιοριστεί. ∆ιαφορετικά, πρέπει να χρησιµοποιείται το διαφορικό επιτόκιο 

δανεισµού. Κάθε αρχικό άµεσο κόστος του µισθωτή προστίθεται στο ποσό που 

αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

Ο λογιστικός χειρισµός και η παρουσίαση των συναλλαγών και των λοιπών 

γεγονότων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ουσία και την οικονοµική φύση τους 

και όχι µόνο µε το νοµικό τύπο τους. Μολονότι από το νοµικό τύπο ενός µισθωτηρίου 

συµβολαίου ενδέχεται να µην προκύπτει δικαίωµα του µισθωτή να αποκτήσει την 

κυριότητα του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, στην περίπτωση της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η ουσία και η οικονοµική φύση της πράξης αυτής 

υποδεικνύει την απόκτηση του µισθωτή του οικονοµικού οφέλους από τη χρήση του 

µισθωµένου στοιχείου κατά το µεγαλύτερο µέρος της ωφέλιµης ζωής του, µε 

αντάλλαγµα την υποχρέωσή του να καταβάλει για το δικαίωµά του αυτό ένα ποσό, 

στην έναρξη της µίσθωσης, το οποίο προσεγγίζει την εύλογη αξία του στοιχείου, 

προσαυξηµένη µε τη σχετική χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση. 

 Αν τέτοιες συναλλαγές που αφορούν µισθώσεις δεν απεικονιστούν στον 

ισολογισµό του µισθωτή, τούτο θα προκαλέσει παραµόρφωση των οικονοµικών 

δεικτών της οντότητας, αφού θα υπάρχει υποεκτίµηση τόσο των οικονοµικών πόρων, 

όσο και του ύψους των υποχρεώσεων της. Κατά συνέπεια, η χρηµατοδοτική µίσθωση 

είναι σκόπιµο να περιλαµβάνεται στον ισολο γισµό του µισθωτή, τόσο ως 

περιουσιακό στοιχείο, όσο και ως υποχρέωση καταβολής των µελλοντικών 

µισθωµάτων. Κατά την έναρξη της µίσθωσης, τόσο το περιουσιακό στοιχείο, όσο και 

η υποχρέωση των µελλοντικών µισθωµάτων, αναγνωρίζονται στον ισολογισµό στα 
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ίδια ποσά, εκτός από οποιαδήποτε αρχικά άµεσα κόστη του µισθωτή που 

προστίθενται στο ποσό που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

∆εν είναι ορθό οι υποχρεώσεις για µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία να 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αφαι ρετικά από τα µισθωµένα 

περιουσιακά στοιχεία. Αν για την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην όψη του 

ισολογισµού γίνεται διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µη βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων, η ίδια διάκριση γίνεται και για τις υποχρεώσεις της µίσθωσης. 

Συχνά υφίστανται αρχικά άµεσα κόστη που αφορούν συγκεκριµένες 

µισθωτικές δραστηριότητες, όπως κατά τη διαπραγµάτευση και εξασφάλιση των 

µισθωτικών συµφωνιών. Τα κόστη που αποδίδονται άµεσα στις ενέργειες του 

µισθωτή που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια µίας χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 

προστίθενται στο ποσό που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο. 

 

Μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ η  α π ο τ ί µ η σ η 

 

 Οι ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων θα επιµερίζονται στην χρηµατοοικονοµική 

επιβάρυνση και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης. Η χρηµατοδοτική 

επιβάρυνση πρέπει να κατανέµεται στη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, ούτως 

ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου 

της υποχρέωσης. Τα ενδεχόµενα µισθώµατα θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη στις 

περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούνται. 

Στην πράξη, κατά την κατανοµή της χρηµατοοικονοµικής επιβάρυνσης στη 

διάρκεια της µισθωτικής περιόδου, µπορεί να χρησιµοποιείται κάποιος 

προσεγγιστικός τύπος που απλοποιεί τον υπολογισµό. 

 Η χρηµατοδοτική µίσθωση δηµιουργεί µία δαπάνη απόσβεσης των αποσβέσιµων 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και µία χρηµατοδοτική δαπάνη για κάθε λογιστική 

περίοδο. Η µέθοδος αποσβέσεων των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών 

στοιχείων θα είναι συνεπής προς τη µέθοδο που ακολουθείται για τα αποσβέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οντότητα και η αναγνωριζόµενη απόσβεση 

πρέπει να υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΛΠ 16: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις και το ∆ΛΠ 

38:  Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. Αν δεν υπάρχει καµία εύλογη βεβαιότητα ότι µέχρι 

τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του 
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στοιχείου, τότε η πλήρης απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου αυτού θα γίνει στο 

συντοµότερο χρόνο µεταξύ της διάρκειας της µίσθωσης και της ωφέλιµης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου. 

 Το αποσβέσιµο ποσό ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου κατανέµεται 

σε όλες τις λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες αναµένεται να χρησιµοποιηθεί το 

στοιχείο αυτό, µε τρόπο συστηµατικό και σύµφωνα µε τη µέθοδο αποσβέσεων που 

ακολου θεί ο µισθωτής για τα αποσβέσιµα στοιχεία της ιδιοκτησίας του. Αν υπάρχει 

µία εύλογη βεβαιότητα ότι µέχρι τη λήξη της µισθωτικής περιόδου, ο µισθωτής θα 

αποκτήσει την κυριότητα, τότε ως αναµενόµενη περίοδος χρησιµοποίησης 

λαµβάνεται η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά η απόσβεση 

γίνεται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της διάρκειας της µίσθωσης και της ωφέλιµης 

ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 Το σύνολο της δαπάνης απόσβεσης του περιουσιακού στοιχείου και της 

χρηµατοδοτικής δαπάνης της περιόδου, σπάνια είναι ίσο µε τα πληρωτέα µισθώµατα 

της περιόδου και συνεπώς, δεν αρκεί µόνον η αναγνώριση των πληρωτέων 

µισθωµάτων ως δαπάνες. Κατόπιν τούτου, δεν είναι πιθανό να υπάρχει ισότητα 

µεταξύ των ποσών του περιουσιακού στοιχείου και της σχε τικής υποχρέωσης µετά 

την έναρξη της µισθωτικής περιόδου. 

Για να προσδιορίσει µία οντότητα πότε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

αποµειώνεται, εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. 

 Οι µισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 7 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις, πρέπει να προβαίνουν και στις 

ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις: 

(α) για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, της καθαρής λογιστικής αξίας κατά 

την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

β) συµφωνία µεταξύ του συνόλου της ελάχιστης καταβολής µελλοντικών 

µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και της παρούσας αξίας τους. 

Επιπρόσθετα, η οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί το σύνολο της ελάχιστης καταβολής 

µελλοντικών µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και την παρούσα 

αξία τους, για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους: 

(i) όχι αργότερα από ένα έτος, 

(ii) για περισσότερο από ένα έτος µέχρι πέντε έτη, 

(iii) για περισσότερα από πέντε έτη. 
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(γ) ενδεχόµενα µισθώµατα που αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. 

(δ) το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολής υποµισθωµάτων που αναµένεται 

να ληφθεί βάσει µη ακυρώσιµης υποµίσθωσης κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

(ε) µία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του µισθωτή που 

περιλαµβάνει, µεταξύ 

άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) τη βάση υπολογισµού των ενδεχόµενων µισθωµάτων, 

(ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωµάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους 

κλιµάκωσης 

(iii) τους περιορισµούς που τίθενται από τις µισθωτικές συµφωνίες, όπως αυτοί που 

αφορούν σε µερίσµατα, αύξηση χρεών και νέες µισθώσεις.  

 Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 

36 ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 40 και ∆ΛΠ 41 εφαρµόζονται σε µισθωτές για περιουσιακά 

στοιχεία που µισθώθηκαν µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

 

Λειτουργικές Μισθώσεις  

 

 Οι καταβολές µισθωµάτων βάσει µιας λειτουργικής µίσθωσης θα αναγνωρίζονται σε 

βάρος των αποτελεσµάτων, µε την ευθεία µέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, 

εκτός αν µία άλλη συστηµατική βάση είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική του 

είδους της χρονικής κατανοµής του οφέλους για το χρήστη  

 Για τις λειτουργικές µισθώσεις, οι πληρωµές µισθωµάτων (µη 

συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για υπηρεσίες, όπως η ασφάλιση και συντήρηση) 

αναγνωρίζονται ως έξοδο µε την ευθεία µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική 

βάση είναι αντι προσωπευτική του είδους της χρονικής κατανοµής της ωφέλειας του 

χρήστη, έστω και αν οι πληρωµές δε γίνονται σε αυτήν τη βάση. 

Οι µισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 7, θα 

προβαίνουν στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις: 

(α) το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων βάσει µη 

ακυρωτέων λειτουργικών µισθώσεων για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους: 

(i) όχι αργότερα από ένα έτος, 
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(ii) για περισσότερο από ένα έτος µέχρι πέντε έτη, 

(iii) για περισσότερα από πέντε έτη. 

(β) το σύνολο της µελλοντικής ελάχιστης καταβολής υποµισθωµάτων που αναµένεται 

να ληφθεί βάσει µη ακυρώσιµης υποµίσθωσης κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. 

(γ) πληρωµές µισθωµάτων και υποµισθωµάτων που αναγνωρίστηκαν ως δαπάνες 

κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε διαχωρισµό των ποσών της ελάχιστης καταβολής 

µισθωµάτων, των ενδεχόµενων µισθωµάτων και των καταβολών υποµισθωµάτων. 

(δ) µία γενική περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών του µισθωτή που 

περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(i) τη βάση υπολογισµού των ενδεχόµενων µισθωµάτων, 

(ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωµάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους 

κλιµάκωσης 

(iii) τους περιορισµούς που τίθενται από τις µισθωτικές συµφωνίες, όπως αυτοί που 

αφορούν σε µερίσµατα, σε αύξηση χρεών και σε νέες µισθώσεις. 

 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

 

Α ρ χ ι κ ή α ν α γ ν ώ ρ ι σ η 

 

 Οι εκµισθωτές θα αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους τα κατεχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία που τελούν υπό χρηµατοδοτική µίσθωση και θα τα εµφανίζουν ως απαίτηση 

ποσού ίσου µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. 

 Σε µία χρηµατοδοτική µίσθωση, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες 

που συνοδεύουν τη νόµιµη κυριότητα µεταβιβάζονται από τον εκµισθωτή στο 

µισθωτή και έτσι οι απαιτήσεις µισθωµάτων αντιµετωπίζονται από τον εκµισθωτή ως 

εξόφληση (αποπληρωµή) κεφαλαίου και ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο για την 

αποζηµίωση και την ανταµοιβή του εκµισθωτή για την επένδυση και τις υπηρεσίες 

του.  

 Αρχικά άµεσα κόστη, όπως προµήθειες, αµοιβές νοµικών συµβούλων και 

εσωτερικά κόστη που είναι διαφορικά και επιρρίπτονται άµεσα στη διαπραγµάτευση 

και τη συµφωνία µιας µίσθωσης, συχνά βαρύνουν τους εκµισθωτές. Σε αυτά δε 

συµπεριλαµβάνονται γενικά έξοδα όπως αυτά που πραγµατοποιούνται από οµάδες 
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πωλήσεων και µάρκετιγκ. Για τις χρηµα τοδοτικές µισθώσεις, εκτός εκείνες που 

αφορούν εκµισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έµποροι, τα αρχικά άµεσα κόστη 

συµπεριλαµβάνονται στην αρχική επιµέτρηση των απαιτήσεων της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης και είναι µειωτικά των εσόδων που αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης.  

Το τεκµαρτό επιτόκιο της µίσθωσης προσδιορίζεται κατά τέτοιο τρόποώστε τα 

αρχικά άµεσα κόστη να συµπεριλαµβάνονται αυτόµατα στις απαιτήσεις της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. ∆ε συντρέχει λόγος να προστεθούν ξεχωριστά. Τα κόστη 

που βαρύνουν εκµισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έµποροι για τη 

διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µιας µίσθωσης εξαιρούνται από τον ορισµό του 

άµεσου αρχικού κόστους. Κατά συνέπεια, εξαιρούνται από την καθαρή επένδυση στη 

µίσθωση και αναγνωρίζονται ως δαπάνη όταν αναγνωρίζεται το κέρδος από την 

πώληση, που για χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι συνήθως στην έναρξη της 

µισθωτικής περιόδου. 

 

Μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ η  α π ο τ ί µ η σ η 

 

 Η αναγνώριση του χρηµατοοικονοµικού εσόδου θα βασίζεται σε ένα πρότυπο που 

αντανακλά µία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή 

στη χρηµατοδοτική µίσθωση.  

 Ο εκµισθωτής επιδιώκει τη συστηµατική και ορθολογική κατανοµή του 

χρηµατοοικονοµικού εσόδου σε ολόκληρη τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου. Η 

κατανοµή αυτή γίνεται µε τέτοιον τρόπο ώστε να προκύπτει µία σταθερή περιοδική 

απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκµισθωτή στη χρηµατοδοτική µίσθωση. Τα 

µισθώµατα της κάθε περιόδου, εξαιρώντας τα κόστη υπηρεσιών, είναι µειωτικά της 

ακαθάριστης επένδυσης της µίσθωσης, µειώνοντας τόσο το κεφάλαιο, όσο και το µη 

δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο.  

           Οι εκτιµώµενες µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες, που χρησιµοποιούνται 

στον υπολογισµό της ακαθάριστης επένδυσης του εκµισθωτή σε µία µίσθωση, 

επανεξετάζονται τακτικά. Αν υπάρξει µείωση της εκτιµώµενης µη εγγυηµένης 

υπολειµµατικής αξίας, αναθεωρείται η κατανοµή του εσόδου για ολόκληρη τη 

διάρκεια της µίσθωσης και κάθε µείωση σε σχέση µε τα δεδουλευµένα ποσά 

αναγνωρίζεται αµέσως.  
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 Περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση (η συµπεριλαµβάνεται σε οµάδα 

διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 

5, θα αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε εκείνο το ∆.Π.Χ.Π 5. 

Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι εκµισθωτές θα αναγνωρίζουν το κέρδος ή τη 

ζηµία πώλησης στα αποτελέσµατατης περιόδου, σύµφωνα µε την πολιτική που 

ακολουθείται από την οντότητα για τις άµεσες πωλήσεις. Αν τα προσφερόµενα 

επιτόκια είναι πλασµατικά χαµηλά, το κέρδος από τη πώληση θα περιορίζεται σε 

αυτό που θα προέκυπτε αν η επιβάρυνση γινόταν µε επιτόκιο της αγοράς. Τα κόστη 

που βαρύνουν εκµισθωτές που είναι κατασκευαστές ή έµποροι για τη 

διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µιας µίσθωσης θα αναγνωρίζονται ως δαπάνη κατά 

την αναγνώριση του κέρδους από την πώληση.  

Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι συχνά προσφέρουν στους πελάτες την 

επιλογή είτε να αγοράσουν είτε να µισθώσουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Μία 

χρηµατοδοτική µίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου από κατασκευαστή ή έµπορο 

εκµισθωτή δηµιουργεί δύο τύπους εσόδων: 

(α) το κέρδος ή ζηµία που ισοδυναµεί µε το κέρδος ή τη ζηµία που προκύπτει από µία 

άµεση πώληση του εκµισθωµένου περιουσιακού στοιχείου, σε κανονικές τιµές 

πώλησης, που αντανακλά τις εφαρµόσιµες εµπορικές ή κλιµακωτές ανάλογα µε το 

ύψος της παραγγελίας εκπτώσεις και 

(β) το χρηµατοοικονοµικό έσοδο καθ’όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 Το έσοδο των πωλήσεων που αναγνωρίζεται κατά την έναρξη µιας 

µισθωτικής περιόδου από τον κατασκευαστή ή έµπορο εκµι σθωτή, είναι η εύλογη 

αξία του περιουσιακού στοιχείου ή, αν είναι χαµηλότερη, η παρούσα αξία της 

ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων που δικαιούται ο εκµισθωτής, υπολογιζόµενη µε 

εµπορικό επιτόκιο. Το κόστος πωλήσεων που αναγνωρίζεται κατά την έναρξη της 

µίσθωσης είναι το κόστος ή η λογιστική αξία αν είναι διαφορετική, της µισθωµένης 

ιδιοκτησίας µείον την παρούσα αξία της µη εγγυηµένης υπολειµµατικής αξίας. Η 

διαφορά µεταξύ του εσόδου και του κόστους της πώλησης απο τελεί το κέρδος 

πώλησης, το οποίο αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την πολιτική που εφαρµόζεται από 

την οντότητα για τις άµε σες πωλήσεις.  

 Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι εκµισθωτές µερικές φορές προσφέρουν 

πλασµατικά χαµηλά επιτόκια για να προσελκύσουν πελάτες. Η χρήση τέτοιων 
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επιτοκίων θα είχε ως αποτέλεσµα την αναγνώριση ενός υπερβολικού τµήµατος του 

συνολικού εσόδου από τη συναλλαγή κατά το χρόνο της πώλησης. Αν τα ζητούµενα 

επιτόκια είναι πλασµατικά χαµηλά, το κέρδος από την πώληση περιορίζεται σε αυτό 

που θα προέκυπτε αν η επιβάρυνση γινόταν µε επιτόκιο της αγοράς.  

 Το κόστη που βαρύνουν τον κατασκευαστή η έµπορο εκµισθωτή για την 

διαπραγµάτευση και τη συµφωνία µιας χρηµατοδο τικής µίσθωσης, αναγνωρίζονται 

ως δαπάνη στην έναρξη τις µισθωτικής περιόδου, γιατί σχετίζονται κυρίως µε την 

επίτευξη του κέρδους πώλησης από τον κατασκευαστή ή τον έµπορο.  

Οι εκµισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 7, θα 

προβαίνουν στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις: 

(α) συµφωνία µεταξύ της ακαθάριστης επένδυσης στη µίσθωση κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού και της παρούσας αξίας της εισπρακτέας ελάχιστης καταβολής 

µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολο γισµού. Επιπρόσθετα, η οντότητα θα 

γνωστοποιεί την ακαθάριστη επένδυση στη µίσθωση και την παρούσα αξία της 

ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, για κάθε 

µία από τις ακόλουθες περιόδους: 

(i) όχι αργότερα από ένα έτος, 

(ii) για περισσότερο από ένα έτος µέχρι πέντε έτη, 

(iii) για περισσότερα από πέντε έτη. 

 

(β) το µη δεδουλευµένο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. 

(γ) τις µη εγγυηµένες υπολειµµατικές αξίες που δικαιούται ο εκµισθωτής. 

(δ) τη σωρευµένη πρόβλεψη για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη 

καταβολή µισθωµάτων. 

(ε) ενδεχόµενα µισθώµατα που αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της 

περιόδου. 

(στ) µία γενική περιγραφή των σηµαντικών διακανονισµών του εκµισθωτή που 

αφορούν τη µίσθωση. 

 Ως ένδειξη της ανάπτυξης της οντότητας, είναι συχνά χρήσιµο να 

γνωστοποιείται επίσης η ακαθάριστη επένδυση µειωµένη κατά το µη 

πραγµατοποιηµένο κέρδος µιας νέας δραστηριότητας που προστέθηκε κατά τη 

διάρκεια της περιόδου, µετά την αφαίρεση των σχετικών ποσών για ακυρωθείσες 

µισθώσεις. 
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Λειτουργικές Μισθώσεις 

 

 Οι εκµισθωτές θα παρουσιάζουν στον ισολογισµό τους τα περιουσιακά στοιχεία που 

υπόκεινται σε λειτουρ γικές µισθώσεις σύµφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού 

στοιχείου.Τα έσοδα της µίσθωσης από λειτουργικές µισθώσεις θα αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσµατα µε την ευθεία µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, 

εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι πιο αντιπροσω πευτική του ρυθµού 

µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του περιουσιακού στοιχείου (*).  

 ∆απάνες, συµπεριλαµβανοµένης της απόσβεσης, που πραγµατοποιούνται για 

την απόκτηση του εσόδου µισθωµάτων αναγνωρίζονται στις δαπάνες. Το έσοδο της 

µίσθωσης (µη συµπεριλαµβανοµένων των εισπράξεων για υπηρεσίες που 

παρασχέθηκαν, όπως η ασφάλεια και η συντήρηση) αναγνωρίζεται µε την ευθεία 

µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης ακόµη και αν οι εισπράξεις δε 

βασίζονται σε τέτοια µέθοδο, εκτός αν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι πιο 

αντιπροσωπευ τική του ρυθµού µείωσης του οφέλους που αποφέρει η χρήση του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου.  

Τα αρχικά άµεσα κόστη που επιβαρύνουν τους εκµισθωτές κατά τη 

διαπραγµάτευση µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του 

µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης στην ίδια βάση µε το έσοδα της µίσθωσης.  

 Η µέθοδος απόσβεσης των µισθωµένων αποσβέσιµων περιουσιακών 

στοιχείων θα ακολουθεί τη συνήθη πολι τική απόσβεσης του εκµισθωτή για παρόµοια 

περιουσιακά στοιχεία και η απόσβεση θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 16 και 

το ∆ΛΠ 38.Για να προσδιορίσει µία οντότητα πότε ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

αποµειώνεται, εφαρµόζει το ∆ΛΠ 36.  

Ένας κατασκευαστής ή έµπορος εκµισθωτής δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε 

κέρδος πώλησης όταν προβαίνει σε λειτουργική µίσθωση, γιατί αυτή δεν ισοδυναµεί 

µε πώληση.  

Οι εκµισθωτές, εκτός της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 7, θα 

προβαίνουν στις ακόλουθες 

γνωστοποιήσεις για τις λειτουργικές µισθώσεις: 

(α) τις µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων βάσει µη ακυρωτέων 

λειτουργικών µισθώσεων συν ολικά και για κάθε µία από τις ακόλουθες περιόδους: 
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(i) όχι αργότερα από ένα έτος, 

(ii) για περισσότερο από ένα έτος µέχρι πέντε έτη, 

(iii) για περισσότερα από πέντε έτη. 

(β) συνολικά ενδεχόµενα µισθώµατα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδο κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. 

(γ) µία γενική περιγραφή των µισθωτικών συµφωνιών του εκµισθωτή. 

 Επιπρόσθετα, οι απαιτήσεις γνωστοποίησης σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 16, ∆ΛΠ 

36, ∆ΛΠ 38, ∆ΛΠ 40 και ∆ΛΠ 41 εφαρµόζονται σε εκµισθωτές για περιουσιακά 

στοιχεία που µισθώθηκαν µε λειτουργικές µισθώσεις. 

 

 

Συναλλαγές πώλησης και επαναµίσθωσης. 

 

 Μία συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης, συνεπάγεται την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και την επαναµίσθωση εν συνεχεία του ίδιου περιουσιακού 

στοιχείου. Συνήθως υπάρχει αλληλεξάρτηση µεταξύ µισθωµάτων και τιµής πώλησης, 

δεδοµένου ότι η διαπραγµάτευσή τους γίνεται σε συνολική βάση. Ο λογιστικός 

χειρισµός µιας συναλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης εξαρτάται από το είδος της 

σχετικής µίσθωσης.  

 Αν µία συναλλαγή πώλησης και επαναµίσθωσης καταλήγει σε 

χρηµατοδοτική µίσθωση, οποιαδήποτε θετική διαφορά υπέρ του προϊόντος της 

πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση µε τη λογιστική αξία του, δεν θα ανα 

γνωριστεί άµεσα ως έσοδο από τον πωλητή-µισθωτή. Αντίθετα, θα εµφανιστεί στις 

οικονοµικές καταστάσεις του πωλητή-µισθωτή ως έσοδο επόµενων περιόδων και θα 

αποσβένεται σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης.  

 Αν η επαναµίσθωση αποτελεί χρηµατοδοτική µίσθωση, τότε η συναλλαγή 

αυτή αποτελεί µέσο χρηµατοδότησης του µισθωτή από τον εκµισθωτή, ο οποίος έχει 

για εξασφάλισή του το σχετικό περιουσιακό στοιχείο. Για το λόγο αυτό, δεν είναι 

σωστό να θεωρηθεί ως πραγµατοποιηµένο έσοδο η θετική διαφορά υπέρ του 

προϊόντος της πώλησης του στοιχείου, σε σχέση µε η λογι στική αξία του. Η διαφορά 

αυτή εµφανίζεται ως έσοδο επόµενων περιόδων και αποσβένεται τµηµατικά καθ’ όλη 

τη διάρκεια της µίσθωσης.  
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 Αν µία συναλλαγή πώλησης µε επαναµίσθωση καταλήγει σε λειτουργική 

µίσθωση και είναι φανερό ότι η συν αλλαγή αυτή έχει γίνει στην εύλογη αξία, τότε 

οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως. 

         Αν η τιµή πώλησης του στοιχείου είναι µικρότερη από την εύλογη αξία του, 

τότε οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία θα αναγνωρίζεται αµέσως, εκτός αν η ζηµία 

συµψηφίζεται µε επί έλαττον διαφορά των µελλοντικών µισθωµάτων, σε σχέση µε τις 

τρέχουσες τιµές, οπότε η ζηµία αυτή παραµένει στον ισολογισµό και αποσβένεται 

αναλογικά µε τα µισθώµατα σε ολόκληρη την προβλεπόµενη διάρκεια που 

αναµένεται να χρησιµοποιείται το περιουσιακό στοιχείο. Αν η τιµή πώλησης του 

στοιχείου είναι µεγαλύτερη από την εύλογη αξία του τότε η θετική διαφορά 

παραµένει ως έσοδο επόµενων περιόδων και αποσβένεται καθ όλη την προβλεπόµενη 

διάρκεια χρησιµοποίησης του περιουσιακού στοιχείου αυτού.  

Αν η επαναµίσθωση αποτελεί λειτουργική µίσθωση και τόσο τα µισθώµατα 

όσο και η τιµή πώλησης καθορίστηκαν σε εύλογες αξίες, τότε υπάρχει στην 

πραγµατικότητα µία κανονική πώληση και οποιοδήποτε κέρδος ή η ζηµία 

αναγνωρίζεται αµέσως.  

         Για λειτουργικές µισθώσεις, αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, 

κατά τη χρονική στιγµή µιας συν αλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης, είναι 

µικρότερη από τη λογιστική αξία του, τότε η ζηµία που προκύπτει από τη διαφορά 

µεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται αµέσως.  

 Στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν είναι απαραίτητη αυτή η προσαρµογή, 

εκτός αν έχει υπάρξει αποµείωση της αξίας του στοιχείου, οπότε η λογιστική αξία του 

µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36.  

 Οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων από τους µισθωτές και τους εκµισθωτές 

εφαρµόζονται εξ ίσου για τις πράξεις πώλησης και επαναµίσθωσης. Η απαιτούµενη 

περιγραφή των σηµαντικών µισθωτικών συµφωνιών συνεπάγεται τη γνωστοποίηση 

των ιδιαζόντων ή ασυνήθων προϋποθέσεων της συµφωνίας ή των όρων της 

συναλλαγής πώλησης και επαναµίσθωσης, µπορεί να απαιτηθεί η εφαρµογή των 

ιδιαίτερων κριτηρίων γνωστοποίησης του ∆ΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

 

Μεταβατικές διατάξεις. 
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Με την επιφύλαξη της παραγράφου 68, η αναδροµική εφαρµογή αυτού του 

Προτύπου ενθαρρύνεται, αλλά δεν απαιτείται. Αν το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται 

αναδροµικά, το υπόλοιπο κάθε προυπάρχουσας χρηµατοδοτικής µίσθωσης θεωρείται 

ότι έχει κατάλληλα προσδιοριστεί από τον εκµισθωτή και θα τηρείται λογιστικά 

εφεξής σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του Προτύπου.  

 Η οντότητα που είχε κατά το παρελθόν εφαρµόσει το ∆ΛΠ 17 

(αναθεωρηµένο το 1997) θα εφαρµόζει τις τροποποιήσεις που θέτει το παρόν 

Πρότυπο αναδροµικά για όλες τις µισθώσεις ή, αν το ∆ΛΠ 17 (αναθεωρηµένο το 

1997) δεν είχε εφαρµοστεί αναδροµικά, για όλες τις µισθώσεις που αναλήφθηκαν από 

την αρχική εφαρ µογή εκείνου του Προτύπου. 

 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 

 

 Η οντότητα θα εφαρµόσει το Πρότυπο αυτό για ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2005. Η νωρίτερη εφαρµογή 

ενθαρρύνεται.Αν η οντότητα εφαρµόσει αυτό το Πρότυπο για περίοδο που αρχίζει 

πριν την 1η Ιανουαρίου 2005, πρέπει να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό. 

Με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4308, η χρηµατοδοτική µίσθωση   

ενός περιουσιακού στοιχείου που περιέρχεται στην οντότητα (µισθωτής) µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της οντότητας µε το 

κόστος κτήσης που θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε 

ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης υποχρέωσης προς την εκµισθώτρια οντότητα 

(υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης). Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία 

αντιµετωπίζονται λογιστικά βάσει των προβλέψεων του παρόντος νόµου για τα 

αντίστοιχα ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

αντιµετωπίζεται ως δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο 

µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο.   

 Από την πλευρά του εκµισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκµισθώνονται σε 

τρίτους δυνάµει χρηµατοδοτικής µίσθωσης εµφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις µε 

ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Μεταγενέστερα η απαίτηση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης αντιµετωπίζεται ως χορηγηθέν δάνειο, το δε µίσθωµα 

διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που 

αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έσοδο.   
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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.   

   

Η λειτουργική µίσθωση λειτουργεί ως εξής: Ο εκµισθωτής παγίων παρουσιάζει στον 

ισολογισµό του τα εκµισθωµένα σε τρίτους περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής 

µίσθωσης, σύµφωνα µε τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου. Τα µισθώµατα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη 

διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εσόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της 

µίσθωσης.Ο µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα 

µισθώµατα ως έξοδα στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια 

της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηµατική µέθοδος είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτική για την κατανοµή του εξόδου των µισθωµάτων στη διάρκεια της 

µίσθωσης. 
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2.11. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 18: ΈΣΟ∆Α. 

 

Σκοπός 

 

Στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων, ως έσοδα 

ορίζονται οι αυξήσεις στα οικονοµικά οφέλη, κατά τη διάρκεια της περιόδου, µε τη 

µορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή µειώσεων των 

υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, άλλη από εκείνη 

που συνδέεται µε εισφορές των συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. Τα έσοδα 

εµπεριέχουν τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα έσοδα και κέρδη. Τα τακτικά έσοδα 

προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης και 

αναφέρονται µε µια ποικιλία διαφορετικών λογαριασµών, που συµπεριλαµβάνουν τις 

πωλήσεις, τις αµοιβές, τους τόκους, τα µερίσµατα και τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης.  

          Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των 

εσόδων, που προκύπτουν από ορισµένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων. 

Βασικό θέµα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισµός του χρόνου 

καταχώρησης του εσόδου. Τα έσοδα λογίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και αυτά τα οφέλη µπορεί να 

αποτιµηθούν βάσιµα. Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες 

πληρούνται αυτά τα κριτήρια και συνεπώς λογίζεται το έσοδο. Επίσης, παρέχει 

πρακτική καθοδήγηση για την εφαρµογή αυτών των κριτηρίων. 

 

Πεδίο Εφαρµογής. 

 

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των 

εσόδων, που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα: 

(α) πώληση αγαθών, 

(β) παροχή υπηρεσιών, και 

(γ) την από µέρους τρίτων χρησιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, 

τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα. 
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 Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 18 "καταχώρηση των εσόδων", που είχε 

εγκριθεί το 1982. 

 

Στα αγαθά περιλαµβάνονται αυτά που παράγει η επιχείρηση, µε σκοπό την 

πώλησή τους, καθώς και τα αγορασµένα αγαθά προς µεταπώληση, όπως 

εµπορεύµατα αγορασµένα από ένα λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία που 

κατέχεται προς µεταπώληση. 

 Η παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαµβάνει την εκτέλεση από την επιχείρηση 

ενός συµβατικώς συµφωνηµένου έργου, κατά τη διάρκεια µιας συµφωνηµένης 

χρονικής περιόδου. Οι υπηρεσίες µπορεί να παρασχεθούν µέσα σε µία µόνο περίοδο 

ή κατά τη διάρκεια περισσότερων περιόδων. Μερικές συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 

είναι άµεσα σχετιζόµενες µε κατασκευαστικές συµβάσεις, για παράδειγµα, εκείνες 

για υπηρεσίες διαχείρισης έργου και αρχιτεκτόνων. Τα έσοδα που προκύπτουν από 

αυτές τις συµβάσεις, δεν εξετάζονται από αυτό το Πρότυπο, αλλά αντιµετωπίζονται 

σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις για τις συµβάσεις κατασκευής έργων, όπως καθορίζονται 

στο ∆ΛΠ 11 "συµβάσεις κατασκευής έργων". 

 Η χρησιµοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

αποφέρει έσοδα µε τις ακόλουθες µορφές: 

(α) τόκοι - καταλογισµοί για τη χρησιµοποίηση µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων ή 

ποσών οφειλόµενων στην επιχείρηση, 

(β) δικαιώµατα εκµετάλλευσης - καταλογισµοί για τη χρησιµοποίηση 

µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, για παράδειγµα, 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, σηµάτων, εκδοτικών δικαιωµάτων και λογισµικού, και 

(γ) µερίσµατα - διανοµές κερδών στους κατόχους συµµετοχικών τίτλων σε αναλογία 

της συµµετοχής τους σε συγκεκριµένη κατηγορία κεφαλαίου. 

Το παρόν Πρότυπο δεν αφορά σε έσοδα που προκύπτουν από: 

(α) συµφωνίες µισθώσεων (βλέπε ∆ΛΠ 17 "µισθώσεις"), 

(β) µερίσµατα που προκύπτουν από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε βάση τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης (βλέπε ∆ΛΠ 28 "λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις", 

γ) ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4 

Ασφαλιστήρια Συµβόλαια,(∆ΠΧΠ 4) 
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(δ) µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή από τη διάθεσή τους (βλέπε ∆ΛΠ 39 

"χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση"), 

(ε) µεταβολές στην αξία άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 

(στ) αρχική καταχώρηση και από µεταβολές στην εύλογη αξία βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τη γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ∆ΛΠ 41 

"γεωργία"), 

(ζ) αρχική καταχώρηση γεωργικής παραγωγής (βλέπε ∆ΛΠ 41 "γεωργία"), και 

(η) εξόρυξη µεταλλευµάτων. 

 

Ορισµοί. 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο, µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Έσοδο είναι η µικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονοµικών οφελών, στη διάρκεια της 

περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες µιας επιχείρησης, όταν 

αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσµα µια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από 

εκείνη που σχετίζεται µε εισφορά των συµµετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε 

επίγνωση και µε τη θέλησή τους, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

Το έσοδο περιλαµβάνει µόνο τις µικτές εισροές των οικονοµικών οφελών που 

εισπράχθηκαν και είναι εισπρακτέες από την επιχείρηση για δικό της λογαριασµό. 

Ποσά εισπραχθέντα για λογαριασµό τρίτων, όπως φόροι επί των πωλήσεων, φόροι 

αγαθών και υπηρεσιών και Φόρος Προστιθέµενης Αξίας, δεν αποτελούν οικονοµικά 

οφέλη που εισρέουν στην επιχείρηση και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων 

κεφαλαίων. Συνεπώς, εξαιρούνται των εσόδων. Οµοίως, σε µία πρακτόρευση, οι 

µικτές εισροές των οικονοµικών οφελών, περιλαµβάνουν ποσά εισπραττόµενα για 

λογαριασµό του πρακτορευοµένου και δεν προκαλούν αύξηση των ιδίων κεφαλαίων 

της επιχείρησης. Τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό του πρακτορευοµένου 

δεν αποτελούν έσοδο, ενώ έσοδο αποτελεί το ποσό της προµήθειας. 
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Αποτίµηση του εσόδου. 

 

 Το έσοδο πρέπει να αποτιµάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου 

ανταλλάγµατος(16). 

       Το ποσό του εσόδου που προκύπτει από µια συναλλαγή, προσδιορίζεται συνήθως 

µε συµφωνία µεταξύ της επιχείρησης και του αγοραστή ή του χρήστη του 

περιουσιακού στοιχείου. Αποτιµάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή 

εισπρακτέου ανταλλάγµατος, λαµβάνοντας υπόψη, ως προς το ποσό, κάθε είδους 

έκπτωση που παρέχει η επιχείρηση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντάλλαγµα έχει τη µορφή µετρητών ή 

ταµιακών ισοδυνάµων και το ποσό του εσόδου είναι αυτό των µετρητών ή ταµιακών 

ισοδυνάµων που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Όµως, όταν η εισροή των 

µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων αναβάλλεται, η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος 

µπορεί να είναι µικρότερη από το ονοµαστικό ποσό των µετρητών που εισπράχθηκαν 

ή είναι εισπρακτέα. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να παρέχει άτοκη 

πίστωση στον αγοραστή ή να δέχεται από τον αγοραστή µια συναλλαγµατική µε 

επιτόκιο χαµηλότερο της αγοράς, ως αντάλλαγµα για την πώληση αγαθών. Όταν ο 

διακανονισµός συνιστά στην ουσία παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του 

ανταλλάγµατος προσδιορίζεται µε προεξόφληση όλων των µελλουσών εισπράξεων, 

που µπορεί να προσδιορίζεται µε τον περισσότερο προσιτό από τους ακόλουθους δύο 

τρόπους: 

(α) µε το ισχύον επιτόκιο για παρόµοιο µέσο ενός εκδότη µε την ίδια πιστωτική 

διαβάθµιση, ή 

(β) µε το επιτόκιο που προεξοφλεί το ονοµαστικό ποσό του µέσου στην τρέχουσα 

τιµή πώλησης µετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και του ονοµαστικού ποσού του 

ανταλλάγµατος, καταχωρείται ως έσοδο τόκου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 29 και 

30 και σύµφωνα µε ∆ΛΠ 39 "χρηµατοπιστωτικά µέσα: καταχώρηση και αποτίµηση". 

 Όταν αγαθά ή υπηρεσίες δίδονται ή ανταλλάσσονται έναντι αγαθών ή 

υπηρεσιών, που είναι όµοιας φύσης και αξίας, η ανταλλαγή δε θεωρείται πράξη 

προσοδοφόρος. Αυτό συµβαίνει συχνά µε αγαθά, όπως το λάδι ή το γάλα, όπου οι 

προµηθευτές δίδουν ή ανταλλάσσουν αποθέµατα σε διαφορετικές τοποθεσίες για να 

καλύψουν τη ζήτηση εγκαίρως σε συγκεκριµένη περιοχή. Όταν πωλούνται αγαθά ή 
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παρέχονται υπηρεσίες µε ανταλλαγή ανόµοιων αγαθών ή υπηρεσιών, η ανταλλαγή 

θεωρείται πράξη προσοδοφόρος και το έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία των 

αγαθών ή υπηρεσιών που λήφθηκαν, προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των τυχόν 

µετρητών ή ταµιακών ισοδύναµων που µεταβιβάστηκαν. Όταν η εύλογη αξία των 

αγαθών ή υπηρεσιών που λήφθηκαν δεν µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα, το έσοδο 

αποτιµάται στην εύλογη αξία των αγαθών ή υπηρεσιών που δόθηκαν, 

προσαρµοζόµενη κατά το ποσό των τυχόν µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που 

µεταβιβάστηκαν. 

 

Εξατοµίκευση της συναλλαγής. 

  

Τα κριτήρια καταχώρησης σε αυτό το Πρότυπο, συνήθως εφαρµόζονται ξεχωριστά 

για κάθε συναλλαγή. Όµως, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι αναγκαίο να 

εφαρµόζονται τα κριτήρια καταχώρησης στα επί µέρους συνθετικά στοιχεία µιας 

ενιαίας συναλλαγής, τα οποία µπορεί να εξατοµικεύονται, ούτως ώστε να 

απεικονίζεται η ουσία της συναλλαγής. Για παράδειγµα, όταν η τιµή πώλησης ενός 

προϊόντος περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο ποσό για µεταγενέστερες υπηρεσίες, το 

ποσό αυτό αναβάλλεται και λογίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται 

οι υπηρεσίες. Αντίθετα, τα κριτήρια καταχώρησης εφαρµόζονται σε δύο ή 

περισσότερες συναλλαγές µαζί, όταν συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το 

εµπορικό αποτέλεσµα δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό χωρίς αναδροµή σε ολόκληρη τη 

σειρά των συναλλαγών. Για παράδειγµα, µια επιχείρηση µπορεί να πωλήσει 

εµπορεύµατα και, την ίδια στιγµή, συνάπτει ξεχωριστή συµφωνία να ξαναγοράσει τα 

εµπορεύµατα σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, αναιρώντας έτσι το ουσιαστικό 

αποτέλεσµα της συναλλαγής. Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο συναλλαγές 

αντιµετωπίζονται µαζί. 

 

Πώληση αγαθών. 

 

 Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να καταχωρείται, όταν πληρούνται όλοι οι 

ακόλουθοι όροι: 

(α) η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και 

τα οφέλη της κυριότητας των αγαθών, 
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(β) η επιχείρηση δεν εξακολουθεί να αναµειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, 

στο βαθµό που συνήθως σχετίζεται µε την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγµατικό 

έλεγχο πάνω στα πωληθέντα αγαθά, 

(γ) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, 

(δ) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη σύµβαση θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση και, 

(ε) τα κόστη που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν σε σχέση µε τη 

συναλλαγή, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

Η εκτίµηση του αν µια επιχείρηση έχει µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας στον αγοραστή, προϋποθέτει εξέταση των 

συνθηκών της συναλλαγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των 

κινδύνων και των ωφελειών της κυριότητας, συµπίπτει µε τη µεταβίβαση του νοµικού 

τίτλου ή της κατοχής στον αγοραστή. Αυτό συµβαίνει στις περισσότερες λιανικές 

πωλήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών της 

κυριότητας συµβαίνει σε διαφορετικό χρόνο από τη µεταβίβαση του νοµικού τίτλου ή 

της κατοχής στον αγοραστή. 

Αν η επιχείρηση διατηρεί τους ουσιαστικούς κινδύνους της κυριότητας, η 

συναλλαγή δεν αποτελεί πώληση και δεν καταχωρείται έσοδο. Μια επιχείρηση 

µπορεί να διατηρεί έναν ουσιαστικό κίνδυνο της κυριότητας µε πολλούς τρόπους. 

Παραδείγµατα περιστάσεων κατά τις οποίες η επιχείρηση µπορεί να διατηρεί 

ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας είναι: 

(α) όταν η επιχείρηση διατηρεί δεσµεύσεις για µη ικανοποιητική λειτουργία, µη 

καλυπτόµενη από συνήθεις όρους εγγύησης, 

(β) όταν η είσπραξη του εσόδου από µια συγκεκριµένη πώληση τελεί υπό την αίρεση 

της πώλησης των αγαθών από τον αγοραστή, 

(γ) όταν τα αγαθά αποστέλλονται µε τον όρο της εγκατάστασης και η εγκατάσταση 

αποτελεί ουσιώδες µέρος της συµφωνίας, που δεν έχει ακόµη εκπληρωθεί από την 

επιχείρηση, και 

(δ) όταν ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αγορά για λόγο 

καθοριζόµενο στη συµφωνία πώλησης και η επιχείρηση είναι αβέβαιη για την 

πιθανότητα επιστροφής. 

 Όταν η επιχείρηση διατηρεί έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας, η 

συναλλαγή αποτελεί πώληση και καταχωρείται έσοδο. Για παράδειγµα, ένας πωλητής 

µπορεί να κρατήσει το νοµικό τίτλο των αγαθών, µόνο για να εξασφαλίσει την 
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εισπραξιµότητα του οφειλόµενου ποσού. Στην περίπτωση αυτή, αν η επιχείρηση έχει 

µεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες της κυριότητας, η συναλλαγή 

αποτελεί πώληση και καταχωρείται έσοδο. Ένα άλλο παράδειγµα µιας επιχείρησης 

που κρατάει έναν επουσιώδη µόνο κίνδυνο της κυριότητας µπορεί να είναι µία 

λιανική πώληση, όταν προσφέρεται επιστροφή χρηµάτων, αν ο πελάτης δε µείνει 

ικανοποιηµένος. Το έσοδο στις περιπτώσεις αυτές καταχωρείται κατά το χρόνο της 

πώλησης, εφόσον ο πωλητής µπορεί να υπολογίσει βάσιµα τις µελλοντικές 

επιστροφές, καταχωρώντας µια υποχρέωση για επιστροφές, βασιζόµενη σε 

προηγούµενη εµπειρία και άλλους σχετικούς παράγοντες. 

Τα έσοδα καταχωρούνται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Σε µερικές 

περιπτώσεις, αυτό µπορεί να µην είναι πιθανό µέχρις ότου εισπραχθεί το αντάλλαγµα 

ή µέχρις ότου αρθεί η αβεβαιότητα. Για παράδειγµα, µπορεί να είναι αβέβαιο ότι µια 

αλλοδαπή κρατική υπηρεσία θα χορηγήσει άδεια για να εµβασθεί το αντάλλαγµα από 

µια πώληση σε ξένη χώρα. Όταν χορηγείται η άδεια, αίρεται η αβεβαιότητα και 

καταχωρείται το έσοδο. Όµως, όταν ανακύπτει αµφιβολία για την εισπραξιµότητα 

ενός ποσού, ήδη συµπεριλαµβανοµένου στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό 

για το οποίο η ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, 

παρά ως διόρθωση του ποσού του εσόδου που καταχωρήθηκε αρχικά. 

 Έσοδα και έξοδα που αφορούν την ίδια συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούνται 

συγχρόνως. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται κοινώς ως συσχετισµός εσόδων και 

εξόδων. Τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των εγγυήσεων και άλλου κόστους, που 

πρόκειται να αναληφθεί µετά την αποστολή των αγαθών, µπορεί κανονικά να 

αποτιµηθούν αξιόπιστα, εφόσον οι λοιπές προϋποθέσεις για την καταχώρηση του 

εσόδου έχουν ικανοποιηθεί. Όµως, δεν µπορεί να καταχωρηθεί ένα έσοδο, όταν τα 

έξοδα δεν µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε 

αντάλλαγµα που έχει ήδη εισπραχθεί για την πώληση των αγαθών, καταχωρείται ως 

υποχρέωση. 

 

 

Παροχή υπηρεσιών. 
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 Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής, που αφορά την παροχή υπηρεσιών, µπορεί να 

εκτιµηθεί αξιόπιστα, η καταχώρηση εσόδου σχετιζόµενου µε τη συναλλαγή πρέπει να 

γίνεται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού. Το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, όταν 

πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα, 

(β) πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη, που συνδέονται µε τη σύµβαση, θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση, 

(γ) το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

µπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα και, 

(δ) τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή και αυτά που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, µπορεί να αποτιµηθούν αξιόπιστα(17)(18). 

 Η καταχώρηση του εσόδου µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής 

συχνά αναφέρεται ως η ποσοστιαία µέθοδος ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε αυτή τη 

µέθοδο, το έσοδο καταχωρείται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι 

υπηρεσίες. Η καταχώρηση του εσόδου σε αυτή τη βάση παρέχει χρήσιµη 

πληροφόρηση, ως προς την έκταση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της 

απόδοσης κατά τη διάρκεια µιας περιόδου. Το ∆ΛΠ 11 "συµβάσεις κατασκευής 

έργων", επίσης απαιτεί την καταχώρηση των εσόδων σε αυτή τη βάση. Οι ρυθµίσεις 

του ανωτέρω Προτύπου έχουν εφαρµογή, γενικά, ως προς την καταχώρηση των 

εσόδων και των σχετικών εξόδων µιας συναλλαγής που αφορά την παροχή 

υπηρεσιών. 

Τα έσοδα καταχωρούνται µόνον όταν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή. Όµως, όταν 

προκύπτει αβεβαιότητα γύρω από την εισπραξιµότητα ενός ποσού που ήδη 

συµπεριλαµβάνεται στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό ή το ποσό του οποίου η 

ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως έξοδο µάλλον, παρά ως 

διόρθωση του ποσού που είχε καταχωρηθεί στα έσοδα. 

Η επιχείρηση είναι γενικά σε θέση να κάνει βάσιµες εκτιµήσεις, αφού έχει 

συµφωνήσει στα ακόλουθα µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη της συναλλαγής: 

(α) τα δικαιώµατα που µπορεί να ασκήσει κάθε συµβαλλόµενο µέρος, σχετικά µε τις 

υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν και να ληφθούν από τα µέρη, 

(β) την αµοιβή των υπηρεσιών, και 

(γ) τον τρόπο και τους όρους του διακανονισµού. 
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Συνήθως, είναι επίσης αναγκαίο για την επιχείρηση να διαθέτει έναν αποτελεσµατικό 

εσωτερικό οικονοµικό προγραµµατισµό και πληροφοριακό σύστηµα. Η επιχείρηση 

επανεξετάζει και, όταν είναι απαραίτητο, αναθεωρεί τις εκτιµήσεις του εσόδου, 

καθώς παρέχεται η υπηρεσία. Η ανάγκη για τέτοιες αναθεωρήσεις δε σηµαίνει 

οπωσδήποτε ότι το αποτέλεσµα της συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

 Ο βαθµός ολοκλήρωσης µιας συναλλαγής µπορεί να προσδιοριστεί µε µία 

ποικιλία µεθόδων. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί τη µέθοδο που αποτιµά αξιόπιστα τις 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν. Αναλόγως της φύσης της συναλλαγής, οι µέθοδοι 

µπορεί να συµπεριλαµβάνουν: 

(α) επιµετρήσεις του εκτελεσθέντος έργου, 

(β) υπηρεσίες εκτελεσθείσες µέχρι σήµερα, σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών 

που πρόκειται να εκτελεστούν ή 

(γ) την αναλογία την οποία το µέχρι σήµερα αναληφθέν κόστος έχει καλύψει από το 

εκτιµώµενο συνολικό κόστος της συναλλαγής. Μόνον τα κόστη που αφορούν σε ήδη 

εκτελεσθείσες υπηρεσίες περιλαµβάνονται στα κόστη που έχουν αναληφθεί µέχρι 

σήµερα. Μόνον τα κόστη που αφορούν σε υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί ή µέλλουν 

να εκτελεστούν περιλαµβάνονται στο συνολικώς εκτιµώµενο κόστος της συναλλαγής. 

Τµηµατικές πληρωµές και προκαταβολές ληφθείσες από τους πελάτες δεν 

αντικατοπτρίζουν συνήθως τις εκτελεσθείσες υπηρεσίες. 

 Για πρακτικούς λόγους, όταν παρέχονται υπηρεσίες µε απροσδιόριστο αριθµό 

πράξεων κατά τη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου, το έσοδο κατανέµεται 

ισόποσα σε ολόκληρη τη διάρκεια της περιόδου αυτής, εκτός αν υπάρχει ένδειξη ότι 

κάποια άλλη µέθοδος αντιπροσωπεύει καλλίτερα το στάδιο της ολοκλήρωσης. Όταν 

µια ορισµένη πράξη είναι πολύ περισσότερο σηµαντική από κάθε άλλη πράξη, η 

καταχώρηση του εσόδου αναβάλλεται, µέχρις ότου εκτελεσθεί η σηµαντική πράξη. 

 Όταν το αποτέλεσµα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν 

µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, το έσοδο πρέπει να καταχωρείται µόνο κατά την 

έκταση που τα καταχωρούµενα έξοδα είναι ανακτήσιµα. 

 Κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων µιας συναλλαγής, συµβαίνει συχνά το 

αποτέλεσµα της συναλλαγής να µην µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Παρόλα αυτά, 

µπορεί να είναι πιθανόν ότι η επιχείρηση θα ανακτήσει τα αναληφθέντα κόστη της 

συναλλαγής. Για το λόγο αυτό, το έσοδο καταχωρείται µόνον κατά την έκταση που 

τα αναληφθέντα κόστη αναµένεται να ανακτηθούν. Εφόσον το αποτέλεσµα της 

συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν καταχωρείται κέρδος. 
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     Όταν το αποτέλεσµα µιας συναλλαγής δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και δεν 

πιθανολογείται ότι το κόστος που αναλήφθηκε θα ανακτηθεί, το έσοδο δεν 

καταχωρείται, ενώ το αναληφθέν κόστος καταχωρείται ως έξοδο. Όταν οι 

αβεβαιότητες που παρεµπόδιζαν τη εκτίµηση της έκβασης της σύµβασης παύουν να 

υπάρχουν, το έσοδο καταχωρείται. 

 

2.12. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 19: ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. 

 

  

Όταν υπάρχουν ασφαλιστικά ταµεία, καθορισµένων παροχών στο προσωπικό 

(defined benefits plans), τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συντάσσουν σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα αναλογιστικές µελέτες και να υπολογίζουν κάθε φορά τις 

πραγµατικές υποχρεώσεις στα ταµεία. 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από ένα εργοδότη για τη λογιστική των 

παροχών σε εργαζόµενους. 

Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε πληροφόρηση από τα προγράµµατα 

παροχών σε εργαζόµενους (βλέπε ∆ΛΠ 26 "λογιστική και πληροφόρηση για τα 

προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία"). Στις παροχές σε εργαζόµενους 

στις οποίες εφαρµόζεται το παρόν Πρότυπο συµπεριλαµβάνονται και εκείνες που 

παρέχονται: (∆ΠΧΠ 2 ): 

(α) σύµφωνα µε επίσηµα προγράµµατα ή άλλες τυπικές συµφωνίες µεταξύ της 

επιχείρησης και εργαζοµένων, οµάδων εργαζοµένων ή των αντιπροσώπων τους, 

(β) σύµφωνα µε νοµοθετικές απαιτήσεις ή µέσω κλαδικών επιχειρηµατικών 

κανονισµών, όπου οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να συνεισφέρουν σε εθνικά, 

κρατικά, κλαδικά ή άλλα προγράµµατα πολλών εργοδοτών, ή 
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(γ) εκείνων των άτυπων πρακτικών εφαρµογών που δηµιουργούν τεκµαιρόµενη 

δέσµευση. Άτυπες πρακτικές δηµιουργούν τεκµαιρόµενη δέσµευση, όταν η 

επιχείρηση δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να καταβάλει τις παροχές 

εργαζόµενων. Ένα παράδειγµα µιας τεκµαιρόµενης δέσµευσης είναι, όταν µια 

µεταβολή στις άτυπες πρακτικές της επιχείρησης θα προξενούσε µία µη αποδεκτή 

ζηµία στη σχέση της µε τους εργαζόµενους. 

  Οι παροχές σε εργαζοµένους περιλαµβάνουν: 

(α) βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους, όπως ηµεροµίσθια, µισθοί και εισφορές 

κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσια άδεια µετ' αποδοχών και άδεια ασθενείας µετ' 

αποδοχών, διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές (αν είναι πληρωτέες µέσα σε 

δώδεκα µήνες από το τέλος της περιόδου) και µη χρηµατικές παροχές (όπως 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα 

αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς απασχολούµενους, 

(β) παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές 

αποχώρησης, ασφάλεια ζωής µετά την έξοδο από την υπηρεσία και 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

(γ) λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους, περιλαµβανοµένης αδείας 

µακρόχρονης υπηρεσίας ή άδειας ανάπαυσης, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης 

µακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές µακρόχρονης ανικανότητας και, αν δεν είναι 

πληρωτέα εξ' ολοκλήρου µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου, διανοµή 

κερδών, πρόσθετες παροχές και µεταφερόµενη αποζηµίωση, 

(δ) παροχές εξόδου από την υπηρεσία. 

(ε) παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών. 

Επειδή κάθε κατηγορία που εντοπίζεται ανωτέρω στα (α) µέχρι (ε) έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, το Πρότυπο αυτό καθιερώνει ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε 

κατηγορία. 

        Οι παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν παροχές που χορηγούνται είτε 

στους εργαζόµενους είτε στα προστατευόµενά τους µέλη και µπορεί να 

τακτοποιούνται µε πληρωµές (ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών) που γίνονται είτε 

απευθείας στους εργαζόµενους, στις συζύγους τους, στα τέκνα ή άλλα 

προστατευόµενα µέλη ή σε άλλους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες. 

         Ο εργαζόµενος µπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση στη βάση 

πλήρους απασχόλησης, έκτακτης απασχόλησης, µόνιµης, ευκαιριακής ή προσωρινής. 
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Για το σκοπό του Προτύπου αυτού, οι εργαζόµενοι περιλαµβάνουν τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και το άλλο διευθυντικό προσωπικό. 

 

Ορισµοί. 

 

  Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Παροχές σε εργαζοµένους είναι όλες οι µορφές της αντιπαροχής που δίδεται από µια 

επιχείρηση σε αντάλλαγµα για την παρεχοµένη από τους εργαζόµενους υπηρεσία. 

Βραχύχρονες παροχές σε εργαζοµένους είναι παροχές σε εργαζοµένους (άλλες εκτός 

από παροχές λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς 

τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών) που λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα 

µήνες µετά από το τέλος της περιόδου µέσα στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τις 

σχετικές υπηρεσίες. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι παροχές σε εργαζοµένους (άλλες 

εκτός από παροχές λήξης απασχόλησης και παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς 

τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών) που είναι πληρωτέες µετά την ολοκλήρωση της 

απασχόλησης. 

Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία είναι τυπικές ή άτυπες 

συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση χορηγεί παροχές µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία σε ένα ή περισσότερους εργαζόµενους. 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία κατά τα οποία µια επιχείρηση καταβάλλει καθορισµένες εισφορές 

σε µία ξεχωριστή οικονοµική µονάδα (Ταµείο) και δε θα έχει καµιά νόµιµη ή 

τεκµαιρόµενη δέσµευση να πληρώνει περαιτέρω εισφορές, αν το ταµείο δεν κατέχει 

επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις παροχές σε εργαζόµενους που 

αφορούν στην υπηρεσία του εργαζόµενου κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες 

περιόδους. 

        Προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα παροχών µετά την 

έξοδο από την υπηρεσία, άλλα εκτός από τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. 

Προγράµµατα πολλών εργοδοτών είναι προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (άλλα 

εκτός από κρατικά προγράµµατα) ή προγράµµατα καθορισµένων παροχών (άλλα 

εκτός από κρατικά προγράµµατα) που: 
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(α) συγκεντρώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρονται από διάφορες 

επιχειρήσεις, οι οποίες δε βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, και 

(β) χρησιµοποιούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για να παρέχουν οφέλη σε 

εργαζόµενους περισσοτέρων της µιας επιχείρησης, πάνω στη βάση ότι τα επίπεδα 

εισφορών και παροχών προσδιορίζονται χωρίς αναφορά στην ταυτότητα της 

επιχείρησης που απασχολεί τους εργαζόµενους. 

        Αλλες µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους είναι παροχές σε 

εργαζόµενους (άλλες εκτός από παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία, παροχές 

λήξης απασχόλησης και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία 

αυτών), οι οποίες δε λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος 

της περιόδου στην οποία οι απασχολούµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία. 

Παροχές λήξης της απασχόλησης είναι παροχές σε εργαζόµενους πληρωτέες ως 

αποτέλεσµα, είτε: 

(α) απόφασης της επιχείρησης να τερµατίσει την απασχόληση ενός εργαζόµενου πριν 

την κανονική ηµεροµηνία εξόδου από την υπηρεσία ή, 

(β) απόφασης ενός εργαζόµενου να αποδεχθεί εθελοντική έξοδο από την υπηρεσία µε 

αντάλλαγµα αυτές τις παροχές. 

Απαλείφεται 

Παροχές αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών είναι 

παροχές σε εργαζόµενους σύµφωνα µε τις οποίες: 

(α) οι εργαζόµενοι δικαιούνται να λάβουν συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από 

την επιχείρηση (ή τη µητρική της) ή, 

(β) το ποσό της δέσµευσης της επιχείρησης προς τους εργαζόµενους εξαρτάται από 

τη µελλοντική τιµή συµµετοχικών χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδονται από 

την επιχείρηση. 

Απαλείφεται 

Προγράµµατα παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών είναι 

τυπικές ή άτυπες συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση χορηγεί παροχές 

αποζηµίωσης σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών για ένα ή 

περισσότερους εργαζόµενους.(∆ΠΧΠ2) 

      Κατοχυρωµένες παροχές σε εργαζόµενους είναι παροχές σε εργαζόµενους που 

δεν εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση. 

       Παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής είναι η παρούσα αξία, πριν 

την αφαίρεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος, των 
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αναµενόµενων µελλοντικών πληρωµών που απαιτούνται για την τακτοποίηση της 

δέσµευσης που προέρχεται από υπηρεσία εργαζόµενου κατά την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες περιόδους. 

       Κόστος τρέχουσας απασχόλησης είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της 

υποχρέωσης καθορισµένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση 

εργαζόµενου κατά την τρέχουσα περίοδο. 

        Κόστος τόκων είναι η αύξηση κατά τη διάρκεια µιας περιόδου της παρούσας 

αξίας της δέσµευσης καθορισµένων παροχών που συµβαίνει, γιατί οι παροχές είναι 

µια περίοδο πλησιέστερα προς τακτοποίηση. 

Περιουσιακά στοιχεία προγράµµατος αποτελούν τα: 

(α) περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα από ένα ταµείο µακροπρόθεσµων παροχών σε 

εργαζόµενους και, 

(β) ειδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

        Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από ένα ταµείο µακροπρόθεσµων 

παροχών σε εργαζόµενους είναι περιουσιακά στοιχεία (άλλα εκτός από µη 

µεταβιβάσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδονται από την επιχείρηση που 

καταρτίζει τις οικονοµικές καταστάσεις) που: 

(α) κατέχονται από µία οικονοµική µονάδα (Ταµείο) το οποίο είναι νοµικά 

ανεξάρτητο από την καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρηση και 

υφίσταται µόνο και µόνο για να πληρώνει ή να χρηµατοδοτεί παροχές σε 

εργαζόµενους, και 

(β) είναι διαθέσιµα για να χρησιµοποιούνται µόνο για πληρωµή ή χρηµατοδότηση 

παροχών σε εργαζόµενους, δεν είναι διαθέσιµα στους πιστωτές της καταρτίζουσας τις 

οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης (έστω και σε πτώχευση) και δεν µπορούν να 

επιστρέφονται στην αναφερόµενη επιχείρηση εκτός αν είτε: 

(i) τα εναποµένοντα περιουσιακά στοιχεία του ταµείου είναι αρκετά για να 

ικανοποιήσουν όλες τις σχετικές µε τις παροχές των εργαζοµένων δεσµεύσεις του 

προγράµµατος ή της επιχείρησης που καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις, ή 

(ii) τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται στην καταρτίζουσα τις οικονοµικές 

καταστάσεις επιχείρηση ως αποζηµίωση για τις ήδη πληρωθείσες παροχές σε 

εργαζόµενους. 

          Ειδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο που 

εκδίδεται από έναν ασφαλιστή που δεν είναι συνδεδεµένο µέρος (όπως ορίζεται στο 



107 

 

∆ΛΠ 24 "Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών") της επιχείρησης, εφόσον οι 

πρόσοδοι από το ασφαλιστήριο: 

(α) µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για να πληρώσει ή να χρηµατοδοτήσει 

παροχές σε εργαζόµενους σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και 

(β) δεν είναι διαθέσιµοι για τους πιστωτές της καταρτίζουσας τις οικονοµικές 

καταστάσεις επιχείρησης (έστω και σε πτώχευση) και δεν µπορούν να πληρωθούν 

στην επιχείρηση εκτός και αν: 

(i) οι πρόσοδοι αντιπροσωπεύουν πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι 

απαραίτητα σύµφωνα µε το ασφαλιστήριο για την αντιµετώπιση όλων των σχετικών 

δεσµεύσεων παροχών σε εργαζόµενους, ή 

(ii) οι πρόσοδοι επιστρέφονται στην καταρτίζουσα τις οικονοµικές καταστάσεις 

επιχείρηση για αποζηµίωση για τις ήδη πληρωθείσες παροχές σε εργαζόµενους. 

          Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε 

να ανταλλαγεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε 

επίγνωση και µε τη θέληση τους σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

           Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι τόκοι, 

µερίσµατα και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία του 

προγράµµατος, µαζί µε πραγµατοποιηθέντα και απραγµατοποίητα κέρδη ή ζηµίες από 

τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος, µείον κάθε κόστος για τη διαχείριση του 

προγράµµατος και µείον κάθε φόρος πληρωτέος από το ίδιο το πρόγραµµα. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές αποτελούνται από: 

(α) εµπειρικές προσαρµογές (οι επιπτώσεις των διαφορών µεταξύ των προηγούµενων 

αναλογιστικών παραδοχών και των όσων πραγµατικά συνέβησαν), και 

(β) τις επιπτώσεις µεταβολών στις αναλογιστικές παραδοχές. 

         Κόστος προϋπηρεσίας είναι η αύξηση στην παρούσα αξία της δέσµευσης 

καθορισµένων παροχών για υπηρεσία εργαζόµενου σε προηγούµενες περιόδους, που 

καταλήγει στην τρέχουσα περίοδο από την εισαγωγή ή τις µεταβολές στις παροχές 

µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή λοιπών µακροπρόθεσµων παροχών σε 

εργαζόµενους. Το κόστος προϋπηρεσίας µπορεί να είναι είτε θετικό (όταν παροχές 

εισάγονται ή βελτιώνονται) είτε αρνητικό (όταν µειώνονται υπάρχουσες παροχές). 

  

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
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Οι βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους περιλαµβάνουν στοιχεία τέτοια όπως: 

(α) ηµεροµίσθια, µισθούς και εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, 

(β) βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες (τέτοιες όπως ετήσια άδεια µετ' 

αποδοχών και άδεια ασθενείας µετ' αποδοχών), όταν οι απουσίες αναµένεται να 

συµβούν µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου στην οποία οι 

εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική εργασιακή υπηρεσία, 

(γ) διανοµή κερδών και πρόσθετες παροχές πληρωτέες µέσα σε δώδεκα µήνες µετά τη 

λήξη της περιόδου µέσα στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, 

(δ) µη χρηµατικές παροχές (τέτοιες όπως ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, στέγαση, 

αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούµενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς 

εργαζόµενους. 

          Η λογιστικοποίηση βραχύχρονων παροχών σε εργαζόµενους είναι γενικά απλή, 

γιατί δεν απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για την αποτίµηση της δέσµευσης ή 

το κόστος και δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα οποιουδήποτε αναλογιστικού κέρδους ή 

ζηµίας. Περαιτέρω, βραχύχρονες υποχρεώσεις παροχών σε εργαζόµενους 

αποτιµώνται πάνω σε µια απροεξόφλητη βάση. 

 

 

Καταχώρηση και αποτίµηση 

 

 Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

µιας λογιστικής περιόδου, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το απροεξόφλητο ποσό 

των βραχύχρονων παροχών σε εργαζόµενους που αναµένεται να πληρωθεί σε 

αντάλλαγµα για αυτή την υπηρεσία: 

(α) ως υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση κάθε ποσού που ήδη 

πληρώθηκε. Αν το ποσό που ήδη πληρώθηκε υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των 

παροχών, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρήσει αυτό το υπερβάλλον ως περιουσιακό 

στοιχείο (προπληρωθέν έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει, για 

παράδειγµα, σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή επιστροφή χρηµάτων, και 

(β) ως έξοδο, εκτός αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη 

συµπερίληψη των παροχών στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου (βλέπε, για 

παράδειγµα, ∆ΛΠ 2 "αποθέµατα" και ∆ΛΠ 16 "ενσώµατα πάγια"). 
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         Οι παράγραφοι εξηγούν πως µια επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει αυτή την 

απαίτηση στις βραχύχρονες παροχές σε εργαζόµενους µε τη µορφή των 

αποζηµιωνόµενων απουσιών και προγραµµάτων διανοµής κερδών και πρόσθετων 

παροχών. 

Βραχύχρονες αποζηµιωνόµενες απουσίες 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το αναµενόµενο κόστος των βραχύχρονων 

παροχών σε εργαζόµενους µε τη µορφή των αποζηµιωνόµενων απουσιών σύµφωνα 

µε την παράγραφο 10 ως ακολούθως: 

(α) στην περίπτωση των σωρευόµενων αποζηµιωνόµενων απουσιών, όταν οι 

εργαζόµενοι παρέχουν υπηρεσία που αυξάνει το δικαίωµα τους σε µελλοντικές 

αποζηµιωνόµενες απουσίες και, 

(β) στην περίπτωση των µη σωρευοµένων αποζηµιωνόµενων απουσιών, όταν οι 

απουσίες γίνονται. 

          Η επιχείρηση µπορεί να αποζηµιώνει εργαζόµενους για απουσία για διάφορους 

λόγους που περιλαµβάνουν διακοπές, ασθένεια και βραχύχρονη ανικανότητα, 

µητρότητα ή πατρότητα, δικαστική υπηρεσία και στρατιωτική υπηρεσία. Το δικαίωµα 

σε αποζηµιωνόµενες απουσίες εµπίπτει σε δύο κατηγορίες: 

(α) σωρευτικό, και 

(β) µη σωρευτικό. 

        Σωρευµένες αποζηµιωνόµενες απουσίες είναι εκείνες που µεταφέρονται εις νέον 

και µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε µελλοντικές περιόδους, αν το δικαίωµα της 

τρέχουσας περιόδου δε χρησιµοποιηθεί πλήρως. Σωρευµένες αποζηµιωνόµενες 

απουσίες µπορεί να είναι είτε κεκτηµένο δικαίωµα (µε άλλα λόγια, οι 

απασχολούµενοι έχουν δικαίωµα σε ταµειακή πληρωµή για αχρησιµοποίητο 

δικαίωµα µε την αποχώρησή τους από την επιχείρηση) ή µη κεκτηµένο δικαίωµα 

(όταν οι εργαζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα σε ταµειακή πληρωµή για αχρησιµοποίητο 

δικαίωµα µε την αποχώρησή τους). ∆έσµευση ανακύπτει καθώς οι εργαζόµενοι 

παρέχουν υπηρεσία που αυξάνει το δικαίωµά τους για µελλοντικές αποζηµιωνόµενες 

απουσίες. Η δέσµευση υπάρχει και καταχωρείται, ακόµη και αν οι αποζηµιωνόµενες 

απουσίες δεν είναι κεκτηµένο δικαίωµα, µολονότι η πιθανότητα οι εργαζόµενοι να 

αποχωρήσουν, πριν χρησιµοποιήσουν το σωρευµένο µη κεκτηµένο δικαίωµα, 

επηρεάζει την αποτίµηση της δέσµευσης αυτής. 
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 Η επιχείρηση πρέπει να αποτιµά το αναµενόµενο κόστος των σωρευόµενων 

αποζηµιωνόµενων απουσιών ως το πρόσθετο ποσό που η επιχείρηση αναµένει να 

καταβάλει ως αποτέλεσµα του αχρησιµοποίητου δικαιώµατος που έχει σωρευθεί κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

  Η µέθοδος που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο αποτιµά την δέσµευση στο 

ποσό των πρόσθετων πληρωµών που αναµένονται να προκύψουν αποκλειστικά από 

το γεγονός ότι οι παροχές συσσωρεύονται. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιχείρηση 

µπορεί να µη χρειάζεται να κάνει λεπτοµερείς υπολογισµούς για να εκτιµήσει ότι δεν 

υπάρχει ουσιώδης δέσµευση για αχρησιµοποίητες αποζηµιωνόµενες απουσίες. Για 

παράδειγµα, η δέσµευση για άδεια ασθενείας είναι πιθανό να είναι ουσιώδης µόνο αν 

υπάρχει µία επίσηµη ή ανεπίσηµη συµφωνία ότι αχρησιµοποίητη πληρωνόµενη άδεια 

ασθενείας µπορεί να θεωρηθεί ως πληρωνόµενη άδεια διακοπών. 

Παράδειγµα που επεξηγεί τις παραγράφους 14 και 15 

Μια επιχείρηση έχει 100 εργαζόµενους, που ο καθένας δικαιούται πέντε εργάσιµες 

ηµέρες πληρωµένης άδειας ασθενείας ετησίως. Αχρησιµοποίητη άδεια ασθενείας 

µπορεί να µεταφέρεται εις νέον για ένα ηµερολογιακό έτος. Η άδεια ασθενείας 

λαµβάνεται πρώτα από το δικαίωµα του τρέχοντος έτους και µετά από οποιοδήποτε 

υπόλοιπο που µεταφέρθηκε εις νέον από το προηγούµενο έτος [µε βάση τη µέθοδο 

Τελευταία Εισαγωγή, Πρώτη Εξαγωγή (LIFO)]. Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 20Χ1, το 

µέσο αχρησιµοποίητο δικαίωµα είναι δύο ηµέρες ανά εργαζόµενο. Η επιχείρηση 

αναµένει, βασιζόµενη στην εµπειρία του παρελθόντος, η οποία αναµένεται να 

συνεχιστεί, ότι 92 εργαζόµενοι δε θα πάρουν περισσότερο από πέντε ηµέρες 

πληρωµένης άδειας ασθενείας το 20Χ2 και ότι οι αποµένοντες 8 εργαζόµενοι θα 

πάρουν κατά µέσο όρο εξήµιση ηµέρες ο καθένας. 

Η επιχείρηση αναµένει ότι θα πληρώσει 12 ηµερών πρόσθετη αποζηµίωση 

πληρωµένης ασθένειας ως αποτέλεσµα του αχρησιµοποίητου δικαιώµατος που έχει 

σωρευθεί κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2ΟΧ1 µία και µισή ηµέρα ο καθένας για 8 

εργαζόµενους). Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί µια υποχρέωση ίση µε 12 ηµέρες 

πληρωµένης ασθενείας. 

      Οι µη σωρευόµενες αποζηµιωνόµενες απουσίες δε µεταφέρονται εις νέον: 

εκπνέουν, αν το δικαίωµα της τρέχουσας περιόδου δεν εξασκηθεί πλήρως και δεν 

παρέχεται το δικαίωµα στους εργαζόµενους πληρωµής µετρητών για το 

αχρησιµοποίητο δικαίωµα µε την αποχώρηση από την επιχείρηση. Αυτή είναι 
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συνήθως η περίπτωση για πληρωµή ασθένειας (κατά την έκταση που αχρησιµοποίητο 

δικαίωµα του παρελθόντος δεν αυξάνει µελλοντικό δικαίωµα), άδεια µητρότητας ή 

πατρότητας και αποζηµιωνόµενες απουσίες για δικαστική υπηρεσία ή στρατιωτική 

υπηρεσία. Η επιχείρηση δεν καταχωρεί καµιά υποχρέωση ή έξοδο µέχρι το χρόνο της 

απουσίας, γιατί η εργασιακή υπηρεσία δεν αυξάνει το ποσό της παροχής. 

Προγράµµατα διανοµής κερδών και πρόσθετων παροχών 

       Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί το αναµενόµενο κόστος διανοµής κερδών και 

προσθέτων παροχών σύµφωνα µε την παράγραφο 10, όταν και µόνο όταν: 

(α) η επιχείρηση έχει µια παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να κάνει τέτοιες 

πληρωµές, ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, και 

(β) µια αξιόπιστη εκτίµηση της δέσµευσης µπορεί να γίνει. 

Μια παρούσα δέσµευση υπάρχει όταν και µόνο όταν, η επιχείρηση δεν έχει καµία 

ρεαλιστική εναλλακτική λύση, παρά να κάνει τις πληρωµές. 

         Σύµφωνα µε µερικά προγράµµατα διανοµής κερδών, οι εργαζόµενοι λαµβάνουν 

ένα µερίδιο του κέρδους µόνο, αν παραµείνουν στην επιχείρηση για µια καθορισµένη 

περίοδο. Τέτοια προγράµµατα δηµιουργούν τεκµαιρόµενη δέσµευση, καθώς 

εργαζόµενοι παρέχουν υπηρεσίες που αυξάνουν το ποσό που θα καταβληθεί, αν αυτοί 

παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι το τέλος της καθορισµένης περιόδου. Η αποτίµηση 

τέτοιων τεκµαιρόµενων δεσµεύσεων αντανακλά τη δυνατότητα µερικοί εργαζόµενοι 

να φύγουν, χωρίς να συµµετάσχουν στη διανοµή των κερδών. 

Παράδειγµα που επεξηγεί την παράγραφο 18 

       Ένα πρόγραµµα διανοµής κερδών απαιτεί από µια επιχείρηση την καταβολή µιας 

καθορισµένης αναλογίας των καθαρών κερδών της για το έτος σε εργαζόµενους, που 

υπηρετούν καθ' όλο το έτος. Αν κανένας εργαζόµενος δε φύγει κατά τη διάρκεια του 

έτους, το σύνολο των πληρωµών από τη διανοµή των κερδών για το έτος θα είναι 3 % 

των καθαρών κερδών. Η επιχείρηση εκτιµά ότι ο αριθµός του συνολικά 

απασχολούµενου προσωπικού θα µειώσει τις πληρωµές στο 2,5 % των καθαρών 

κερδών. 

        Η επιχείρηση καταχωρεί µία υποχρέωση και ένα έξοδο 2,5 % των καθαρών 

κερδών. Η επιχείρηση µπορεί να µην έχει νόµιµη δέσµευση να καταβάλει πρόσθετες 

παροχές. Παρόλα αυτά, σε µερικές περιπτώσεις, µια επιχείρηση έχει τακτική 

καταβολής πρόσθετων παροχών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση έχει 

τεκµαιρόµενη δέσµευση, γιατί η επιχείρηση δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 

λύση, παρά να καταβάλει τις πρόσθετες παροχές. Η αποτίµηση της τεκµαιρόµενης 
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δέσµευσης αντανακλά την πιθανότητα ότι µερικοί εργαζόµενοι µπορεί να φύγουν, 

χωρίς να λάβουν πρόσθετη αµοιβή. 

            Η επιχείρηση µπορεί να κάνει µια αξιόπιστη εκτίµηση της νόµιµης ή 

τεκµαιρόµενης δέσµευσης σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα διανοµής κερδών ή 

πρόσθετων παροχών όταν και µόνο όταν: 

(α) οι τυπικοί όροι του προγράµµατος περιέχουν τύπο για τον προσδιορισµό του 

ποσού της παροχής, 

(β) η επιχείρηση προσδιορίζει τα ποσά που θα πληρωθούν πριν την έγκριση των 

οικονοµικών καταστάσεων για έκδοση, ή 

(γ) η παρελθούσα τακτική παρέχει ξεκάθαρη ένδειξη του ποσού της τεκµαιρόµενης 

δέσµευσης της επιχείρησης. 

          Η δέσµευση σύµφωνα µε τα προγράµµατα διανοµής κερδών και προσθέτων 

παροχών προέρχεται από την υπηρεσία εργαζόµενων και όχι από κάποια συναλλαγή 

µε τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Συνεπώς, η επιχείρηση καταχωρεί το κόστος 

προγραµµάτων διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών όχι ως διανοµή καθαρών 

κερδών, αλλά ως έξοδο. 

         Αν οι πληρωµές διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών δεν καθίστανται 

καταβλητέες στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά το τέλος της περιόδου 

στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, οι πληρωµές αυτές 

θεωρούνται ως λοιπές µακροπρόθεσµες παροχές σε εργαζόµενους,απαλείφεται. 

Αν οι πληρωµές διανοµής κερδών και προσθέτων παροχών πληρούν τον ορισµό των 

παροχών σε συµµετοχικούς τίτλους ή µε βάση την αξία αυτών, η επιχείρηση τις 

χειρίζεται. 

 

 

 

 

Γνωστοποιήσεις 

   

 Μολονότι το Πρότυπο αυτό δεν απαιτεί ειδικές γνωστοποιήσεις για βραχύχρονες 

παροχές σε εργαζόµενους, άλλα Πρότυπα µπορεί να απαιτούν γνωστοποιήσεις. Για 

παράδειγµα, το ∆ΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών, απαιτεί 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε τις παροχές σε εργαζόµενους για διευθυντικά στελέχη του 
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προσωπικού. Το ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, απαιτεί 

γνωστοποίηση της δαπάνης για τις παροχές σε εργαζόµενους. 

 

 Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν, για παράδειγµα: 

 παροχές εξόδου από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, και άλλες παροχές µετά την 

έξοδο από την υπηρεσία, όπως ασφάλεια ζωής και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη 

µετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

      Ρυθµίσεις βάσει των οποίων η επιχείρηση παρέχει οφέλη µετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, συνιστούν προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η 

επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει το Πρότυπο αυτό σε όλες αυτές τις ρυθµίσεις, είτε 

συνιστούν είτε όχι την ίδρυση µιας ξεχωριστής οικονοµικής µονάδας για να 

εισπράττει εισφορές και να καταβάλει παροχές. 

       Τα προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία διακρίνονται είτε σε 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είτε σε προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών, ανάλογα µε την οικονοµική υπόσταση του προγράµµατος, όπως αυτή 

προκύπτει από τους κύριους όρους και συνθήκες του. Κατά τα προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών: 

(α) η νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση της επιχείρησης περιορίζεται στο ποσό που 

αυτή συµφωνεί να συνεισφέρει στο Ταµείο. Έτσι, το ποσό των παροχών µετά την 

έξοδο από την υπηρεσία που λαµβάνεται από τον εργαζόµενο προσδιορίζεται από το 

ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από την επιχείρηση (και ίσως επίσης και από 

τον εργαζόµενο) σε ένα πρόγραµµα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία ή σε 

µια ασφαλιστική εταιρεία, µαζί µε τις αποδόσεις της επένδυσης που προκύπτουν από 

τις εισφορές, και 

(β) κατά συνέπεια, ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα είναι λιγότερες από 

τις αναµενόµενες) και ο επενδυτικός κίνδυνος (ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 

επενδυµένα θα είναι ανεπαρκή για να αντιµετωπίσουν τις αναµενόµενες παροχές) 

βαρύνουν τον εργαζόµενο. 

        Παραδείγµατα περιπτώσεων, όπου η δέσµευση της επιχείρησης δεν περιορίζεται 

στο ποσό που δέχεται να συνεισφέρει στο φορέα είναι, όταν η επιχείρηση έχει µία 

νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση µέσω: 

(α) ενός τύπου του προγράµµατος παροχών που δε συνδέεται µόνο µε το ποσό των 

εισφορών, 
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(β) µιας εγγύησης, είτε έµµεσα µέσω ενός προγράµµατος είτε άµεσα, µέσω µίας 

καθορισµένης απόδοσης πάνω στις εισφορές, ή 

(γ) εκείνων των ανεπίσηµων πρακτικών που δηµιουργούν µία τεκµαιρόµενη 

δέσµευση. Για παράδειγµα, µία τεκµαιρόµενη δέσµευση µπορεί να προκύψει, όταν 

µία επιχείρηση έχει ιστορικά παράσχει αυξανόµενα οφέλη σε πρώην εργαζόµενους 

για να αντιµετωπιστεί ο ρυθµός του πληθωρισµού ακόµη και όταν δεν υπάρχει 

νόµιµη δέσµευση να πράξει έτσι. 

   Κατά τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών: 

(α) η δέσµευση της επιχείρησης είναι να παρέχει τις συµφωνηµένες παροχές στους 

τωρινούς και πρώην εργαζόµενους και, 

(β) ο αναλογιστικός κίνδυνος (ότι οι παροχές θα κοστίσουν περισσότερο από το 

αναµενόµενο) και ο επενδυτικός κίνδυνος βαρύνουν, ουσιαστικά, την επιχείρηση. Αν 

η αναλογιστική ή επενδυτική εµπειρία είναι χειρότερη από τα αναµενόµενα, η 

δέσµευση της επιχείρησης µπορεί να αυξηθεί. 

      Οι παρακάτω παράγραφοι εξηγούν τη διάκριση µεταξύ προγραµµάτων 

καθορισµένων εισφορών και προγραµµάτων καθορισµένων παροχών στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων πολλών εργοδοτών, κρατικών προγραµµάτων και ασφαλισµένων 

παροχών,προγράµµατα πολλών εργοδοτών. 

      Η επιχείρηση πρέπει να ταξινοµεί ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών ως 

πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών ή ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, 

ανάλογα µε τους όρους του προγράµµατος (περιλαµβανοµένης και οποιασδήποτε 

τεκµαιρόµενης δέσµευσης πέραν των τυπικών όρων). Όπου ένα πρόγραµµα πολλών 

εργοδοτών είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση πρέπει να: 

(α) λογιστικοποιεί το αναλογούν σε αυτή µερίδιο των δεσµεύσεων καθορισµένων 

παροχών, περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του κόστους που συνδέεται 

µε το πρόγραµµα µε τον ίδιο τρόπο όπως για οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών, και 

(β) γνωστοποιεί τις απαιτούµενες από την παράγραφο 120Α πληροφορίες. 

        Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµες επαρκείς πληροφορίες για να χρησιµοποιήσει τη 

λογιστική καθορισµένων παροχών σε ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, που είναι 

ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση πρέπει να: 

(α) λογιστικοποιεί το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις παραγράφους 44-46, ως να 

επρόκειτο για πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, 

(β) γνωστοποιεί: 
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(i) το γεγονός ότι το πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, και 

(ii) το λόγο γιατί δεν είναι διαθέσιµη επαρκής πληροφόρηση για να καταστήσει την 

επιχείρηση ικανή να λογιστικοποιεί το πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων 

παροχών, και 

(γ) Κατά την έκταση που ένα πλεόνασµα ή έλλειµµα στο πρόγραµµα µπορεί να 

επηρεάσει το ποσό µελλοντικών εισφορών, να γνωστοποιεί επιπρόσθετα: 

(i) κάθε διαθέσιµη πληροφορία σχετική µε αυτό το πλεόνασµα ή έλλειµµα, 

(ii) τη βάση που χρησιµοποιήθηκε για να προσδιοριστεί αυτό το πλεόνασµα ή 

έλλειµµα, και 

(iii) τις τυχόν επιπτώσεις, για την επιχείρηση. 

        Ένα παράδειγµα ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών πολλών 

εργοδοτών είναι εκείνο, όπου: 

(α) το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται στη βάση ενός συστήµατος διανεµητικού 

χαρακτήρα ούτως ώστε: Οι εισφορές καθορίζονται σε επίπεδο που αναµένεται να 

είναι επαρκείς για την καταβολή των παροχών που καθίστανται πληρωτέες στην ίδια 

περίοδο και µελλοντικές παροχές που κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 

περιόδου θα εξοφλούνται από µελλοντικές εισφορές, και 

(β) οι παροχές των εργαζοµένων προσδιορίζονται από τη διάρκεια της υπηρεσίας 

τους και οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις δεν έχουν πραγµατικούς τρόπους 

αποχώρησης από το πρόγραµµα, χωρίς να καταβάλουν εισφορά για τις παροχές που 

κερδήθηκαν από εργαζόµενους µέχρι την ηµεροµηνία της αποχώρησης. Ένα τέτοιο 

πρόγραµµα δηµιουργεί αναλογιστικό κίνδυνο για την επιχείρηση: αν το οριστικό 

κόστος των παροχών που έχουν ήδη κερδηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

είναι µεγαλύτερο από το αναµενόµενο, η επιχείρηση είτε πρέπει να αυξήσει τις 

εισφορές της ή να πείσει τους εργαζόµενους να αποδεχθούν µία µείωση στις παροχές. 

Συνεπώς, ένα τέτοιο πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 

       Όταν επαρκείς πληροφορίες είναι διαθέσιµες σχετικά µε ένα πρόγραµµα πολλών 

εργοδοτών, το οποίο είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση 

λογιστικοποιεί το αναλογούν σε αυτή µερίδιο της δέσµευσης καθορισµένων παροχών, 

των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του κόστους παροχών µετά την 

έξοδο από την υπηρεσία που συνδέεται µε το πρόγραµµα κατά τον ίδιο τρόπο, όπως 

για κάθε άλλο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Όµως, σε µερικές περιπτώσεις, η 

επιχείρηση µπορεί να µην είναι σε θέση να εντοπίσει το µερίδιό της στην υποκείµενη 
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οικονοµική θέση και απόδοση του προγράµµατος µε επαρκή αξιοπιστία για 

λογιστικούς σκοπούς. Αυτό µπορεί να συµβεί, αν: 

(α) η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, που 

πληρεί τις ανάγκες του Προτύπου αυτού, ή 

(β) το πρόγραµµα εκθέτει τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε αναλογιστικούς 

κινδύνους, που συνδέονται µε τους τωρινούς και πρώην εργαζόµενους άλλων 

επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει σταθερή και αξιόπιστη βάση για 

επιµερισµό της δέσµευσης, των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και του 

κόστους στις επί µέρους επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση λογιστικοποιεί το πρόγραµµα, σαν να ήταν 

ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών και γνωστοποιεί τις πρόσθετες πληροφορίες 

που απαιτούνται. 

       Μπορεί να υφίσταται συµβατική συµφωνία ανάµεσα στο πρόγραµµα πολλών 

εργοδοτών και τους συµµετέχοντες σε αυτό που προσδιορίζει πως θα διανεµηθεί το 

πλεόνασµα του προγράµµατος στους συµµετέχοντες (ή πως θα καλυφθείτο 

έλλειµµα).Ο συµµετέχων σε πρόγραµµα πολλών εργοδοτών το οποίο διέπεται από 

τέτοια συµφωνία, που λογιστικοποιεί το πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων 

εισφορών σύµφωνα µε την παράγραφο 30,θα αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο ή 

την υποχρέωση που απορρέει από τη συµβατική συµφωνία και το προκύπτον έσοδο ή 

έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Παράδειγµα που επεξηγεί: 

Μία οικονοµική οντότητα συµµετέχει σε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών πολλών 

εργοδοτών που δεν καταρτίζει αποτιµήσεις του προγράµµατος σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

19.Λογιστικοποιείκατά συνέπεια το πρόγραµµα όπως εάν επρόκειτο για πρόγραµµα 

καθορισµένων εισφορών.Μία αποτίµηση του σχηµατισµού κεφαλαίου που δεν έγινε 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19εµφανίζει έλλειµµα 100εκατοµµυρίων στο πρόγραµµα.Το 

πρόγραµµα έχει συµφωνήσει ένα χρονοδιάγραµµα εισφορών µε τους συµµετέχοντες 

εργοδότες µε το οποίο θα εξαλειφθεί το έλλειµµα στα επόµενα πέντε έτη.Οι 

συνολικές εισφορές της οικονοµικής οντότητας βάσει της σύµβασης ανέρχονται σε 

8εκατοµµύρια. 

        Η οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει µία υποχρέωση για τις εισφορές,η οποία 

προσαρµόζεται για να εµφανίσει τη διαχρονική αξία του χρήµατος και ένα έξοδο ίσης 

αξίας στα αποτελέσµατα. 
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        Το ∆ΛΠ 37 προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

απαιτεί από την οικονοµική οντότητα να αναγνωρίζει ή να γνωστοποιεί σχετικές 

πληροφορίες,για ορισµένες ενδεχόµενες υποχρεώσεις.Στο πλαίσιο ενός 

προγράµµατος πολλών εργοδοτών,µια ενδεχοµένη υποχρέωση µπορείνα προκύψει,για 

παράδειγµα,από: 

α) αναλογιστικές ζηµίες που αφορούν σε άλλες συµµετέχουσες οικονοµικές 

οντότητες,γιατίκάθε οικονοµική οντότητα που συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα πολλών 

εργοδοτών µοιράζεται τους αναλογιστικούς κινδύνους κάθε άλλης συµµετέχουσας 

οικονοµικής οντότητας ή  

β) κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση 

οποιασδήποτε έλλειψης στο πρόγραµµα,αν άλλες οικονοµικές οντότητες 

σταµατήσουν να συµµετέχουν.(όπως τροπ. µε τον κανονισµό 1910/2005) 

        Τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών διαφέρουν από τα προγράµµατα οµαδικής 

διαχείρισης. Ένα πρόγραµµα οµαδικής διαχείρισης είναι καθαρά µία συγκέντρωση 

µεµονωµένων εργοδοτικών προγραµµάτων που συνενώνονται για να επιτραπεί στους 

συµµετέχοντες εργοδότες να συγκεντρώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για 

επενδυτικούς σκοπούς και να µειώσουν το κόστος διοίκησης και διαχείρισης της 

επένδυσης, αλλά οι διεκδικήσεις των διαφόρων εργοδοτών διαχωρίζονται για το 

αποκλειστικό όφελος των δικών τους εργαζοµένων. Τα προγράµµατα οµαδικής 

διαχείρισης παροχών στους εργαζόµενους δεν θέτουν ειδικά λογιστικά προβλήµατα, 

γιατί υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες πληροφορίες για να αντιµετωπίσουν µε τον ίδιο 

τρόπο, όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα µεµονωµένου εργοδότη και επειδή τέτοια 

προγράµµατα δεν εκθέτουν τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις σε αναλογιστικούς 

κινδύνους, που συνδέονται µε τους τωρινούς και πρώην εργαζόµενους των άλλων 

επιχειρήσεων. Οι ορισµοί στο Πρότυπο αυτό απαιτούν η επιχείρηση να ταξινοµεί ένα 

πρόγραµµα οµαδικής διαχείρισης παροχών στους εργαζόµενους ως πρόγραµµα 

καθορισµένων εισφορών ή ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε τους 

όρους του προγράµµατος (συµπεριλαµβανοµένης κάθε τεκµαιρόµενης δέσµευσης 

πέραν των τυπικών όρων). 

      Προγράµµατα καθορισµένων παροχών που κατανέµουν τους κινδύνους ανάµεσα 

σε διάφορες οικονοµικές οντότητες κάτω από κοινό έλεγχο,για παράδειγµα µία 

µητρική εταιρία και οι θυγατρικές της,δεν αποτελούν προγράµµατα πολλών 

εργοδοτών. 
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       Μία οικονοµική οντότητα που συµµετέχει σε τέτοιο πρόγραµµα θα λάβει 

πληροφορίες για το πρόγραµµα στο σύνολό του,επιµετρώµενες σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

19βάσει των παραδοχών που διέπουν το πρόγραµµα στο σύνολό του.Αν υφίσταται 

συµβατική συµφωνία ή δηλωµένη πολιτική για τη χρέωση του επιµετρώµενου 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19καθαρού κόστους των καθορισµένων παροχών του 

προγράµµατος στο σύνολό του στις µεµονωµένες οικονοµικές οντότητες του 

οµίλου,η οντότητα θα αναγνωρίζει στις ξεχωριστές ή µεµονωµένες οικονοµικές 

καταστάσεις το καθαρό κόστος των καθορισµένων παροχών που έχει χρεωθείµε 

αυτόν τον τρόπο.Αν δεν υφίσταται τέτοια συµφωνία ή πολιτική,το καθαρό κόστος 

των καθορισµένων παροχών θα αναγνωρίζεται στις ξεχωριστές ή µεµονωµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας του οµίλου που χρηµατοδοτεί το 

πρόγραµµα,κατά τον νόµο.Οι λοιπές οικονοµικές οντότητες του οµίλου θα 

αναγνωρίζουν ένα κόστος που ισούται µε την εισφορά που κατέβαλαν για την 

περίοδο στις ξεχωριστές ή µεµονωµένες οικονοµικές τους καταστάσεις. 

         Η συµµετοχή σε τέτοιο πρόγραµµα αποτελείσυναλλαγή συνδεδεµένων µερών 

για κάθε µεµονωµένη οντότητα του οµίλου.Κατά συνέπεια,µία οικονοµική οντότητα 

θα προβαίνει στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις στις ξεχωριστές ή µεµονωµένες 

οικονοµικές της καταστάσεις: 

α) τη συµβατική συµφωνία ή δηλωµένη πολιτική για τη χρέωση του καθαρού 

κόστους των καθορισµένων παροχών ή το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια πολιτική, 

β)την πολιτική για τον υπολογισµό της εισφοράς που πρέπει να καταβληθείαπό την 

οικονοµική οντότητα. 

γ) αν η οικονοµική οντότητα λογιστικοποιείτον επιµερισµό του καθαρού κόστους των 

καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε την παράγραφο 34Α,όλες τις πληροφορίες για 

το πρόγραµµα στο σύνολό του,σύµφωνα µε τις παραγράφους 120και 121. 

δ) αν η οικονοµική οντότητα λογιστικοποιείτην καταβλητέα εισφορά της περιόδου 

σύµφωνα µε την παράγραφο 34Α,τις πληροφορίες για το πρόγραµµα στο σύνολό του 

που απαιτούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 120Αβ)ε),ι),ιδ),ιε),ιζ)και 121.Οι 

λοιπές γνωστοποιήσεις που απαιτείη παράγραφος 120Α δεν εφαρµόζονται. 

Αναγνώριση των στοιχείων του κόστους των καθορισµένων παροχών στα 

αποτελέσµατα,  όπως τροπ. µε τον κανονισµό 1910/2005, απαλείφεται. 

       Το ∆ΛΠ 37 "προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις" 

απαιτεί από την επιχείρηση να καταχωρεί ή να γνωστοποιεί σχετικές πληροφορίες, 
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για ορισµένες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο ενός προγράµµατος πολλών 

εργοδοτών, µια ενδεχοµένη υποχρέωση µπορεί να προκύψει, για παράδειγµα, από: 

(α) αναλογιστικές ζηµιές που αφορούν σε άλλες συµµετέχουσες επιχειρήσεις, γιατί 

κάθε επιχείρηση που συµµετέχει σε ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών µοιράζεται 

τους αναλογιστικούς κινδύνους κάθε άλλης συµµετέχουσας επιχείρησης, 

(β) κάθε ευθύνη σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος για τη χρηµατοδότηση 

οποιασδήποτε έλλειψης στο πρόγραµµα, αν άλλες επιχειρήσεις σταµατήσουν να 

συµµετέχουν. 

Κρατικά προγράµµατα (όπως απαλείφετε µε τον κανονισµό 1910/2005) 

   Η επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί ένα κρατικό πρόγραµµα µε τον ίδιο τρόπο 

όπως ένα πρόγραµµα πολλών εργοδοτών (βλέπε παραγράφους 29 και 30). 

        Τα κρατικά προγράµµατα καθιερώνονται νοµοθετικά για να καλύπτουν όλες τις 

επιχειρήσεις (ή όλες τις επιχειρήσεις σε µια συγκεκριµένη κατηγορία, για παράδειγµα 

ένα συγκεκριµένο κλάδο) και λειτουργούνται από την εθνική ή τοπική κυβέρνηση ή 

από άλλο φορέα (για παράδειγµα αυτόνοµο όργανο που δηµιουργείται ειδικά για το 

σκοπό αυτό), το οποίο δεν ελέγχεται ή δεν επηρεάζεται από την αναφερόµενη 

επιχείρηση. Μερικά προγράµµατα που καθιερώνονται από την επιχείρηση παρέχουν 

και υποχρεωτικές παροχές οι οποίες αντικαθιστούν παροχές που θα καλύπτονταν 

διαφορετικά από ένα κρατικό πρόγραµµα και πρόσθετες εθελοντικές παροχές. Τέτοια 

προγράµµατα δεν αποτελούν κρατικά προγράµµατα παροχών. 

         Τα κρατικά προγράµµατα χαρακτηρίζονται στη φύση τους ως προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών ή καθορισµένων εισφορών αναλόγως της δέσµευσης της 

επιχείρησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Πολλά κρατικά προγράµµατα 

χρηµατοδοτούνται πάνω στη βάση ενός συστήµατος διανεµητικού χαρακτήρα: οι 

εισφορές καθορίζονται σε ένα επίπεδο που αναµένεται και είναι επαρκές για την 

πληρωµή των απαιτούµενων παροχών που καθίστανται καταβλητέες µέσα στην ίδια 

περίοδο. Μελλοντικές παροχές που κερδήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο θα 

εξοφλούνται από µελλοντικές εισφορές. Παρόλα αυτά, στα πιο πολλά κρατικά 

προγράµµατα, η επιχείρηση δεν έχει καµία νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να 

καταβάλει αυτές τις µελλοντικές παροχές. Η µόνη δέσµευση της είναι να καταβάλει 

τις εισφορές όταν καθίστανται καταβλητέες και αν η επιχείρηση σταµατήσει να 

απασχολεί µέλη του κρατικού προγράµµατος, δε θα έχει καµιά δέσµευση να 

πληρώσει τις παροχές που κέρδισαν οι δικοί της εργαζόµενοι σε προηγούµενα χρόνια. 

Γι' αυτό το λόγο, τα κρατικά προγράµµατα είναι συνήθως προγράµµατα 
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καθορισµένων εισφορών. Όµως, στις σπάνιες περιπτώσεις, που ένα κρατικό 

πρόγραµµα είναι ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών, η επιχείρηση εφαρµόζει το 

χειρισµό που περιγράφεται στις παραγράφους 29 και 30. 

 

Ασφαλισµένες παροχές 

 

 Η επιχείρηση µπορεί να καταβάλει ασφάλιστρα για να χρηµατοδοτεί ένα πρόγραµµα 

παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Η επιχείρηση πρέπει να αντιµετωπίζει 

ένα τέτοιο πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, εκτός αν η 

επιχείρηση θα έχει (είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω του προγράµµατος) µια νόµιµη ή 

τεκµαιρόµενη δέσµευση είτε να: 

(α) καταβάλει τις παροχές σε εργαζόµενους άµεσα, όταν αυτές καθίστανται 

πληρωτέες, 

(β) πληρώνει πρόσθετα ποσά, αν ο ασφαλιστής δεν καταβάλει όλες τις µελλοντικές 

παροχές στους εργαζόµενους που αφορούν στην υπηρεσία που προσέφερε ο 

εργαζόµενος στην τρέχουσα και σε προηγούµενες περιόδους. 

Αν η επιχείρηση διατηρεί µία τέτοια νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, θα πρέπει να 

χειρισθεί το πρόγραµµα ως πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 

         Οι ασφαλισµένες από µία σύµβαση ασφάλισης παροχές δε χρειάζεται να έχουν 

άµεση ή αυτόµατη σχέση µε την δέσµευση της επιχείρησης για παροχές σε 

εργαζόµενους. Προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία που 

περιλαµβάνουν συµβάσεις ασφάλισης υπόκεινται στην ίδια διάκριση µεταξύ 

λογιστικής και χρηµατοδότησης, όπως άλλα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

         Όταν µια επιχείρηση χρηµατοδοτεί µια δέσµευση παροχών µετά την έξοδο από 

την υπηρεσία εισφέροντας σε ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο, σύµφωνα µε το οποίο η 

επιχείρηση (είτε άµεσα, είτε έµµεσα µέσω του προγράµµατος και του µηχανισµού 

καθορισµού µελλοντικών ασφαλίστρων ή µέσω της σχέσης συνδεδεµένου µέρους µε 

τον ασφαλιστή) διατηρεί νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, η καταβολή των 

ασφαλίστρων δεν ισούται µε διακανονισµό καθορισµένων εισφορών. Συνεπώς η 

επιχείρηση: 

(α) λογιστικοποιεί το ειδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ως περιουσιακό στοιχείο του 

προγράµµατος  και 

(β) καταχωρεί άλλα ασφαλιστήρια συµβόλαια ως δικαιώµατα αποζηµίωσης  
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          Όταν το ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι στο όνοµα ενός συγκεκριµένου 

συµµετέχοντος στο πρόγραµµα ή µιας οµάδας συµµετεχόντων στο πρόγραµµα και η 

επιχείρηση δεν έχει καµιά νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να καλύψει οποιαδήποτε 

ζηµία από το συµβόλαιο, η επιχείρηση δεν έχει καµία δέσµευση να καταβάλει 

παροχές στους εργαζόµενους και ο ασφαλιστής έχει µοναδική ευθύνη την καταβολή 

των παροχών. H καταβολή καθορισµένων ασφαλίστρων σύµφωνα µε τέτοιες 

συµβάσεις είναι ουσιαστικά, ο διακανονισµός της δέσµευσης παροχής σε εργαζόµενο 

µάλλον, παρά µια επένδυση για να αντιµετωπιστεί η δέσµευση. Κατά συνέπεια, η 

επιχείρηση δεν έχει πλέον περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Έτσι, η επιχείρηση 

χειρίζεται τέτοιες πληρωµές ως εισφορές σε πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών. 

 

 Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών είναι απλή, γιατί η 

δέσµευση της καταρτίζουσας τις οικονοµικές καταστάσεις επιχείρησης για κάθε 

περίοδο προσδιορίζεται από τα ποσά που συνεισφέρονται γι' αυτήν την περίοδο. 

Κατά συνέπεια, καµιά αναλογιστική παραδοχή δεν απαιτείται για να αποτιµηθεί η 

δέσµευση ή το έξοδο και δεν υπάρχει καµιά πιθανότητα για οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζηµιά. Περαιτέρω, οι δεσµεύσεις αποτιµώνται πάνω σε µια 

απροεξόφλητη βάση, εκτός όταν δε λήγουν στο σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες 

µετά τη λήξη της περιόδου στην οποία οι εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική 

υπηρεσία. 

 

Καταχώρηση και αποτίµηση 

 

 Όταν ένας εργαζόµενος έχει παράσχει υπηρεσία σε µια επιχείρηση κατά τη διάρκεια 

µιας περιόδου, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την καταβλητέα σε ένα πρόγραµµα 

καθορισµένων εισφορών συνεισφορά σε αντάλλαγµα για εκείνη την υπηρεσία ως: 

(α) υποχρέωση (δεδουλευµένο έξοδο), µετά την αφαίρεση οποιασδήποτε εισφοράς 

που ήδη πληρώθηκε. Αν η εισφορά που έχει ήδη πληρωθεί υπερβαίνει την 

οφειλόµενη εισφορά για υπηρεσία πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η 

επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί αυτό το υπερβάλλον ποσό ως περιουσιακό στοιχείο 

(προπληρωµένο έξοδο) κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει, για 

παράδειγµα σε µια µείωση µελλοντικών πληρωµών ή επιστροφή µετρητών και, 
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(β) έξοδο, εκτός αν ένα άλλο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει τη 

συµπερίληψη της εισφοράς στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου (βλέπε για 

παράδειγµα, ∆ΛΠ 2 "αποθέµατα" και ∆ΛΠ 16 "ενσώµατα πάγια"). 

         Όταν οι εισφορές σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών δε λήγουν στο 

σύνολό τους µέσα σε δώδεκα µήνες µετά τη λήξη της περιόδου στην οποία οι 

εργαζόµενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, πρέπει να προεξοφλούνται 

χρησιµοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 78. 

 

Γνωστοποιήσεις 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό που καταχωρείται ως έξοδο για 

προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. 

   Όπου απαιτείται από το ∆ΛΠ 24 "γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών", η 

επιχείρηση γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε τις εισφορές σε προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών για τα βασικά διοικητικά στελέχη. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών. 

 

 Η λογιστική για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι πολύπλοκη, γιατί 

απαιτούνται αναλογιστικές παραδοχές για να αποτιµηθεί η δέσµευση και το έξοδο, 

ενώ υπάρχει πιθανότητα αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Επιπλέον, οι δεσµεύσεις 

αποτιµώνται πάνω σε µια προεξοφλητική βάση, γιατί µπορεί να διακανονισθούν µετά 

από πολλά χρόνια από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας από τους εργαζόµενους. 

Καταχώρηση και αποτίµηση 

          Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών µπορεί να µην είναι 

χρηµατοδοτούµενα ή να είναι εξ' ολοκλήρου ή εν µέρει χρηµατοδοτούµενα από την 

επιχείρηση και µερικές φορές από τους εργαζόµενούς της ή ένα φορέα, που είναι 

νοµικά ξεχωριστός από την αναφερόµενη επιχείρηση και από τον οποίο 

καταβάλλονται οι παροχές στους εργαζόµενους. Η πληρωµή των 

χρηµατοδοτούµενων παροχών, όταν καθίστανται καταβλητέες εξαρτάται όχι µόνο 

από την οικονοµική κατάσταση και την επενδυτική απόδοση του Ταµείου, αλλά 

επίσης και από την ικανότητα της επιχείρησης (και την προθυµία) να αποκαταστήσει 
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κάθε έλλειµµα στα περιουσιακά στοιχεία του Ταµείου. Έτσι, η επιχείρηση 

αναλαµβάνει ουσιαστικά τους αναλογιστικούς και επενδυτικούς κινδύνους που 

συνδέονται µε το πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, το καταχωρούµενο έξοδο για ένα 

πρόγραµµα καθορισµένων παροχών δεν είναι κατ' ανάγκη το ποσό της εισφοράς που 

οφείλεται για την περίοδο. 

          Η λογιστική από την επιχείρηση για προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: 

(α) χρήση αναλογιστικών τεχνικών για να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού 

της παροχής, που οι εργαζόµενοι έχουν κερδίσει σε ανταπόδοση της υπηρεσίας τους 

κατά την τρέχουσα και τις προηγούµενες περιόδους. Αυτό απαιτεί από την 

επιχείρηση να προσδιορίσει το ποσοστό της παροχής που αποδίδεται στην τρέχουσα 

και στις προηγούµενες περιόδους (βλέπε παραγράφους 67-71) και να κάνει 

εκτιµήσεις (αναλογιστικές παραδοχές) για τις δηµογραφικές µεταβλητές (όπως 

µεταβολές προσωπικού και θνησιµότητα) και οικονοµικές µεταβλητές (όπως 

µελλοντικές αυξήσεις σε µισθούς και στο ιατροφαρµακευτικό κόστος) που θα 

επηρεάσουν το κόστος της παροχής (βλέπε παραγράφους 72-91), 

(β) προεξόφληση της παροχής αυτής χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο Προβεβληµένης 

Πιστωτικής Μονάδας για να προσδιορίσει την παρούσα αξία της δέσµευσης 

καθορισµένης παροχής και το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης  

(γ) προσδιορισµό της εύλογης αξίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του προγράµµατος 

(δ) προσδιορισµό του συνολικού ποσού των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών και 

του ποσού εκείνων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών που πρέπει να 

καταχωρηθούν, 

(ε) όταν ένα πρόγραµµα έχει εισαχθεί ή µεταβληθεί, προσδιορισµό του προκύπτοντος 

κόστους προϋπηρεσίας  και 

(στ) όταν ένα πρόγραµµα έχει περικοπεί ή τακτοποιηθεί, προσδιορισµό του 

προκύπτοντος κέρδους ή ζηµίας. 

Όπου µια επιχείρηση έχει περισσότερα από ένα, προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών, η επιχείρηση εφαρµόζει τις διαδικασίες αυτές ξεχωριστά για κάθε 

σηµαντικό πρόγραµµα 

         Σε µερικές περιπτώσεις, εκτιµήσεις, µέσοι όροι και υπολογιστικές συντοµεύσεις 

µπορεί να παρέχουν µια αξιόπιστη προσέγγιση των λεπτοµερειακών υπολογισµών 

που επεξηγούνται στο Πρότυπο αυτό. 
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Λογιστική για τεκµαιρόµενη δέσµευση 

 

 Η επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί όχι µόνο τη νόµιµη δέσµευσή της σύµφωνα 

µε τους τυπικούς όρους ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών, αλλά επίσης 

κάθε τεκµαιρόµενη δέσµευση που ανακύπτει από τις άτυπες πρακτικές της 

επιχείρησης. Άτυπες πρακτικές δηµιουργούν συµβατική δέσµευση, όταν η επιχείρηση 

δεν έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να καταβάλει τις παροχές εργαζόµενων. 

Ένα παράδειγµα µιας τεκµαιρόµενης δέσµευσης είναι, όταν µια µεταβολή στις άτυπες 

πρακτικές της επιχείρησης θα προξενούσε µία µη αποδεκτή ζηµία στη σχέση της µε 

τους εργαζόµενους. 

       Οι τυπικοί όροι ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών µπορεί να 

επιτρέπουν στην επιχείρηση να τερµατίσει την δέσµευσή της σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα. Παρόλα αυτά, είναι συνήθως δύσκολο για µια επιχείρηση να ακυρώσει 

ένα πρόγραµµα, αν οι εργαζόµενοι πρόκειται να παραµείνουν στην υπηρεσία. 

Συνεπώς, σε απουσία απόδειξης για το αντίθετο, η λογιστικοποίηση των παροχών 

µετά την έξοδο από την υπηρεσία προϋποθέτει ότι η επιχείρηση, η οποία υπόσχεται 

κατά το παρόν τέτοιες παροχές θα συνεχίσει να πράττει έτσι κατά τη διάρκεια της 

αποµένουσας εργασιακής ζωής των εργαζόµενων. 

 

Ισολογισµός 

 

Το ποσό που καταχωρείται ως υποχρέωση καθορισµένων παροχών πρέπει να είναι το 

καθαρό σύνολο των ακολούθων ποσών: 

(α) της παρούσας αξίας της δέσµευσης καθορισµένης παροχής κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού, 

(β) πλέον οποιαδήποτε αναλογιστικά κέρδη (µείον οποιεσδήποτε αναλογιστικές 

ζηµίες) που δεν καταχωρήθηκαν, λόγω του χειρισµού που καθορίζονται 

(γ) µείον οποιοδήποτε κόστος προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωρηθεί 

(δ) µείον την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού των περιουσιακών 

στοιχείων του προγράµµατος (αν υπάρχουν) από τα οποία οι δεσµεύσεις θα 

διακανονιστούν άµεσα 
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        Η παρούσα αξία της δέσµευσης καθορισµένης παροχής είναι η µικτή δέσµευση, 

πριν από την αφαίρεση της εύλογης αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του 

προγράµµατος. 

        Η επιχείρηση πρέπει να προσδιορίζει την παρούσα αξία των δεσµεύσεων 

καθορισµένων παροχών και την εύλογη αξία οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

του προγράµµατος αρκετά τακτικά, ώστε τα καταχωρηµένα ποσά στις οικονοµικές 

καταστάσεις να µη διαφέρουν ουσιωδώς από τα ποσά που θα προσδιορίζονταν κατά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

      Το Πρότυπο αυτό ενθαρρύνει, αλλά δεν απαιτεί, η επιχείρηση να εµπλέκει έναν 

εγκεκριµένο αναλογιστή στην αποτίµηση όλων των σηµαντικών δεσµεύσεων των 

παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία. Για πρακτικούς λόγους, η επιχείρηση 

µπορεί να ζητήσει από εγκεκριµένο αναλογιστή να διεξαγάγει µια λεπτοµερειακή 

εκτίµηση της δέσµευσης, πριν από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Παρόλα αυτά, 

τα αποτελέσµατα αυτής της εκτίµησης πρέπει να είναι ενηµερωµένα για οποιαδήποτε 

σηµαντική συναλλαγή και άλλες σηµαντικές µεταβολές στις συνθήκες 

(περιλαµβανοµένων των µεταβολών σε τιµές αγοράς και επιτόκια) µέχρι την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

       Το ποσό που προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 54 µπορεί να είναι 

αρνητικό (ένα περιουσιακό στοιχείο). Η επιχείρηση πρέπει να αποτιµά το προκύπτον 

περιουσιακό στοιχείο στο χαµηλότερο από: 

(α) το ποσό που προσδιορίζεται 

(β) το καθαρό σύνολο: 

(i) των οποιονδήποτε µη καταχωρηµένων αναλογιστικών ζηµιών και κόστους 

προϋπηρεσίας  και 

(ii) της παρούσας αξίας οποιωνδήποτε οικονοµικών οφελών διαθέσιµων µε τη µορφή 

επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα. 

Η παρούσα αξία των οικονοµικών αυτών οφελών πρέπει να προσδιορίζεται µε τη 

χρήση του προεξοφλητικού επιτοκίου που ορίζεται. 

       Η εφαρµογή της παραγράφου δεν πρέπει να καταλήγει σε ένα κέρδος 

καταχωρηµένο, µόνον ως αποτέλεσµα αναλογιστικής ζηµίας ή κόστους 

προϋπηρεσίας στην τρέχουσα περίοδο ή σε ζηµία καταχωρούµενη µόνον ως 

αποτέλεσµα αναλογιστικού κέρδους στην τρέχουσα περίοδο. Εποµένως, η επιχείρηση 

πρέπει να καταχωρεί αµέσως τα ακόλουθα, κατά την έκταση που αυτά ανακύπτουν, 
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ενώ τα περιουσιακά στοιχεία των καθορισµένων παροχών προσδιορίζονται σύµφωνα 

µε την παράγραφο: 

(α) Καθαρές αναλογιστικές ζηµίες της τρέχουσας περιόδου και κόστος προϋπηρεσίας 

της τρέχουσας περιόδου κατά την έκταση που αυτά υπερβαίνουν κάθε µείωση στην 

παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών που ορίζονται (ii). Αν δεν υπάρχει µεταβολή 

ή αύξηση στην παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών, ολόκληρη η αναλογιστική 

ζηµία της τρέχουσας περιόδου και του κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας 

περιόδου πρέπει να καταχωρούνται αµέσως. 

(β) Τα καθαρά αναλογιστικά κέρδη της τρέχουσας περιόδου µετά την αφαίρεση του 

κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου κατά την έκταση που αυτά 

υπερβαίνουν κάθε αύξηση στην παρούσα αξία των οικονοµικών οφελών που 

ορίζονται (ii). Αν δεν υπάρχει µεταβολή ή µείωση στην παρούσα αξία των 

οικονοµικών οφελών, το σύνολο των καθαρών αναλογιστικών κερδών της τρέχουσας 

περιόδου µετά την αφαίρεση του κόστους προϋπηρεσίας της τρέχουσας περιόδου 

πρέπει να καταχωρείται αµέσως. 

        Από την επιχείρηση µόνον αν έχει κατά την έναρξη ή το τέλος της λογιστικής 

περιόδου πλεόνασµα σε πρόγραµµα καθορισµένων παροχών και δεν µπορεί, βάσει 

των παρόντων όρων του προγράµµατος, να ανακτήσει πλήρως το πλεόνασµα αυτό, 

µέσω επιστροφών ή µειώσεων µελλοντικών εισφορών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 

κόστος προϋπηρεσίας και οι αναλογιστικές ζηµίες που ανακύπτουν στην περίοδο, η 

καταχώρηση των οποίων µεταφέρεται µελλοντικά σύµφωνα µε την παράγραφο 54, θα 

αυξήσουν το ποσό που ορίζεται. Αν η αύξηση αυτή δε συµψηφιστεί µε ισόποση 

µείωση στην παρούσα αξία των οικονοµικών παροχών που χρήζουν, θα υπάρξει 

αύξηση στο καθαρό σύνολο που ορίζεται και ως εκ τούτου, κέρδος καταχωρηµένο. Η 

παράγραφος απαγορεύει την καταχώρηση κέρδους σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 

αντίθετη επίδραση προκύπτει µε αναλογιστικά κέρδη που προκύπτουν στην περίοδο, 

η καταχώρηση των οποίων µεταφέρεται µελλοντικά, κατά την έκταση που τα 

αναλογιστικά κέρδη µειώνουν τις σωρευµένες ακαταχώρητες αναλογιστικές ζηµίες.  

Απαγορεύεται η καταχώρηση ζηµίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Για παραδείγµατα 

εφαρµογής αυτής της παραγράφου βλέπε Παράρτηµα Γ. 
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3.1. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 20: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. 

 

 

Πεδίο εφαρμογής. 

 

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση και 

γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη γνωστοποίηση άλλων 

µορφών κρατικής ενίσχυσης. 

 Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται µε: 

(α) τα ειδικά προβλήµατα που ανακύπτουν κατά τη λογιστικοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων σε οικονοµικές καταστάσεις που αντανακλούν τις επιδράσεις από τις 

µεταβολές τιµών ή σε παρόµοιας φύσης συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

(β) κρατική υποστήριξη, που παρέχεται στην επιχείρηση µε τη µορφή οφέλους, που 

λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος ή που 

προσδιορίζεται ή περιορίζεται βάσει της υποχρέωσης φόρου εισοδήµατος (όπως είναι 

οι φορολογικές απαλλαγές, τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων, οι πρόσθετες 

αποσβέσεις και οι µειωµένοι συντελεστές φόρου), 

(γ) κρατική συµµετοχή στην ιδιοκτησία της επιχείρησης, 

(δ) κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται από το ∆ΛΠ 41, "γεωργία". 

 

Ορισµοί 

 

 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Κράτος αναφέρεται στο κράτος, στους κρατικούς φορείς και σε παρόµοιους τοπικούς, 

εθνικούς ή διεθνείς φορείς. 

        Κρατική υποστήριξη είναι µέτρο που λαµβάνεται από το κράτος µε σκοπό την 

παροχή οικονοµικού οφέλους σε συγκεκριµένη επιχείρηση ή σειρά επιχειρήσεων, που 

πληρούν ορισµένα κριτήρια. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, η κρατική 
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υποστήριξη δεν περιλαµβάνει τα οφέλη που παρέχονται µόνο έµµεσα, µέσω της 

εφαρµογής µέτρων που επιδρούν στις γενικότερες συνθήκες της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, όπως είναι η δηµιουργία υποδοµής σε αναπτυσσόµενες περιοχές ή η 

επιβολή περιοριστικών εµπορικών µέτρων σε ανταγωνιστές. 

Κρατική επιχορήγηση είναι ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος µε τη 

µορφή µεταβίβασης πόρων στην επιχείρηση, σε ανταπόδοση παρελθούσας ή 

µελλοντικής συµµόρφωσης µε ορισµένους όρους που σχετίζονται µε τη λειτουργία 

της επιχείρησης. ∆εν περιλαµβάνονται εκείνες οι κρατικές ενισχύσεις που δεν είναι 

επιδεκτικές λογικής αποτίµησης, καθώς και οι συναλλαγές µε το κράτος που δεν 

ξεχωρίζουν από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 

Επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία είναι κρατικές 

επιχορηγήσεις που έχουν ως βασικό όρο ότι η επιχείρηση που τις δικαιούται πρέπει 

να αγοράσει, κατασκευάσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποκτήσει 

µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία. Είναι δυνατόν, επίσης, να ορίζονται και 

δευτερεύοντες όροι που να περιορίζουν το είδος ή την τοποθεσία των περιουσιακών 

στοιχείων ή τις χρονικές περιόδους στις οποίες αυτά πρέπει να αποκτηθούν ή να 

παραµείνουν στην κατοχή της επιχείρησης. 

Επιχορηγήσεις συναφείς µε έσοδα είναι κρατικές επιχορηγήσεις που δε σχετίζονται 

µε περιουσιακά στοιχεία. 

     Χαριστικά δάνεια είναι δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από την 

εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισµένες προκαθορισµένες προϋποθέσεις. 

      Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο θα µπορούσε να γίνει, η ανταλλαγή ενός 

περιουσιακού στοιχείου µεταξύ πωλητή και αγοραστή, οι οποίοι θα ενεργούν µε 

πλήρη γνώση και µε τη θέλησή τους, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 

Η κρατική υποστήριξη εκφράζεται µε πολλές µορφές, που ποικίλλουν, τόσο 

στη φύση της παρεχόµενης βοήθειας, όσο και στους όρους που συνήθως συναρτώνται 

σε αυτή. Ο σκοπός της κρατικής υποστήριξης µπορεί να αποβλέπει στην ενθάρρυνση 

της επιχείρησης να αναλάβει δραστηριότητες, που κανονικά, δε θα αναλάµβανε χωρίς 

την παροχή της υποστήριξης. 

∆ύο είναι οι λόγοι που η λήψη κρατικής υποστήριξης από µία επιχείρηση 

µπορεί να είναι σηµαντική για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων. Πρώτον 

είναι ότι, στην περίπτωση που έχουν µεταβιβαστεί πόροι στην επιχείρηση, πρέπει να 

βρεθεί η κατάλληλη µέθοδος λογιστικής απεικόνισης της µεταβίβασης αυτής. 

∆εύτερον, είναι επιθυµητή η παροχή ένδειξης της έκτασης κατά την οποία έχει 
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ωφεληθεί η επιχείρηση, κατά την περίοδο που καλύπτουν οι οικονοµικές 

καταστάσεις. Αυτό διευκολύνει τη σύγκριση των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης µε εκείνες των προηγούµενων περιόδων, όσο και µε εκείνες άλλων 

επιχειρήσεων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις µερικές φορές αποκαλούνται µε άλλα ονόµατα, 

όπως επιδοτήσεις, αρωγές ή πριµοδοτήσεις. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, περιλαµβανοµένης και της εύλογης αξίας των µη 

νοµισµατικών επιχορηγήσεων, δεν πρέπει να καταχωρούνται µέχρις ότου υπάρξει 

εύλογη βεβαιότητα ότι: 

(α) η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τις διέπουν, και 

(β) οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. 

Κρατική επιχορήγηση δεν καταχωρείται ώσπου να υπάρξει εύλογη 

βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα συµµορφωθεί µε τους όρους που τη διέπουν και η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί. Η είσπραξη επιχορήγησης δεν αποτελεί καταληκτική 

απόδειξη ότι έχουν εκπληρωθεί ή θα εκπληρωθούν οι όροι, που διέπουν την 

επιχορήγηση. 

 Ο τρόπος είσπραξης της επιχορήγησης δεν επηρεάζει τη λογιστική µέθοδο, 

που θα υιοθετηθεί σχετικά µε την επιχορήγηση. Έτσι, η επιχορήγηση 

λογιστικοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, είτε εισπράττεται σε µετρητά είτε µειωτικά 

κάποιας υποχρέωσης προς το κράτος. 

 Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιµετωπίζεται ως κρατική 

επιχορήγηση, εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θα εκπληρώσει 

τους όρους της µη επιστροφής της. 

 Όταν µία κρατική επιχορήγηση έχει καταχωρηθεί, κάθε σχετική ενδεχόµενη 

υποχρέωση ή ενδεχόµενη απαίτηση αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37, 

"προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις". 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρούνται, σε συστηµατική βάση, 

ως έσοδα στις περιόδους που είναι αναγκαίο για το συσχετισµό τους µε τα αντίστοιχα 

κόστη που σκοπό έχουν να αντισταθµίσουν. ∆εν πρέπει να πιστώνονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια. 
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 ∆ύο είναι οι τρόποι γενικής προσέγγισης του λογιστικού χειρισµού των 

κρατικών επιχορηγήσεων: η προσέγγιση µέσω των ιδίων κεφαλαίων, σύµφωνα µε την 

οποία η καταχώρηση της επιχορήγησης γίνεται απευθείας σε πίστωση των ιδίων 

κεφαλαίων και η προσέγγιση µέσω των εσόδων, σύµφωνα µε την οποία η 

επιχορήγηση µεταφέρεται στα έσοδα µιας ή περισσότερων περιόδων. 

 Όσοι υποστηρίζουν την προσέγγιση µέσω των ιδίων κεφαλαίων, προβάλλουν 

τα εξής επιχειρήµατα: 

(α) οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν µέσο χρηµατοδότησης, και εποµένως, 

πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό, παρά να περνούν µέσα από την κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων και να συµψηφίζονται µε τα έξοδα τα οποία 

χρηµατοδοτούν. Εφόσον δεν αναµένεται επιστροφή τους, πρέπει να πιστώνονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, και 

(β) δεν είναι σωστό να καταχωρούνται οι κρατικές επιχορηγήσεις στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι αυτές δεν συνιστούν λειτουργικό έσοδο, 

αλλά αντιπροσωπεύουν κίνητρο, που παρέχεται από το κράτος, χωρίς αντίστοιχο 

κόστος. 

      Τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της προσέγγισης µέσω των εσόδων, 

είναι τα ακόλουθα: 

(α) δεδοµένου ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις αποτελούν εισπράξεις που δεν 

προέρχονται από τους µετόχους, δεν µπορεί να πιστώνονται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, αλλά πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα στις σχετικές περιόδους, 

(β) οι κρατικές επιχορηγήσεις σπάνια δίνονται χωρίς αντάλλαγµα. Για να τις 

καρπωθεί µια επιχείρηση πρέπει να συµµορφωθεί µε τους όρους χορήγησής τους και 

να εκπληρώσει τις προβλεπόµενες δεσµεύσεις. Πρέπει, κατά συνέπεια, να 

καταχωρούνται ως έσοδα και να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα κόστη που οι 

επιχορηγήσεις αυτές σκοπεύουν να αντισταθµίσουν, και 

(γ) εφόσον οι φόροι εισοδήµατος και οι λοιποί φόροι αποτελούν χρεώσεις έναντι των 

εσόδων, λογικό είναι και οι κρατικές επιχορηγήσεις που αποτελούν προέκταση 

δηµοσιονοµικών πολιτικών να αντιµετωπίζονται ως στοιχεία της κατάστασης του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

Για το χειρισµό µέσω των αποτελεσµάτων, αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση 

οι κρατικές επιχορηγήσεις να καταχωρούνται, µε τρόπο συστηµατικό και ορθολογικό, 

στα έσοδα των περιόδων, µέσα στις οποίες πρέπει να γίνει ο συσχετισµός των 

επιχορηγήσεων αυτών µε τα αντίστοιχα κόστη. Η καταχώρηση των κρατικών 
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επιχορηγήσεων µε βάση την είσπραξή τους δεν είναι σύµφωνη µε την παραδοχή της 

λογιστικής αρχής της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων (βλέπε ∆ΛΠ 1 

"παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων") και θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή, 

µόνο σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε µια βάση κατανοµής της επιχορήγησης σε 

άλλες περιόδους από εκείνη στην οποία εισπράχθηκε. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εύκολο να προσδιοριστούν οι περίοδοι 

στις οποίες η επιχείρηση καταχωρεί το κόστος ή τα έξοδα που σχετίζονται µε κρατική 

επιχορήγηση και κατά συνέπεια, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν συγκεκριµένα 

έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα της ίδιας περιόδου που επιβαρύνθηκε τα έξοδα 

αυτά. Οµοίως, οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται, συνήθως, ως έσοδα στις περιόδους που επιβαρύνονται µε τις 

αποσβέσεις αυτών των στοιχείων και η καταχώρησή τους γίνεται αναλογικά µε τις 

αποσβέσεις που χρεώνονται. 

Είναι δυνατόν, επίσης, οι επιχορηγήσεις που συνδέονται µε µη αποσβέσιµα 

περιουσιακά στοιχεία να προϋποθέτουν την εκπλήρωση ορισµένων δεσµεύσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στα έσοδα των περιόδων που 

επιβαρύνθηκαν µε τα κόστη αντιµετώπισης αυτών των δεσµεύσεων. Για παράδειγµα, 

µια επιχορήγηση για αγορά οικοπέδου µπορεί να δοθεί µε τον όρο ανέγερσης κτιρίου 

στο χώρο του οικοπέδου, οπότε θα ήταν σωστό να καταχωρηθεί ως έσοδο κατά τη 

διάρκεια ζωής του κτιρίου. 

 Μερικές φορές, η λήψη επιχορηγήσεων αποτελεί µέρος µιας δέσµης 

οικονοµικών ή δηµοσιονοµικών ευνοϊκών µέτρων, τα οποία διέπονται από 

ορισµένους όρους. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται προσοχή για την καταχώρηση 

των συνθηκών δηµιουργίας κόστους και εξόδων, που προσδιορίζουν τις περιόδους 

στις οποίες θα καταχωρηθεί ως έσοδο η επιχορήγηση. Μπορεί να είναι θεµιτή η 

κατανοµή µέρους της επιχορήγησης µε µία βάση και µέρους αυτής µε άλλη βάση. 

 Κρατική επιχορήγηση που καθίσταται εισπρακτέα ως αποζηµίωση για 

δαπάνες ή ζηµίες που επιβάρυναν την οντότητα ή προκειµένου να της παρασχεθεί 

άµεση οικονοµική υποστήριξη χωρίς να επισύρει σχετικά µελλοντικά κόστη, θα 

αναγνωρίζεται ως έσοδο της περιόδου κατά την οποία καθίσταται εισπρακτέα. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, η παροχή κρατικής επιχορήγησης µπορεί να 

δίδεται ως άµεση οικονοµική ενίσχυση της οντότητας και όχι ως κίνητρο για την 

ανάληψη συγκεκριµένης δαπάνης. Τέτοιες επιχορηγήσεις µπορεί να περιορίζονται σε 

µια µεµονωµένη οντότητα και να µην είναι διαθέσιµες σε µία ολόκληρη κατηγορία 
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δικαιούχων. Οι περιπτώσεις αυτές µπορεί να απαιτούν την αναγνώριση της 

επιχορήγησης ως έσοδο στην περίοδο στην οποία η οντότητα δικαιούται να την 

εισπράξει µαζί µε γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη κατανόηση των 

επιδράσεών της. 

 Είναι δυνατό µια οντότητα να δικαιούται τη λήψη κρατικής επιχορήγησης για 

την κάλυψη δαπανών ή ζηµιών που τη βάρυναν σε προηγούµενη περίοδο. Η 

επιχορήγηση αυτής της µορφής αναγνωρίζεται ως έσοδο στην περίοδο στην οποία 

καθίσταται εισπρακτέα, µαζί µε γνωστοποίηση που να διασφαλίζει την πλήρη 

κατανόηση των επιδράσεών της.(∆ΛΠ 8) 

 

 

Μη νοµισµατικές κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Μια κρατική επιχορήγηση µπορεί να λάβει τη µορφή µεταβίβασης ενός µη 

νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου, όπως ένα οικόπεδο ή άλλοι πόροι, για 

εκµετάλλευση από την επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές, η εκτίµηση της εύλογης 

αξίας του µη νοµισµατικού περιουσιακού στοιχείου και η λογιστικοποίηση, τόσο της 

επιχορήγησης, όσο και αυτού του περιουσιακού στοιχείου, γίνεται συνήθως στην 

εύλογη αξία. Ένας εναλλακτικός τρόπος, που ακολουθείται µερικές φορές, είναι η 

καταχώρηση τόσο του περιουσιακού στοιχείου, όσο και της επιχορήγησης, σε 

συµβολικό ποσό. 

 

Εµφάνιση των επιχορηγήσεων που αφορούν περιουσιακά στοιχεία 

 

 Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των µη νοµισµατικών κρατικών επιχορηγήσεων σε εύλογη 

αξία, πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό, είτε ως αναβαλλόµενο έσοδο, είτε 

αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

∆ύο είναι οι µέθοδοι που θεωρούνται παραδεκτές για την παρουσίαση, στις 

οικονοµικές καταστάσεις, των επιχορηγήσεων για περιουσιακά στοιχεία (ή του 

αναλογούντος µέρους τέτοιων επιχορηγήσεων). 
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 Με τη µία µέθοδο η επιχορήγηση θεωρείται ως αναβαλλόµενο έσοδο, το 

οποίο καταχωρείται µε συστηµατική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 Με την άλλη µέθοδο, η επιχορήγηση µειώνει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Η επιχορήγηση καταχωρείται ως έσοδο κατά τη διάρκεια 

της ζωής αποσβεστέου περιουσιακού στοιχείου, µέσω της µειωµένης χρέωσης των 

αποσβέσεων. 

 Η αγορά περιουσιακών στοιχείων και η λήψη των σχετικών επιχορηγήσεων 

µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές µεταβολές στις ταµιακές ροές της επιχείρησης. Για 

το λόγο αυτό, αλλά και για να δοθεί η εικόνα της συνολικής επένδυσης σε 

περιουσιακά στοιχεία, οι µεταβολές αυτές εµφανίζονται πολλές φορές σε ξεχωριστό 

κονδύλι στην Κατάσταση Ταµιακών Ροών, άσχετα αν, για τους σκοπούς 

παρουσίασης στον ισολογισµό, η επιχορήγηση έχει αφαιρεθεί ή όχι, από τα 

αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία. Εµφάνιση των επιχορηγήσεων που είναι συναφείς 

µε έσοδα 

Σε µερικές περιπτώσεις, οι επιχορηγήσεις που είναι συναφείς µε έσοδα 

παρουσιάζονται σε πίστωση της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, είτε 

ξεχωριστά, είτε κάτω από κάποιο γενικό τίτλο, όπως "Λοιπά έσοδα". Εναλλακτικά 

αφαιρούνται από τα αντίστοιχα Έξοδα. 

          Οι υποστηρικτές της πρώτης µεθόδου ισχυρίζονται ότι δεν επιτρέπεται ο 

συµψηφισµός εσόδων και εξόδων και ότι ο διαχωρισµός της επιχορήγησης από τα 

έξοδα διευκολύνει τη σύγκριση µε άλλα έξοδα, που θα επηρεάζονταν από την 

επιχορήγηση. Υπέρ της δεύτερης µεθόδου υπάρχει το επιχείρηµα ότι τα έξοδα θα 

µπορούσαν κάλλιστα να µην είχαν γίνει από την επιχείρηση, αν η επιχορήγηση δεν 

ήταν διαθέσιµη και, η παρουσίαση του εξόδου χωρίς συµψηφισµό µε την 

επιχορήγηση θα ήταν παραπλανητική. 

 Και οι δύο µέθοδοι θεωρούνται παραδεκτές για την παρουσίαση των 

επιχορηγήσεων που είναι συναφείς µε έσοδα. Η γνωστοποίηση της επιχορήγησης 

µπορεί να είναι αναγκαία για µια καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών 

καταστάσεων. Είναι συνήθως πρέπον να γνωστοποιείται η επίδραση της 

επιχορήγησης σε κάθε κονδύλι εσόδου ή εξόδου για το οποίο απαιτείται ξεχωριστή 

παρουσίαση. 
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Επιστροφή κρατικών επιχορηγήσεων 

 

Κρατική επιχορήγηση για την οποία δηµιουργείται υποχρέωση επιστροφής της, 

πρέπει να λογιστικοποιείται ως αναθεώρηση λογιστικής εκτίµησης (βλέπε ∆ΛΠ 8 

"καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και µεταβολές στις λογιστικές 

αρχές"). Η επιστροφή µιας επιχορήγησης συναφούς µε έσοδα, πρέπει πρώτα να 

συµψηφίζεται µε το αναπόσβεστο πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού 

εσόδων εποµένων περιόδων. Εφόσον η επιστροφή υπερβαίνει αυτό το υπόλοιπο, ή 

στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο υπόλοιπο, η επιστροφή πρέπει να 

καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο. Η επιστροφή επιχορήγησης που αφορά περιουσιακό 

στοιχείο πρέπει να καταχωρείται σε αύξηση της λογιστικής αξίας του στοιχείου 

αυτού, ή σε µείωση του πιστωτικού υπολοίπου του σχετικού λογαριασµού εσόδων 

επόµενων περιόδων. Το σωρευµένο ποσό των πρόσθετων αποσβέσεων, που µέχρι το 

χρόνο της πιο πάνω επιστροφής θα είχε καταχωρηθεί ως έξοδο, αν δεν υπήρχε η 

επιχορήγηση, πρέπει να καταχωρηθεί άµεσα ως έξοδο. 

 Οι συνθήκες που δηµιουργούν θέµα επιστροφής της επιχορήγησης που αφορά 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να απαιτούν εξέταση της πιθανής αποµείωσης της νέας 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Κρατική υποστήριξη. 

 

 Από τον ορισµό της, για τις κρατικές επιχορηγήσεις, εξαιρούνται ορισµένες µορφές 

κρατικής υποστήριξης, που δεν είναι εύλογα επιδεκτικές αποτίµησης, καθώς και 

συναλλαγές µε το κράτος, για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός τους από τις 

συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης. 

 Παραδείγµατα κρατικής υποστήριξης που δεν είναι εύλογα επιδεκτική 

αποτίµησης αποτελούν, οι δωρεάν τεχνικές ή εµπορικές συµβουλές και η παροχή 

εγγυήσεων. Παράδειγµα κρατικής υποστήριξης, για την οποία δεν είναι δυνατόν να 

γίνεται διαχωρισµός από τις συνήθεις συναλλαγές της επιχείρησης, αποτελεί η 

περίπτωση που µέρος των πωλήσεων της επιχείρησης βασίζεται στο πρόγραµµα 

κρατικών προµηθειών. Μολονότι δεν αµφισβητείται η ύπαρξη του οφέλους για την 

επιχείρηση, ωστόσο κάθε προσπάθεια για διαχωρισµό των συνήθων συναλλαγών της 

από εκείνες που σχετίζονται µε την κρατική υποστήριξη θα ήταν µάλλον αυθαίρετη. 
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 Η σηµαντικότητα του οφέλους, µε βάση τα πιο πάνω παραδείγµατα, µπορεί 

να είναι τέτοια ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση της φύσης, έκτασης και διάρκειας 

της υποστήριξης, για να µην υπάρχει περίπτωση παραπλανητικών οικονοµικών 

καταστάσεων. 

           ∆άνεια άτοκα ή µε χαµηλό επιτόκιο, αποτελούν µορφή κρατικής υποστήριξης, 

χωρίς όµως να προσδιορίζεται ποσοστικά το όφελος µε τον καταλογισµό τόκων. 

Στο Πρότυπο αυτό, η κρατική υποστήριξη δεν περιλαµβάνει την παροχή 

υποδοµής για τη βελτίωση των γενικών δικτύων µεταφορών και επικοινωνιών και την 

παροχή εξελιγµένων διευκολύνσεων, όπως είναι τα έργα άρδευσης και δίκτυα ύδατος, 

που είναι διαθέσιµα σε συνεχή και ακαθόριστη βάση, προς όφελος όλης της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

 

Γνωστοποιήσεις. 

 

 Τα ακόλουθα πρέπει να γνωστοποιούνται: 

(α) η ακολουθούµενη λογιστική αρχή για τις κρατικές επιχορηγήσεις, 

περιλαµβανοµένων και των µεθόδων παρουσίασής τους στις οικονοµικές 

καταστάσεις, 

(β) η φύση και έκταση των κρατικών επιχορηγήσεων που καταχωρούνται στις 

οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και µία ένδειξη για άλλες µορφές κρατικής 

υποστήριξη, από τις οποίες η επιχείρηση έχει ωφεληθεί άµεσα και, 

(γ) ανεκπλήρωτοι όροι και λοιπά ενδεχόµενα που σχετίζονται µε κρατική υποστήριξη, 

η οποία έχει καταχωρηθεί. 

 

Μεταβατικές διατάξεις. 

 

 Η επιχείρηση κατά την πρώτη εφαρµογή αυτού του Προτύπου, πρέπει να: 

(α) συµµορφωθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, και 

(β) είτε: 

(i) προσαρµόσει τις οικονοµικές καταστάσεις της για την αλλαγή της λογιστικής 

αρχής, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 "καθαρό κέρδος ή ζηµία περιόδου, βασικά λάθη και 

µεταβολές στις λογιστικές αρχές", είτε, 
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(ii) εφαρµόσει τις λογιστικές διατάξεις του Προτύπου αυτού µόνο για τις 

επιχορηγήσεις ή το µέρος των επιχορηγήσεων, που το δικαίωµα είσπραξης ή η 

υποχρέωση επιστροφής τους, δηµιουργείται µετά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

του Προτύπου. 

       ∆ιαφορές του ελληνικού δικαίου µε το ∆ΛΠ 20: Το Ε.Γ.Λ.Σ. και οι σχετικές µε 

το θέµα Γνωµατεύσεις του ΕΣΥΛ καθορίζουν τη λογιστική αντιµετώπιση των 

κρατικών επιχορηγήσεων. Στην ουσία το ελληνικό δίκαιο έχει υιοθετήσει το ∆ΛΠ 20 

και είναι πλήρως εναρµονισµένο µε την 4η οδηγία της ΕΟΚ. Η µόνη διαφορά είναι 

ότι σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο οι επιχορηγήσεις που αφορούν την αγορά παγίων, 

εµφανίζονται σε λογαριασµούς της καθαρής θέσης, ενώ στο ∆ΛΠ κάτι τέτοιο δεν 

επιτρέπεται. Προκειµένου να υπάρχει ορθολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων 

χρήσης µε τις διενεργούµενες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που 

επιχορηγήθηκαν, διενεργείται αναλογικά µείωση των λογαριασµών επιχορήγησης, σε 

πίστωση του εσόδου της χρήσης. Η µείωση αυτή πραγµατοποιείται µε συντελεστή 

ανάλογο του συντελεστή απόσβεσης του παγίου στοιχείου. 

Σύµφωνα µε το νόµο 4308,  οι κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων  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. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 

αναγνωρίζονται µε τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. 

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 

επιχορηγήθηκαν. 

 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα 

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 

εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα 

βαρύνουν τα αποτελέσµατα. 
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3.2. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 21: ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑ∆ΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

 

Σκοπός αυτού του προτύπου είναι να καθορίσει τον τρόπο χειρισµού:  

των συναλλαγών σε ξένο νόµισµα 

των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν κατά την µετατροπή των σχετικών 

ποσών στο νόµισµα που συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις. 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες 

παράλληλα µε τις εγχώριες συναλλαγές τους, πραγµατοποιούν και συναλλαγές σε 

ξένο νόµισµα ή διατηρούν δραστηριότητες σε χώρες µε διαφορετικό νόµισµα. Το 

πρότυπο αυτό, λοιπόν, ασχολείται µε τη µετατροπή και αναγνώριση των 53 

συναλλαγών από το ξένο νόµισµα στο νόµισµα αναφοράς της µονάδας αναφοράς. Ως 

«νόµισµα αναφοράς» θεωρείται το επίσηµο νόµισµα της χώρας που εδρεύει η 

επιχείρηση και βάσει του οποίου εκδίδει τις οικονοµικές της καταστάσεις. «Μονάδα 

αναφοράς» ονοµάζεται η επιχείρηση, η οποία εκδίδει τις οικονοµικές καταστάσεις, 

στις οποίες αναφέρονται τα πρότυπα. Επίσης, καθορίζει την µέθοδο που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί για την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των µονάδων που 

λειτουργούν σε χώρα µε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς, έτσι ώστε 

οι καταστάσεις αυτές να µπορούν να ενοποιηθούν µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

της µονάδας αναφοράς και να είναι δυνατή η παρουσίαση των οποιωνδήποτε 

επιδράσεων προκύπτουν από την µετατροπή του ξένου συναλλάγµατος στο νόµισµα 

αναφοράς. Ο γενικός κανόνας του προτύπου αυτού καθορίζει ότι οποιαδήποτε 

συναλλαγή σε ξένο νόµισµα καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία της µονάδας 

αναφοράς βάση του συναλλάγµατος αναφοράς, εφαρµοζόµενων των τιµών 

συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συνήθως η τιµή 

συναλλάγµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής δεν ακολουθείται στην πράξη 

κι έτσι, επιτρέπεται η χρήση της µέσης τιµής συναλλάγµατος συγκεκριµένης 

περιόδου, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές διακυµάνσεις στη 

µέση τιµή του συναλλάγµατος κατά τις περιόδους αυτές. ∆ιαφορετικά, το 

αποτέλεσµα των µετατροπών σε νόµισµα αναφοράς δεν µπορεί να είναι αξιόπιστο.  

Η µετατροπή ισολογισµού από ξένο νόµισµα σε νόµισµα αναφοράς κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού πρέπει να γίνεται βάσει των ακολούθων αρχών: ¾ Τα 
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στοιχεία του ισολογισµού που υποδηλώνουν µετρητά και δεν εµφανίζονται σε αξίες 

ιστορικού κόστους ή µετά από αποτίµηση, όπως µετρητά ταµείου, υποχρεώσεις, 

πελάτες, µετατρέπονται στο νόµισµα αναφοράς µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος 

που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. ¾ Τα µη χρηµατικά στοιχεία του 

ισολογισµού, όπως είναι τα αποθέµατα, τα πάγια και τα οποία εµφανίζονται σε 

ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε βάση την ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής. ¾ Τα µη χρηµατικά στοιχεία του ισολογισµού, που εµφανίζονται σε 

δίκαιη / τρέχουσα αξία κατόπιν αποτίµησης, µετατρέπονται µε βάση την ισοτιµία 

κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού της δίκαιης αξίας τους. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που πιθανόν να προκύψουν µέσα από συναλλαγές µε χρηµατικά στοιχεία ή 

από την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων από ξένο νόµισµα στο νόµισµα 

αναφοράς, θα πρέπει να µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της αντίστοιχης χρήσης ως 

κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές. Εξαίρεση, αποτελεί η 

συναλλαγµατική διαφορά που πιθανόν να προκύψει από την  µετατροπή της καθαρής 

επένδυσης στην µονάδα του εξωτερικού στο νόµισµα αναφοράς.  

Η διαφορά αυτή θα πρέπει να εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις την 

µονάδας αναφοράς µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ενώ η 

καταχώρηση της στα λογιστικά βιβλία της µονάδας αναφοράς µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µόνο κατά την περίπτωση πώλησης της επένδυσης. Η διαφορά που 

θα προκύψει τότε, θα πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα της µονάδας 

αναφοράς, µέσα στη χρήση που πραγµατοποιήθηκε, ως κέρδος ή ζηµία, αναλόγως 

της περιπτώσεως. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αγορά 

παγίου περιουσιακού στοιχείου, από σηµαντική υποτίµηση νοµίσµατος, προστίθενται 

στην αξία του παγίου µε κεφαλαιοποίηση της συναλλαγµατικής διαφοράς. Αυτό 

επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το λογιστικό υπόλοιπο που προκύπτει από την 

κεφαλαιοποίηση αυτή δεν είναι υψηλότερο από την χαµηλότερη της «αξίας 

αντικατάστασης του παγίου» και της «αναµενόµενης πραγµατοποιήσιµης αξίας του».          

Οι δραστηριότητες εξωτερικού της µονάδας αναφοράς διακρίνονται σε δύο 

βασικές µορφές µε βάση τον τρόπο λειτουργίας τους: Εργασίες εξωτερικού, 

πρόκειται για λειτουργίες του εξωτερικού, οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος 

ή συνέχιση των λειτουργιών της µονάδας αναφοράς, η οποία και θα εκδώσει τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οικονοµικές µονάδες εξωτερικού λειτουργούν ως 

ανεξάρτητες από την µονάδα αναφοράς και αναπτύσσουν δικές τους οικονοµικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες, οι οποίες κατά συνέπεια οδηγούν στην πλήρη 
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ανάπτυξη τους. Όσον αφορά τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, η 

επιχείρηση θα πρέπει να αναφέρει τον τρόπο χειρισµού των συναλλαγµατικών 

διαφορών που προέκυψαν, δίνοντας πληροφορίες για το ποσό που περιέχεται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων, για το ποσό που µεταφέρθηκε στην καθαρή θέση, για το 

ποσό µε το οποίο έχει αυξηθεί η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου και να αναφέρει 

τους λόγους για τους οποίους η µονάδα εξωτερικού χρησιµοποιεί διαφορετικό 

νόµισµα από το «τοπικό» νόµισµα. Σε περίπτωση που υπάρξει διαφοροποίηση του 

τρόπου λειτουργίας, δηλαδή από εργασίες εξωτερικού σε οικονοµική µονάδα 

εξωτερικού και αντιστρόφως, τότε θα πρέπει να δοθούν στις σηµειώσεις των 

οικονοµικών καταστάσεων κάποιες επεξηγήσεις, για τους λόγους που οδήγησαν στην 

αλλαγή αυτή, τη φύση της αλλαγής ως προς την ταξινόµηση, την πιθανή επίδραση επί 

της καθαρής θέσης και την πιθανή επίδραση που θα µπορούσε να έχει στα 

προηγούµενα χρόνια, εάν η αλλαγή συνέβαινε προηγουµένως. ∆ιαφορές βασικών 

λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 21 

 Κύρια διαφορά µεταξύ ελληνικού δίκαιου και ∆ΛΠ είναι ότι κατά το πρώτο, 

όλα τα στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Όσον 

αφορά το χειρισµό κέρδους ή ζηµίας από συναλλαγµατικές διαφορές, ο ΚΒΣ ορίζει 

ότι οι χρεωστικές διαφορές, αφού συµψηφισθούν µε τυχόν πιστωτικές διαφορές από 

αντίστοιχα δάνεια, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται ανάλογα µε την 

αποµένουσα χρονική διάρκεια του δανείου. Τα ∆ΛΠ επιτρέπουν ένα τέτοιο χειρισµό, 

επιτρέπουν όµως και την ολική εξοδοποίηση των σχετικών διαφορών στη χρήση. 

Ακόµη µια διαφορά έγκειται στο ότι υπό καθεστώς ∆ΛΠ, οι συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις πρέπει να 

απεικονίζονται στη καθαρή θέση µέχρι τη µεταβίβαση τους, οπότε θα αναγνωριστεί 

το σχετικό εισόδηµα ή δαπάνη. Τα ίδια ισχύουν και για τις συναλλαγµατικές 

διαφορές που προκύπτουν από υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα που γίνονται για 

αντιστάθµιση κινδύνου από επένδυση σε αλλοδαπή επιχείρηση. Με βάση όµως τον 

ΚΒΣ, οι παραπάνω συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

και αναλόγως εκπίπτουν ή συνυπολογίζονται στα φορολογικά εισοδήµατα. 
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3.3. �ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 22: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 

 

 

 Το ∆ΛΠ 22  περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της ενοποίησης επιχειρήσεων που 

προέρχεται µέσα από την εξαγορά µιας επιχείρησης από άλλη, καθώς και από τη 

συγχώνευση επιχειρήσεων σε µία, χωρίς να είναι δυνατός ο καθορισµός ή ο 

εντοπισµός του αγοραστή. Οι µορφές ενοποίησης είναι τρεις και θα περιγραφούν 

παρακάτω: Ενοποίηση επιχειρήσεων είναι η συνένωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε 

µια οικονοµική µονάδα, όπου η µία εκ των δύο αποκτά τον έλεγχο επί των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων της άλλης. Από την ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων µπορεί να προκύψει µεταξύ τους η σχέση «µητρικής - θυγατρικής», 

κατά την οποία η αγοράστρια (µητρική) θα πρέπει να εφαρµόσει τις αξιώσεις του 

προτύπου για την ετοιµασία ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Επιπλέον, 

µέσα από την ενοποίηση, υπάρχει η πιθανότητα να προκύψει µια νέα οικονοµική 

µονάδα. 56 Ενοποίηση µε εξαγορά είναι η συνένωση ξεχωριστών επιχειρήσεων κατά 

την οποία ο αγοραστής αποκτά τον έλεγχο επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

και των λειτουργιών της άλλης επιχείρησης, µε αντάλλαγµα την παραχώρηση 

περιουσιακών στοιχείων ή την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου ή µεριδίων. 

       Μια επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει τον έλεγχο µιας άλλης, όταν κατέχει 

άµεσα περισσότερο από το 50% των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας αυτής. Στις 

συναλλαγές εξαγοράς ο αγοραστής αναλαµβάνει τα στοιχεία ενεργητικού και 

παθητικού µιας επιχείρησης και εκδίδει µετοχές προς τους µετόχους της 

αγοραζόµενης επιχείρησης για την εξαγορά του ελέγχου της. Η εκτίµηση των 

συναλλαγών αυτών βασίζεται στις τρέχουσες αξίες των στοιχείων που αναλαµβάνει ο 

αγοραστής για την καταχώρηση της εξαγοράς. Η ηµεροµηνία κατά την εξαγορά είναι 

σηµαντική για τους λογιστικούς χειρισµούς που θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία του 

αγοραστή. Κατά την ηµεροµηνία αυτή ο αγοραστής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα 

στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που έχει αναλάβει από την άλλη επιχείρηση, 

όπως και οποιοδήποτε ποσό, αρνητικό ή θετικό, που σχετίζεται µε την φήµη και 

πελατεία της επιχείρησης που έχει αγοραστεί, αλλά και οποιαδήποτε κέρδη ή ζηµίες 

προκύψουν από την αγοραζόµενη επιχείρηση µετά την ηµεροµηνία εξαγοράς και 
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µόνον αυτά, θα πρέπει να αναγνωριστούν κατά την αναλογία του ποσοστού εξαγοράς 

στα αποτελέσµατα χρήσεως του αγοραστή.  

Η κάθε εξαγορά θα πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία του αγοραστή σε αξία 

κόστους, το οποίο αντιπροσωπεύεται από το τίµηµα που καταβάλλεται στον πωλητή 

µε οποιοδήποτε τρόπο για την απόκτηση του ελέγχου επί των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, πλέον οποιωνδήποτε εξόδων σχετίζονται µε τη 

συναλλαγή, όπως είναι οι επαγγελµατικές αµοιβές λογιστών, ελεγκτών, νοµικών και 

εκτιµητών. Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν από την 

εξαγορά και θα πρέπει να αναγνωριστούν στα βιβλία του αγοραστή, πρέπει να είναι 

µόνο εκείνα τα οποία κατείχε ο πωλητής και εντοπίστηκαν κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς µε τις προϋποθέσεις ότι ο αγοραστής αναµένει µελλοντική εισροή 

οικονοµικών ωφεληµάτων και ότι µπορεί να γίνει ακριβής υπολογισµός του κόστους 

που θα προκύψει ή της πραγµατικής τους αξίας.  

        Βάσει του γενικού κανόνα του προτύπου τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

αποτιµηθούν στο σύνολο της δίκαιης αξίας τους κατά την ηµεροµηνία της απόκτησής 

τους και κατά το ποσοστό του συµφέροντος που αποκτήθηκε από τον αγοραστή και 

στο σύνολο του λογιστικού υπολοίπου του ποσοστού του συµφέροντος της 

µειοψηφίας που υπήρχε πριν από την ηµεροµηνία εξαγοράς. Ειδικότερα, οι γενικές 

οδηγίες του προτύπου για τον καθορισµό της δίκαιης αξίας και της αποτίµησης των 

στοιχείων αυτών, ορίζουν ότι τα διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα σε χρηµατιστήριο 

θα πρέπει να εµφανίζονται στην τρέχουσα αξία της αγοράς, τα µη 

διαπραγµατευόµενα χρεόγραφα σε καθ' υπολογισµό αξίες λαµβάνοντας υπόψη Π.χ. 

το ποσοστό απόδοσης, τα εισπρακτέα 57 ποσά στην τρέχουσα αξία των βιβλίων 

µειωµένη µε πρόβλεψη για τυχόν επισφάλειες, τα αποθέµατα ετοίµων στην 

αναµενόµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε τυχόν έξοδα πώλησης και λογικό ποσοστό 

κέρδους για τον αγοραστή, η παραγωγή σε εξέλιξη στην αναµενόµενη τιµή πώλησης, 

µειωµένη µε το κόστος ολοκλήρωσης, τυχόν έξοδα πώλησης και λογικό ποσοστό 

κέρδους για τον αγοραστή, τα γήπεδα και τα κτίρια στην τρέχουσα αξία της αγοράς, 

τα µηχανήµατα και οι εγκαταστάσεις στην τρέχουσα αξία της αγοράς βάσει 

εκτιµήσεως ή στην αποσβεσµένη αξία αντικατάστασης, τα ωφελήµατα προσωπικού 

στις περιπτώσεις «καθορισµένων προγραµµάτων», η παρούσα αξία τους µειωµένη µε 

τα στοιχεία ενεργητικού του προγράµµατος, οι υποχρεώσεις στην τρέχουσα αξία των 

βιβλίων, µειωµένη µε το τρέχον ποσοστό επιτοκίου, εάν πρόκειται για 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις καθώς θα πρέπει να εµφανίζεται και πρόβλεψη για 
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τυχόν υποχρεώσεις που πιθανόν να προκύψουν από διακοπή ή µείωση των 

δραστηριοτήτων. 

         Φήµη και πελατεία αποτελεί οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται πέραν της 

καθαρής και δίκαιης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού που 

υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η αξία της φήµης και πελατείας 

αντιπροσωπεύει τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ο αγοραστής 

πιστεύει να εισρεύσουν στην επιχείρηση. Θα πρέπει να διαγράφεται µε βάση την 

αναµενόµενη χρονική διάρκεια δηµιουργίας οικονοµικών ωφεληµάτων προς την 

επιχείρηση και η διαγραφή της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο 20 ετών. 

Αυτό το ποσό θα πρέπει να εµφανίζεται πάντοτε στην αξία κτήσεως µειωµένο µε την 

αντίστοιχη συσσωρευµένη πρόβλεψη για απόσβεση. 

 Η προτεινόµενη µέθοδος διαγραφής της «φήµης και πελατείας» είναι αυτή 

του σταθερού συντελεστή. Η σταδιακή διαγραφή της αντιπροσωπεύει την µείωση 

των αναµενόµενων οικονοµικών ωφεληµάτων λόγω φθοράς των δυνατοτήτων της. Η 

αρνητική αξία της φήµης και πελατείας προέρχεται από την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού χαµηλότερου της καθαρής και δίκαιης αξίας των στοιχείων του ενεργητικού 

που αναλαµβάνει ο αγοραστής κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς.  

         Η διαφορά αυτή µπορεί να οφείλεται στην υπερτίµηση των στοιχείων 

ενεργητικού ή στην υποτίµηση των στοιχείων παθητικού κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που ο αγοραστής µπορεί να δηµιουργήσει και να 

αναγνωρίσει προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα τα οποία δεν εµφανίζονται στα 

βιβλία του πωλητή κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς, αλλά προέρχονται µέσα από τις 

προσδοκίες και το επιχειρηµατικό πλάνο του αγοραστή, το ποσοστό της αρνητικής 

φήµης και πελατείας που σχετίζεται µε αυτές τις προβλέψεις µπορεί να αποσβεστεί 

µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων βάσει του βαθµού στον οποίο οι εν λόγω 

προβλέψεις πραγµατοποιούνται. Εάν οι προβλέψεις αυτές δεν πραγµατοποιηθούν, 

τότε, το µέρος της αρνητικής αξίας της φήµης και πελατείας που δεν υπερβαίνει την 

αξία των µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν, αναγνωρίζεται 58 

σταδιακά ως έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

        Η µέθοδος διαγραφής του βασίζεται επί του µέσου σταθµικού της 

αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης των στοιχείων αυτών. Αντίθετα οποιοδήποτε µέρος 

της αρνητικής αξίας της φήµης και πελατείας υπερβαίνει την αξία των µη 

χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν, αναγνωρίζεται άµεσα ως 

έσοδο στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Για σκοπούς ισολογισµού, το ποσό της 
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αρνητικής φήµης και πελατείας εµφανίζεται µαζί µε τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία ως αφαιρετικό. Όταν η συµφωνία εξαγοράς επιτρέπει την προσαρµογή του 

τιµήµατος για οποιοδήποτε ενδεχόµενο υπάρχει να εκδηλωθεί στο µέλλον κάποιο 

συγκεκριµένο γεγονός, η υλοποίηση του οποίου θα προκαλέσει τη δηµιουργία 

οποιουδήποτε στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού, που θα επιφέρει κάποιο έσοδο ή 

έξοδο, τότε η τιµή εξαγοράς προσαρµόζεται µε την αντίστοιχη πρόβλεψη κατά την 

ηµεροµηνία εξαγοράς, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό µπορεί να υπολογιστεί 

µε ακρίβεια.                      

         Εάν το ενδεχόµενο αυτό δεν πραγµατοποιηθεί στο µέλλον, η πρόβλεψη που 

έχει δηµιουργηθεί διαγράφεται µε αντίστοιχη επίδραση επί της φήµης και πελατείας 

που έχει δηµιουργηθεί. Ενοποίηση συµφερόντων έχουµε στις περιπτώσεις που δεν 

προκύπτει επικρατέστερο µέλος και οι µέτοχοι των επιχειρήσεων που συνενώνονται 

έχουν σχεδόν ίσες δυνάµεις επιρροής επί της διαχείρισης της νέας επιχείρησης. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι η από κοινού συνεργασία για την διαχείριση των κινδύνων 

και τον καταµερισµό των ωφεληµάτων. Στις ενοποιήσεις αυτής της µορφής, όλα τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των αντίστοιχων επιχειρήσεων συγκεντρώνονται 

σε ένα κοινό λογαριασµό, τον «λογαριασµό συµφερόντων», ενώ δεν δηµιουργείται 

«φήµη ~α\ πελατεία», διότι δεν υπάρχει το στοιχείο της εξαγοράς, όπου το αντίστοιχο 

τµήµα καθορίζει και τη διαφορά µε τη συνολική αξία ή κόστος των αγορασθέντων.     

          Επιπλέον, οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει µεταξύ του µετοχικού κεφαλαίου 

που έχει εκδοθεί και αυτού που έχει αναλάβει η νέα επιχείρηση, θα πρέπει να 

εµφανίζεται ως προσαρµογή ιδίων συµφερόντων τέλος, οι οικονοµικές καταστάσεις 

των ενωµένων επιχειρήσεων πρέπει να λαµβάνουν συγκριτικά στοιχεία του 

προηγούµενου έτους, σαν η συγχώνευση αυτή να είχε γίνει το προηγούµενο έτος. 

Γενικότερα, σε όλες τις περιπτώσεις ενοποίησης επιχειρήσεων θα πρέπει στις 

οικονοµικές καταστάσεις της µονάδας αναφοράς, να γίνεται περιγραφή και να 

αναφέρονται οι ονοµασίες των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 

όπως επίσης θα πρέπει να αναφέρονται, οι λογιστικοί χειρισµοί για την υλοποίηση 

της ενοποίησης, η ηµεροµηνία από την οποία ισχύει η ενοποίηση καθώς και οι 

δραστηριότητες ή λειτουργίες που καταργούνται λόγω της ενοποίησης. 

        Στις περιπτώσεις ενοποίησης µε εξαγορά, στις οικονοµικές καταστάσεις θα 

πρέπει να 59 παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε το ποσοστό των µετοχών µε 

δικαίωµα ψήφου που εξαγοράζονται, µε το κόστος της εξαγοράς και µε τον τρόπο 

καταβολής του τιµήµατος εξαγοράς. Όσον αφορά το θέµα της «φήµης και 
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πελατείας», οι οικονοµικές καταστάσεις Θα πρέπει να "Περιέχουν, τη διάρκεια της 

περιόδου διαγραφής, αν υπερβαίνει τα 20 έτη και τους λόγους, εάν η διαγραφή δεν 

γίνεται µε σταθερό συντελεστή, θα πρέπει να δίνονται οι λόγοι εφαρµογής της νέας 

µεθόδου, να αναφέρονται επίσης, σε ποια ποσά του λογαριασµού αποτελεσµάτων 

περιλαµβάνεται η απόσβεση, το συνολικό ποσό στην αρχή του έτους, οι 

οποιεσδήποτε µεταβολές γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους αλλά και το ποσό 

διαγραφής που αντιστοιχεί στη χρήση.  

 

Ακόµα ο Ν.4308, σχετικά µε ενοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι 

σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων περιλαµβάνουν 

όλες τις πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που προβλέπονται 

από το άρθρο 29, µε τρόπο που διευκολύνει την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής 

θέσης των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ως σύνολο, και 

λαµβάνοντας υπόψη τις ουσιώδεις προσαρµογές που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε σύγκριση 

µε τις ετήσιες.   

Κατά τη γνωστοποίηση των συναλλαγών µε τα συνδεδεµένα µέρη, οι συναλλαγές 

µεταξύ τέτοιων µερών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και έχουν απαλειφθεί, 

παραλείπονται.   

Κατά τη γνωστοποίηση του µέσου αριθµού των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν 

στη διάρκεια της περιόδου, γίνεται ξεχωριστή γνωστοποίηση για το µέσο αριθµό των 

εργαζοµένων που απασχολήθηκαν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. 

 Κατά τη γνωστοποίηση των ποσών των αποζηµιώσεων, των προκαταβολών και των 

πιστώσεων που δόθηκαν σε µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών 

συµβουλίων, γνωστοποιούνται µόνο τα ποσά που δόθηκαν σε µέλη αυτών των 

συµβουλίων της µητρικής οντότητας, από την ίδια και τις θυγατρικές της.   
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3.4. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 23: ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ( Borrowing costs). 

 

 

Σκοπός του προτύπου αυτού, είναι ο λογιστικός χειρισµός των χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων ή τόκων που προκύπτουν από δανεισµό και περιλαµβάνει τόκους που 

προέρχονται από βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια, από απόσβεση 

προεξοφλητικών εξόδων σχετικών µε δάνεια, από απόσβεση διαφόρων εξόδων 

σχετικών µε τη λήψη δανείων, από χρηµατοοικονοµικές επιβαρύνσεις που 

προέρχονται από χρηµατοδοτικές µισθώσεις και από συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από δάνεια σε ξένο νόµισµα και 60 θεωρούνται τακτοποίηση του 

κόστους δανεισµού. Αυτά τα έξοδα υπό ορισµένες προϋποθέσεις είτε θα 

αναγνωριστούν ως έξοδα έναντι των εσόδων εντός της χρήσης που έχουν επιτευχθεί 

είτε θα κεφαλαιοποιηθούν.  

        Ο γενικός κανόνας του προτύπου αυτού καθορίζει ότι τα έξοδα ή το κόστος 

του δανεισµού θα πρέπει να αναγνωρίζονται σαν έξοδα έναντι των εσόδων εντός της 

χρήσεως κατά την οποία έχουν επιτευχθεί. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελούν τα 

έξοδα δανεισµού για δάνεια που έχουν δηµιουργηθεί για την απόκτηση 

«εγκεκριµένων» περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή αυτά των οποίων η κατασκευή ή 

προετοιµασία για χρήση διαρκεί αρκετά σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Στις 

περιπτώσεις αυτές τα έξοδα δανεισµού δεν διαγράφονται ως έξοδα έναντι των 

εσόδων, αλλά κεφαλαιοποιούνται. Με λίγα λόγια, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που 

είναι άµεσα συνδεδεµένα µε την απόκτηση, παραγωγή ή κατασκευή «εγκεκριµένων» 

περιουσιακών στοιχείων ενσωµατώνονται στο κόστος κτήσεως του εν λόγω 

στοιχείου, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για την 

επιχείρηση. Οποιαδήποτε άλλα έξοδα σχετικά µε τη δηµιουργία δανείου, 

αναγνωρίζονται ως έξοδα που αφορούν τη χρήση µέσα στην οποία έχουν επιτευχθεί.  

          Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού αναγνωρίζεται από τη στιγµή που 

αρχίζουν οι εργασίες για την απόκτηση του εγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου ή 

έχουν γίνει τα πρώτα έξοδα και συνεχίζεται µέχρι την ολοκλήρωση του. Εάν κατά την 

διάρκεια διεκπεραιώσεως του έργου υπάρξουν παρατεταµένα διαστήµατα αναστολής 

των εργασιών, τότε τα έξοδα δανεισµού που αντιστοιχούν στα εν λόγω χρονικά 

διαστήµατα δεν κεφαλαιοποιούνται, αλλά αναγνωρίζονται ως έξοδα έναντι των 
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εσόδων της χρήσεως στην οποία αντιστοιχούν. Με βάση τις απαιτήσεις αυτού του 

προτύπου, οι οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης θα πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες, για τον λογιστικό χειρισµό των χρηµατοοικονοµικών εξόδων από 

δανεισµό, για το ποσό των χρηµατοδοτικών εξόδων που έχει κεφαλαιοποιηθεί και για 

τη µέθοδο υπολογισµού των χρηµατοδοτικών εξόδων προς κεφαλαιοποίηση. 

 

  ∆ιαφορές του ελληνικού δικαίου µε το ∆ΛΠ 23. 

 

 Η διαφορά του ελληνικού δικαίου µε το συγκεκριµένο πρότυπο είναι ότι, κατά το 

ελληνικό δίκαιο, τα έξοδα που πραγµατοποιούνται από την χρηµατοοικονοµική 

λειτουργία της επιχείρησης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της, εκτός εκείνων που 

αφορούν τη χρηµατοδότηση παγίων που βρίσκονται 'στην κατασκευαστική περίοδο. 

Οι τόκοι αυτοί µπορούν να θεωρηθούν έξοδα πολυετούς απόσβεσης και να 

αποσβένονται είτε ολικά είτε τµηµατικά και ισόποσα εντός 5 ετών. 

 

3.5.  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 24: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

 

 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στις συναλλαγές µιας επιχείρησης µε άλλα φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα, που συνδέονται µε αυτή κατά διάφορους τρόπους. Συνδεδεµένα 

πρόσωπα, στη συγκεκριµένη περίπτωση και για τους σκοπούς του προτύπου, 

θεωρούνται: ¾ Οι επιχειρήσεις που ελέγχουν ή ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την 

µονάδα αναφοράς, δηλαδή τη µονάδα που εκδίδει οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. ¾ Συνεργάτες ή συνέταιροι ¾ Φυσικά πρόσωπα, που 

άµεσα ή έµµεσα κατέχουν σηµαντικό δικαίωµα ψήφου µέσω του οποίου µπορούν να 

εξασκήσουν επίδραση στην επιχείρηση. ¾ Βασικά διοικητικά στελέχη που έχουν τη 

δυνατότητα διαχείρισης, προγραµµατισµού και ελέγχου των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. ¾ Επιχειρήσεις, στις οποίες ο κύριος µέτοχος είναι µέλος του 

διοικητικού συµβουλίου ή κύριος µέτοχος της µονάδος αναφοράς. 

 Η εφαρµογή του προτύπου αυτού, αποβλέπει στη διασφάλιση αποφυγής να 

µην επιτευχθούν καθόλου συναλλαγές ή να µην επιτευχθούν στην αξία µε την οποία 
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συµφωνήθηκαν, λόγω της υφιστάµενης σχέσης µεταξύ των συνδεδεµένων προσώπων 

και της επιχείρησης, εάν δεν υπήρχε οποιαδήποτε σχέση µεταξύ τους. Ακόµη µε τους 

κανόνες του προτύπου διασφαλίζεται η αποφυγή να µην ολοκληρωθούν κάποιες 

συναλλαγές εάν δεν υπάρχει η σχέση των συνδεδεµένων προσώπων.  

         Το βασικότερο κίνητρο εφαρµογής του προτύπου είναι να διασφαλίσει την 

επιχείρηση από την απώλεια κερδών ή εσόδων ή από την πραγµατοποίηση 

µεγαλύτερων εξόδων από τα αναµενόµενα, λόγω της δυνατότητας που έχουν τα 

συνδεδεµένα πρόσωπα να ασκούν έλεγχο ή επίδραση επί των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης προς όφελος των ιδίων. Στις οικονοµικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες που αφορούν 

συναλλαγές µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, σηµαντικές ενδοεταιρικές 

συναλλαγές, επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις καθώς και τα 

υπόλοιπα από ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς µε τις επιχειρήσεις αυτές. 

Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν 

επιπρόσθετες πληροφορίες είναι οι αγοραπωλησίες αγαθών, παγίων, η παροχή ή 

λήψη υπηρεσιών, συµφωνίες αντιπροσώπευσης, µισθώσεων και παροχής αδειών, 

χρηµατοδοτήσεις και εγγυήσεις και συµβάσεις για θέµατα 62 διαχείρισης της 

επιχείρησης. 

         Ακόµη στις συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα, εκτός από το ότι πρέπει να 

αναφερθεί η ύπαρξη τους στις οικονοµικές καταστάσεις, θα πρέπει να παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά µε την ένδειξη του µεγέθους των συναλλαγών είτε σαν απόλυτη 

αξία είτε σαν ποσοστό, για την αξία ή το ποσοστό των συναλλαγών σε εκκρεµότητα 

και για το µέγεθος ή την πολιτική της τιµολόγησης που εφαρµόστηκε. Οι συναλλαγές 

παρόµοιας φύσης µπορεί να αναφέρονται σαν σύνολο, εκτός και αν η περαιτέρω 

ανάλυση θεωρείται χρήσιµη για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης των 

συναλλαγών µε συνδεδεµένα πρόσωπα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αν υπήρχαν 

συναλλαγές ή όχι, µε βάση τους κανόνες του προτύπου, η µονάδα αναφοράς θα 

πρέπει στις καταστάσεις της να αναφέρει ότι υπάρχουν συναλλαγές µε συνδεδεµένα 

πρόσωπα.  

 

 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 24  
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1920, συνδεδεµένες επιχειρήσεις θεωρούνται 

µόνο οι επιχειρήσεις µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής προς θυγατρικής 

και οι θυγατρικές αυτών των επιχειρήσεων ή οι συνδεµένες µαζί τους. Άλλη 

σηµαντική διαφορά µε το πρότυπο αυτό, έγκειται στις γνωστοποιήσεις που πρέπει να 

γίνονται στο προσάρτηµα. Στο προσάρτηµα πρέπει να παρατίθεται, για τις εταιρείες 

που υπάρχει συµµετοχή άνω του 10% του κεφαλαίου τους, ανάλυση η οποία 

περιλαµβάνει την έδρα, την επωνυµία, το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο, το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσης για 

την οποία καταρτίστηκαν οικονοµικές καταστάσεις για κάθε µια από αυτές.     

       Ωστόσο, η µητρική εταιρεία µπορεί να παραλείπει στο προσάρτηµα της την 

αναγραφή των ιδίων κεφαλαίων και του αποτελέσµατος των θυγατρικών, εφόσον οι 

πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που 

καταρτίζονται από αυτήν. Τέλος, σύµφωνα µε το λογιστικό σχέδιο, οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις από και προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις αντίστοιχα, πρέπει να 

εµφανίζονται σε ξεχωριστούς λογαριασµούς του ισολογισµού. 

 

3.6. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 27: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για την ετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων ενός οµίλου επιχειρήσεων, οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο µιας 

επιχείρησης, καθώς και για τον χειρισµό και την παρουσίαση των επενδύσεων της 

µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της, µέσα στις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής. Αντίθετα, δεν εφαρµόζεται όταν πρόκειται για τους λογιστικούς χειρισµούς 

ενοποίησης, τους λογιστικούς χειρισµούς επενδύσεων σε συνδεδεµένες και για 

λογιστικούς χειρισµούς επενδύσεων σε κοινοπραξίες. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων 

στις δραστηριότητες των οποίων η µονάδα αναφοράς ασκεί άµεσο ή έµµεσο έλεγχο, 

λόγω υπεροχής δικαιωµάτων ψήφου. 

         Η µητρική επιχείρηση, που εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, θα 

πρέπει να περιλαµβάνει σε αυτές όλες τις θυγατρικές, εσωτερικού και εξωτερικού, 

εκτός αν η σχέση της µε τη θυγατρική είναι προσωρινή, για το λόγω ότι αγοράστηκε 
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µε σκοπό τη µεταβίβαση, ή αν η θυγατρική λειτουργεί κάτω από µακροχρόνιο 

περιορισµό εξαγωγής συναλλάγµατος. Η ενοποίηση των ισολογισµών της µητρικής 

µε τις εξαρτηµένες της επιχειρήσεις επιτυγχάνεται µε την άθροιση κάθε στοιχείου, το 

οποίο προκύπτει από όλους τους ισολογισµούς προς ενοποίηση και µε την εφαρµογή 

ορισµένων τακτοποιήσεων, µερικοί εκ των οποίων θα αναφερθούν αµέσως 

παρακάτω. Το ποσό της επένδυσης της µητρικής στην κάθε θυγατρική / εξαρτηµένη 

θα πρέπει να διαγράφεται µε το ανάλογο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της 

αντίστοιχης θυγατρικής. Ο λογαριασµός αποτελεσµάτων των θυγατρικών θα πρέπει 

να περιλαµβάνει διάθεση των αποτελεσµάτων µεταξύ της µητρικής και των 

συµφερόντων της µειοψηφίας. 

         Ο λογαριασµός των συµφερόντων µειοψηφίας στις ενοποιηµένες καταστάσεις 

θα πρέπει να εµφανίζεται στους ενοποιηµένους ισολογισµούς ξεχωριστά από την 

καθαρή θέση και τις τρέχουσες υποχρεώσεις του οµίλου και πρέπει να περιλαµβάνει 

το υπόλοιπο και το µερίδιο της µειοψηφίας µέσα από τα ίδια κεφάλαια, όπως αυτά 

έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς / ενοποίησης, ενώ τα 

ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι συναλλαγές και τα απραγµατοποίητα κέρδη θα πρέπει να 

διαγράφονται πλήρως. Τα αποτελέσµατα από τις λειτουργίες µιας θυγατρικής θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις από την ηµεροµηνία 

εξαγοράς της επιχείρησης και µέχρι και την ηµεροµηνία της πώλησης της.  

         Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται µε την 

εφαρµογή κοινών λογιστικών αρχών ως προς τον χειρισµό 64 όµοιων συναλλαγών. 

Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε θα πρέπει να δοθεί η ανάλογη επεξήγηση. Οι 

ενοποιηµένες καταστάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 

αναφορικά µε όλες τις θυγατρικές: κατάσταση όλων των σηµαντικών θυγατρικών 

επιχειρήσεων, στην οποία να αναφέρεται η επωνυµία, το ποσοστό συµµετοχής και το 

ποσοστό δικαιώµατος ψήφου, εάν είναι διαφορετικό από το ποσοστό των µετοχών. 

Τους λόγους για τους οποίους οι οικονοµικές καταστάσεις συγκεκριµένης θυγατρικής 

δεν περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις, τους λόγους δηµιουργίας της 

σχέσης µητρικής - θυγατρική, στην περίπτωση κατά την οποία η µητρική δεν κατέχει 

περισσότερο από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής. Τους λόγους για 

τους οποίους µια εταιρεία δεν είναι θυγατρική, παρά το γεγονός ότι η επένδυση σε 

αυτή ξεπερνά το 50% του µετοχικού της κεφαλαίου και την επίδραση από την 

απόκτηση ή διάθεση θυγατρικής πάνω στην οικονοµική θέση της επιχείρησης κατά 

την ηµεροµηνία αναφοράς και ως προς τα συγκριτικά στοιχεία.  
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Ο Ν.4308, σχετικά µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Τα περιουσιακά 

στοιχεία και οι υποχρεώσεις των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

ενσωµατώνονται στο σύνολό τους στον ενοποιηµένο ισολογισµό.   

 Οι λογιστικές αξίες των µετοχών στο κεφάλαιο των οντοτήτων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση συµψηφίζονται έναντι της αναλογίας που αντιπροσωπεύουν στην 

καθαρή θέση εκείνων των οντοτήτων, ως εξής:   

α) Εκτός της περίπτωσης µετοχών στο κεφάλαιο της µητρικής οντότητας που 

κατέχονται είτε από την ίδια την οντότητα είτε από άλλη οντότητα που 

περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, οι οποίες αντιµετωπίζονται ως ίδιες µετοχές, 

σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, ο εν λόγω συµψηφισµός γίνεται µε βάση τις 

λογιστικές αξίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία που εκείνες οι οντότητες 

περιελήφθησαν στην ενοποίηση για πρώτη φορά. Οι διαφορές που προκύπτουν από 

τον συµψηφισµό κατανέµονται, στο βαθµό που είναι δυνατόν, σε εκείνα τα στοιχεία 

του ενοποιηµένου ισολογισµού, των οποίων οι εύλογες αξίες είναι µεγαλύτερες ή 

µικρότερες από τις λογιστικές αξίες τους.   

 Η διαφορά που αποµένει µετά την εφαρµογή της περίπτωσης α΄ αφορά υπεραξία και 

αντιµετωπίζεται λογιστικά ως εξής:   

 Η θετική διαφορά εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό ως περιουσιακό 

στοιχείο µε τον τίτλο «Yπεραξία» και αντιµετωπίζεται. 

Η αρνητική διαφορά υποδηλώνει αγορά σε τιµή ευκαιρίας και µεταφέρεται άµεσα 

στα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ως κέρδος. 

  

  Όταν η µητρική και η θυγατρική ελέγχονται τελικά από το ίδιο µέρος τόσο 

πριν όσο και µετά την ενοποίηση, και εφόσον ο έλεγχος δεν είναι προσωρινός, δεν 

εφαρµόζονται οι προβλέψεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ και η 

περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η λογιστική αξία της 

κατεχόµενης από τη µητρική επένδυσης συµψηφίζεται µε την αξία που αντιστοιχεί 

στο ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής που κατέχει η µητρική και τυχόν 

διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα εις νέον του ενοποιηµένου ισολογισµού. 

    Όταν µετοχές θυγατρικών οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

κατέχονται από πρόσωπα, άλλα εκτός του οµίλου, το ποσό που αποδίδεται σε αυτές 

τις µετοχές εµφανίζεται ξεχωριστά στην καθαρή θέση του ενοποιηµένου ισολογισµού 

ως «δικαιώµατα που δεν ασκούν έλεγχο».   
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   Τα έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες των οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην 

ενοποίηση ενσωµατώνονται πλήρως στην ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων.   

Το ποσό του κέρδους ή ζηµίας που αποδίδεται στις µετοχές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου εµφανίζεται ξεχωριστά στην ενοποιηµένη 

κατάσταση αποτελεσµάτων, ως κέρδος ή ζηµία που αποδίδεται στα δικαιώµατα που 

δεν ασκούν έλεγχο.   

 Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εµφανίζουν τα περιουσιακά 

στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τις χρηµατοοικονοµικές θέσεις, τα κέρδη ή τις ζηµίες των 

οντοτήτων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ως να ήταν µια οντότητα. 

Ιδιαίτερα, τα κατωτέρω απαλείφονται από τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις:   

α) Υποχρεώσεις και απαιτήσεις µεταξύ των οντοτήτων.   

β) Έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες που σχετίζονται µε συναλλαγές µεταξύ των 

οντοτήτων.   

γ) Κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές µεταξύ των οντοτήτων, όταν 

περιλαµβάνονται στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων.   

Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται κατά την ίδια 

ηµεροµηνία µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

οντότητας.   

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 

επιµετρώνται µε τις ίδιες µεθόδους και, σύµφωνα µε τα άρθρα 16 έως 29 του 

παρόντος νόµου.  Όταν τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν 

επιµετρηθεί, από οντότητες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, µε τη χρήση 

διαφορετικών λογιστικών πολιτικών από αυτές που χρησιµοποιούνται για σκοπούς 

της ενοποίησης, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις 

επαναµετρούνται, σύµφωνα µε τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην ενοποίηση. 

Παρέκκλιση από αυτή την απαίτηση επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε 

τέτοια παρέκκλιση γνωστοποιείται και δικαιολογείται στις σηµειώσεις των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   
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3.7. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 28: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 

 

 

Το πρότυπο αυτό καθορίζει τον τρόπο του λογιστικού χειρισµού και της παρουσίασης 

των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης. «Συνδεδεµένη» θεωρείται η επιχείρηση, στην οποία µπορεί ο επενδυτής 

να ασκήσει σηµαντική επίδραση και η οποία δεν είναι θυγατρική, αλλά ούτε και τη 

συνδέει σχέση κοινοπραξίας µε τον επενδυτή. Η βασική  διαφορά µε τις εξαρτηµένες 

επιχειρήσεις βρίσκεται στο µέγεθος της επίδρασης που µπορεί να ασκηθεί. Στις 

εξαρτηµένες, ο επενδυτής µπορεί να ασκήσει απόλυτο έλεγχο, πράγµα το οποίο δεν 

ισχύει στις συνδεδεµένες. Μάλιστα το παρόν πρότυπο αναφέρεται σε «άσκηση 

επίδρασης» και όχι σε «άσκηση ελέγχου». Ως «σηµαντική επίδραση» θεωρείται η 

δυνατότητα συµµετοχής στον καθορισµό της οικονοµικής και λειτουργικής πολιτικής 

µιας επιχείρησης, χωρίς όµως να υπάρχει η δυνατότητα απόλυτου ελέγχου. Εάν ένας 

επενδυτής κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον το 20% των µετοχών µιας 

επιχείρησης µε δικαίωµα ψήφου, τότε θεωρείται ότι µπορεί να έχει «σηµαντική 

επίδραση» πάνω στις αποφάσεις της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν και 

άλλοι επενδυτές µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό.  

Οι µέθοδοι καταχώρησης της επένδυσης στα βιβλία της επιχείρησης είναι δύο.  

       1. Μέθοδος κόστους µε βάση τις αρχές της µεθόδου αυτής η επένδυση σε 

συνδεδεµένη επιχείρηση αναγνωρίζεται στα βιβλία του επενδυτή σε τιµή κόστους. Η 

κατανοµή κερδών από τα αποτελέσµατα χρήσεως ή τα αδιανέµητα κέρδη που 

αποκτήθηκαν µετά την εξαγορά της συνδεδεµένης, αναγνωρίζονται σαν έσοδο στα 

βιβλία του επενδυτή (αγοραστή). Η διανοµή κερδών πέραν αυτών που αποκτήθηκαν 

µετά την εξαγορά, θεωρείται ως αποπληρωµή της επένδυσης και αφαιρείται από το 

κόστος της, δηλαδή πιστώνεται σε αυτό. 2. Μέθοδος καθαρής θέσης. Με βάση τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης η επένδυση καταχωρείται αρχικά στην τιµή κτήσεως, η 

οποία στη συνέχεια µεταβάλλεται σύµφωνα µε τα κέρδη ή τις ζηµίες που 

δηµιουργούνται µετά την εξαγορά της επιχείρησης, µε πίστωση ή χρέωση του 

λογαριασµού αποτελεσµάτων αντιστοίχως. Η αξία της επένδυσης µειώνεται µε τη 

διανοµή των κερδών που πηγάζουν από τα αποτελέσµατα της χρήσεως της 

συνδεδεµένης µετά την εξαγορά των µετοχών από τον επενδυτή. Το λογιστικό 
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υπόλοιπο της επένδυσης είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί και από αλλαγές των ιδίων 

συµφερόντων της συνδεδεµένης, οι οποίες δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα 

χρήσεως, όπως είναι η επανεκτίµηση πάγιων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων, οι 

συναλλαγµατικές διαφορές και οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζηµίες επηρεάζουν τα ίδια 

συµφέροντα της συνδεδεµένης. 

         Για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης της συνδεδεµένης 

επιχείρησης, ο επενδυτής, συνήθως, χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες οικονοµικές 

καταστάσεις της συνδεδεµένης που είναι διαθέσιµες σε αυτόν. Εάν προκύψει 

οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς της συνδεδεµένης και του 

ποσοστού του µεριδίου του αγοραστή από την καθαρή αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της συνδεδεµένης, τότε η διαφορά αυτή υπολογίζεται µε βάση τις οδηγίες 

του ∆ΛΠ 22. Στην περίπτωση κατά την οποία οι οικονοµικές καταστάσεις της 

συνδεδεµένης επιχείρησης έχουν ετοιµαστεί βάσει διαφορετικών λογιστικών αρχών 

από αυτές που εφαρµόζονται από τον επενδυτή, θα πρέπει να αναµορφωθούν µε 

διορθωτικές εγγραφές, έτσι ώστε να ακολουθούν τις ίδιες 66 λογιστικές αρχές που 

εφαρµόζονται και από τον επενδυτή στην ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων.     

           Οι επενδύσεις στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις θα πρέπει να εµφανίζονται µε 

τη µέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός και εάν η απόκτηση της επένδυσης είναι 

προσωρινή µε απώτερο στόχο την πώληση της στο εγγύς µέλλον ή εάν στη 

γεωγραφική θέση που λειτουργεί, υπάρχουν αυστηροί και µακροπρόθεσµοι 

περιορισµοί εξαγωγής συναλλάγµατος, γεγονός το οποίο απαγορεύει στον επενδυτή 

την εκµετάλλευση των οικονοµικών ωφεληµάτων από τη συνδεδεµένη επιχείρηση. 

Ωστόσο, η επένδυση σε συνδεδεµένη επιχείρηση θα πρέπει να µην αποτιµάται στην 

καθαρή θέση της επένδυσης, όταν ο επενδυτής δεν ασκεί πλέον σηµαντική επίδραση 

επί της συνδεδεµένης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διατηρεί την επένδυση αυτή ή 

όταν η συνδεδεµένη λειτουργεί κάτω από αυστηρούς µακροχρόνιους περιορισµούς 

εξαγωγής συναλλάγµατος, που δεν επιτρέπουν τη µεταφορά χρηµατικών πόρων. 

         Η επένδυση σε συνδεδεµένη επιχείρηση θα πρέπει να εµφανίζεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή, ανεξάρτητα αν ο επενδυτής εκδίδει 

ενοποιηµένες καταστάσεις ή όχι, µε βάση την αξία που έχει υπολογιστεί είτε σε τιµή 

κόστους, είτε µε την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης είτε ως 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαθέσιµο προς πώληση.   Εάν υπάρχει 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι η αξία της επένδυσης σε συνδεδεµένη επιχείρηση πιθανόν 

να έχει µειωθεί, τότε για τον υπολογισµό της αξίας της επένδυσης θα πρέπει είτε να 
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υπολογίζεται η τρέχουσα αξία του µεριδίου του επενδυτή µε βάση τις µελλοντικές 

χρηµατικές ροές που αναµένεται να δηµιουργηθούν από τις δραστηριότητες της 

συνδεδεµένης επιχείρησης και το αναµενόµενο ποσό είσπραξης από την πώληση της 

επένδυσης στη συνδεδεµένη, είτε θα πρέπει να υπολογίζεται η τρέχουσα αξία των 

αναµενόµενων χρηµατικών ροών από εισπράξεις µερισµάτων εκ µέρους της 

συνδεδεµένης, πλέον οποιουδήποτε ποσού προέλθει από την πώληση της. Κάτω από 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις και οι δύο µέθοδοι θα πρέπει να δώσουν το ίδιο 

αποτέλεσµα.  

        Για τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις θα πρέπει οι οικονοµικές 

καταστάσεις να περιέχουν, κατάσταση στην οποία να αναφέρονται και να 

περιγράφονται όλες οι σηµαντικές επενδύσεις, να αναφέρεται το ποσοστό της 

κατεχόµενης επένδυσης ως προς το κεφάλαιο της κάθε συνδεδεµένης, το ποσοστό 

των δικαιωµάτων ψήφου που πηγάζουν από την επένδυση καθώς και η µέθοδος 

υπολογισµού της αξίας των επενδύσεων αυτών. Οι επενδύσεις που έχουν υπολογιστεί 

µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης θα πρέπει να εµφανίζονται ως µακροπρόθεσµα 

περιουσιακά στοιχεία στον ισολογισµό. Τέλος, το ποσοστό που 67 αναλογεί από τα 

ετήσια αποτελέσµατα της συνδεδεµένης θα πρέπει να εµφανίζεται ξεχωριστά στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων.  

 

Έτσι διαµορφώνεται η µέθοδος της καθαρής θέσης σε συγγενείς εταιρείες σύµφωνα 

µε το ν.4308, όταν µια οντότητα που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση έχει µια 

συµµετοχή σε συγγενή ή κοινοπραξία, αυτή η συµµετοχή εµφανίζεται στον 

ενοποιηµένο ισολογισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο «συµµετοχή σε συγγενή ή 

και κοινοπραξία», βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης.   

Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης, µια συγγενής ή κοινοπραξία αναγνωρίζεται κατά 

την απόκτησή της στο κόστος κτήσης.   

 Το ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία της καθαρής θέσης της συγγενούς ή της 

κοινοπραξίας, που προκύπτει από την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 αυτού του 

άρθρου, αυξάνεται ή µειώνεται µε το ποσό της µεταβολής της καθαρής θέσης της 

κατά τη διάρκεια της περιόδου που αντιστοιχεί στα συµµετοχικά δικαιώµατα της 

οντότητας (επενδυτής) και µειώνεται µε το ποσό των εισπραττόµενων µερισµάτων 

που αναλογούν σε αυτά τα συµµετοχικά δικαιώµατα. 
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 Στο βαθµό που η θετική διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της αναλογίας της 

καθαρής θέσης που αποκτήθηκε δεν µπορεί να συσχετισθεί µε κάποια κατηγορία 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων, αντιµετωπίζεται ως «υπεραξία». 

Η αναλογία των αποτελεσµάτων των συγγενών ή των κοινοπραξιών που αποδίδεται 

στα συµµετοχικά δικαιώµατα της οντότητας εµφανίζεται στα ενοποιηµένα 

αποτελέσµατα ως ξεχωριστό κονδύλι µε τον τίτλο «αποτέλεσµα από συγγενείς και 

κοινοπραξίες».   Οι απαλοιφές που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 8 

γίνονται στο βαθµό που τα γεγονότα είναι γνωστά ή µπορούν να επιβεβαιωθούν.   

 Όταν µια συγγενής ή κοινοπραξία συντάσσει ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις, οι παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στην 

καθαρή θέση που εµφανίζεται σε αυτές τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.   

Αυτό το άρθρο δεν απαιτείται να εφαρµόζεται όταν η αξία των συµµετοχικών 

δικαιωµάτων στο κεφάλαιο συγγενούς ή κοινοπραξίας δεν είναι σηµαντική.   Οι 

προβλέψεις της παραγράφου 14 του άρθρου 34 εφαρµόζονται στη µετατροπή των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συγγενών ή κοινοπραξιών που έχουν συνταχθεί 

σε νόµισµα άλλο από το νόµισµα στο οποίο έχουν συνταχθεί οι χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της επενδύτριας οντότητας.   

 

 

3.8. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 29: ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ. 

 

 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στην έκδοση οικονοµικών καταστάσεων, είτε 

ενοποιηµένων είτε όχι, σε οικονοµικό περιβάλλον όπου επικρατούν 

υπερπληθωριστικές συνθήκες. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συνθηκών αυτών 

είναι η γενική προτίµηση της χρήσης ή φύλαξης περιουσιακών στοιχείων ή 68 

συναλλαγής µε αυτά, σε οποιαδήποτε µορφή εκτός από το νόµισµα αναφοράς και η 

συνολική αύξηση του πληθωρισµού σε περίοδο τριών περίπου ετών, να ισούται ή να 

υπερβαίνει το 100%, καθώς και διάφοροι άλλοι λόγοι. Συνθήκες αυτής της µορφής 

δηµιουργούνται για το λόγω ότι η αγοραστική δύναµη του νοµίσµατος της εν λόγω 

χώρας ή περιοχής έχει µειωθεί σε τέτοια επίπεδα, που οι αξίες συναλλαγών στο 
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πρόσφατο παρελθόν δεν µπορεί να συγκριθούν στο µέγεθος µε τις αξίες µετέπειτα 

συναλλαγών λόγω της σηµαντικότητας στην διαφοροποίηση τους. Η έκδοση 

οικονοµικών καταστάσεων κάτω από συνθήκες αυτής της µορφής και στο νόµισµα 

αναφοράς, θεωρείται αδιανόητο να µην έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι 

δυνατή η συγκρισιµότητα των παρερχοµένων πληροφοριών.  

        Επιπλέον, µε την εν λόγω διαµόρφωση, επιδιώκεται η παροχή «οικονοµικών» 

πληροφοριών µέσα από τις καταστάσεις αυτές, οι οποίες να παρέχουν δίκαιη εικόνα 

των αποτελεσµάτων χρήσεως και της οικονοµικής θέσεως της επιχείρησης κατά την 

συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Σκοπεύοντας στην εξασφάλιση της «δίκαιης εικόνας» του 

ισολογισµού µιας επιχείρησης, το πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον τρόπο και τη 

µέθοδο αποτίµησης και παρουσίασης όλων των µη χρηµατικών ή µη χρηµατικά 

ισοδύναµων στοιχείων µε την εφαρµογή των δύο διαφορετικών µεθόδων, του 

ιστορικού κόστους και του τρέχοντος κόστους. Εδώ, ως χρηµατικά ή µη χρηµατικά 

ισοδύναµα στοιχεία θεωρούνται τα µετρητά και τα υπόλοιπα των πελατών και 

προµηθευτών. 

        Ακόµη, το πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό της 

συνεχόµενης αύξησης του κόστους χρηµατοδότησης, στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες η χρηµατοδότηση πραγµατοποιήθηκε για κεφαλαιουχικές δαπάνες, όπως 

επίσης και για το λογιστικό χειρισµό του κέρδους ή της ζηµιάς που προέκυψε από 

την διαµόρφωση των µη χρηµατικών ή µη χρηµατικά ισοδύναµων στοιχείων. Οι 

αξιώσεις παρουσίασης του προτύπου αυτού αναφέρονται στον καθορισµό του 

γεγονότος της διαµόρφωσης των αξιών των διαφόρων στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης και αυτών της 

συγκριτικής περιόδου. Ακόµη αναφέρονται στον καθορισµό της µεθόδου που 

εφαρµόστηκε για την ετοιµασία των εν λόγω οικονοµικών καταστάσεων, ιστορικού ή 

τρέχοντος κόστους και του δείκτη τιµών που έχει εφαρµοστεί τόσο για το τρέχον όσο 

και για το προηγούµενο έτος. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι η εισαγωγή του 

προτύπου αυτού δεν εµφανίζει διαφορές µε τα ήδη ισχύοντα, ούτε και προκύπτουν 

ζητήµατα όσον αφορά τις φορολογικές διατάξεις. 
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3.9. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 31: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ. 

 

 

Το πρότυπο αυτό αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµφερόντων µιας 

επιχείρησης που προκύπτουν από τη συµµετοχή της σε µια κοινοπραξία, καθώς και 

στις πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται από τις οικονοµικές της καταστάσεις 

ως προς τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ως προς τα έσοδα και έξοδα που 

προέρχονται από την κοινοπραξία αυτή. Με τον όρο «κοινοπραξία» εννοείται η 

σύναψη γραπτής συµφωνίας µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών για την ανάληψη 

οικονοµικής δραστηριότητας κάτω από τον κοινό έλεγχο όλων των µερών της 

συµφωνίας. 

         Εάν ένα από τα µέρη της γραπτής συµφωνίας δεν εξασκεί οποιοδήποτε έλεγχο 

µαζί µε τα υπόλοιπα µέρη, τότε το µέρος αυτό θεωρείται και ονοµάζεται επενδυτής 

της κοινοπραξίας. Οι λογιστικοί χειρισµοί και οι µέθοδοι αναφοράς στις οικονοµικές 

καταστάσεις των µερών µιας κοινοπραξίας διακρίνονται στη µέθοδο αναλογικής 

ενοποίησης, όπου το κάθε µέρος µιας κοινοπραξίας ενσωµατώνει στις οικονοµικές 

του καταστάσεις και στα αντίστοιχα ποσά οποιαδήποτε αναλογία µεριδίου του ανήκει 

και προκύπτει µέσα από τα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού και εσόδων της 

κοινοπραξίας. Η δεύτερη διάκριση είναι η µέθοδος της καθαρής θέσης, όπου 

οποιοδήποτε συµφέρον προκύπτει από µια κοινοπραξία, καταγράφεται αρχικά σε 73 

αξίες κόστους και το υπόλοιπο που προκύπτει διαµορφώνεται σταδιακά µε τις 

διάφορες αλλαγές που επέρχονται στο µερίδιο του κάθε µέρους µέσα από τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού της κοινοπραξίας. Τα αναλογούντα αποτελέσµατα 

χρήσεως της κοινοπραξίας εµφανίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του κάθε 

µέρους. Οι κοινοπραξίες διακρίνονται σε τρεις βασικές µορφές: 1. Από κοινού 

έλεγχος εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές το κάθε µέρος της κοινοπραξίας 

αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των δικών του υποχρεώσεων για την εκτέλεση του 

έργου βάσει της γραπτής συµφωνίας, χρησιµοποιώντας ιδιόκτητα περιουσιακά 

στοιχεία και δηµιουργώντας παράλληλα δικές του εµπορικές υποχρεώσεις και έξοδα.  

           Τα εµπλεκόµενα µέρη της κοινοπραξίας προχωρούν στη διεκπεραίωση του 

όλου έργου, αναλαµβάνοντας το κάθε ένα τις δικές του υποχρεώσεις και ενεργώντας 

µε τα δικά του µέσα. 2. Από κοινού έλεγχος των στοιχείων ενεργητικού και 
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παθητικού. Στις περιπτώσεις αυτές τα µέρη της κοινοπραξίας εξασκούν από κοινού 

έλεγχο επί των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία παραχωρήθηκαν ή αγοράστηκαν 

για τους σκοπούς του έργου. Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από τη χρήση 

των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατανέµονται µεταξύ των µερών της 

κοινοπραξίας µε βάση τα συµφωνηµένα µερίδια του κάθε µέρους. 3. Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές µονάδες. Στις περιπτώσεις αυτές τα µέρη της κοινοπραξίας 

προχωρούν στη σύσταση νοµικού προσώπου, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή 

οικονοµική µονάδα από τις δικές τους οικονοµικές µονάδες. Η µονάδα αυτή 

λειτουργεί ως µια ξεχωριστή οικονοµική οντότητα, µε την διαφορά ότι ελέγχεται από 

κοινού από τα µέρη της κοινοπραξίας µε βάση τους όρους της «γραπτής συµφωνίας». 

Μια από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική µονάδα διατηρεί τα δικά της λογιστικά 

βιβλία και εκδίδει τις δικές της οικονοµικές καταστάσεις. 

          Ωστόσο, οποιαδήποτε και αν είναι η µορφή της «σύµβασης» αυτής, θα πρέπει 

να περιέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία, όπως είναι, η περιγραφή της 

αναλαµβανόµενης δραστηριότητας, η διάρκεια της κοινοπραξίας, τον διορισµό 

επιτροπής για την παρακολούθηση και διαχείριση του έργου, τα δικαιώµατα ψήφου 

των µερών της, το ύψος της οικονοµικής συνδροµής του κάθε ενός από τα µέρη και 

το µερίδιο του κάθε µέρους ως προς το αποτέλεσµα της κοινοπραξίας. Ακόµη, το 

κοινό και σηµαντικό χαρακτηριστικό για όλες τις µορφές κοινοπραξιών είναι ο από 

κοινού έλεγχος που καθορίζεται µέσα από ειδική σύµβαση για το σκοπό αυτό, µεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων µερών για τη διεκπεραίωση συγκεκριµένου έργου. Τέλος, αξίζει 

να αναφερθούν οι αξιώσεις παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων όπως τις 

ορίζει το πρότυπο. Έτσι, στις από κοινού έλεγχος εργασιών 74 κοινοπραξίες, το κάθε 

µέρος της πρέπει να εµφανίζει, τόσο στις δικές του οικονοµικές καταστάσεις όσο και 

στις ενοποιηµένες, πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού που τελούν υπό τον 

δικό του έλεγχο, τις υποχρεώσεις που έχει δηµιουργήσει µέσα από την κοινοπραξία, 

τα έξοδα µε τα οποία έχει επιβαρυνθεί και το µερίδιο των εισοδηµάτων που 

προέκυψε από την λειτουργία. 

         Στις από κοινού έλεγχος στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κοινοπραξίες θα 

πρέπει το κάθε µέρος της να εµφανίζει εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες και τα 

έσοδα από την πώληση του µεριδίου του, ενώ στις από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές µονάδες οι αξιώσεις παρουσίασης είναι όµοιες µε των άλλων δύο 

µορφών κοινοπραξιών.   
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∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 31  

 

Η σηµαντικότερη διαφορά έγκειται στο ότι τα ∆ΛΠ προβλέπουν 3 είδη κοινοπραξίας 

για λογιστικούς σκοπούς, ενώ υπό το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς η µοναδική έννοια 

κοινοπρακτικής δραστηριότητας που αναγνωρίζεται φορολογικά είναι η ιδιότυπη 

ένωση επιτηδευµατιών για επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού, που αποδεικνύεται 

βάσει εγγράφου συµφωνητικού σύστασης κατατεθειµένου στην αρµόδια εφορία. Στη 

περίπτωση αυτή η φορολογική υποχρέωση διαµορφώνεται στο επίπεδο της 

κοινοπραξίας και όχι των κοινοπρακτούντων µερών. 

 

 

 

 

3.10. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  32:  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΜΕΣΑ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. 

 

 

Το πρότυπο αυτό προέκυψε από τη διαρκή αύξηση του αριθµού και του είδους των 

διαφόρων χρηµατοοικονοµικών µέσων που βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση στις 

διεθνείς χρηµαταγορές και την ανάγκη παροχής ανάλογης πληροφόρησης προς τους 

διάφορους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Το πρότυπο αυτό αναφέρεται 

στις γνωστοποιήσεις και στον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών που πρέπει να 

παρέχονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναφορικά µε τα διάφορα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα, όπως είναι τα οµόλογα, τα παράγωγα κλπ. Αυτά τα µέσα 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : σε αυτά που έχουν αναγνωριστεί και εµφανίζονται 

στον ισολογισµό της επιχείρησης και σε αυτά που δεν έχουν αναγνωριστεί λογιστικά 

και δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό της επιχείρησης. Σηµειώσεις : Βλέπε επίσης 

Μ.Ε.∆.- 13 Από Κοινού Ελεγχόµενες Οικονοµικές Μονάδες – Μη Χρηµατικές 

Συνεισφορές από Κοινοπρακτούντες.  

          Τα στοιχεία του ενεργητικού, είτε ενσώµατα είτε ασώµατα, δεν αποτελούν 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, για το λόγω ότι δεν παρέχουν στην επιχείρηση άµεσο 
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δικαίωµα είσπραξης µετρητών, αλλά της παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης 

µετρητών. Το ίδιο ισχύει και για άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι προπληρωµές 

εξόδων, µέσα από τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να αναµένει ή να έχει µελλοντικά 

έσοδα, αλλά δεν της παρέχουν το δικαίωµα είσπραξης µετρητών. 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα, λοιπόν, αποτελούν όλες οι συµβατικές και µη 

υποχρεώσεις και δικαιώµατα, που συνδέονται ή αφορούν µεταβίβαση µετρητών ή 

άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία παρέχουν το άµεσο δικαίωµα 

είσπραξης ή πληρωµής µετρητών. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συνίστανται σε 

οποιαδήποτε σύµβαση, η οποία δηµιουργεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού 

και παθητικού σε µια επιχείρηση ή παρέχει δικαίωµα συµµετοχής στην καθαρή θέση 

µιας άλλης επιχείρησης.  

           Ως «µέσο συµµετοχής στην καθαρή θέση» θεωρείται οποιαδήποτε σύµβαση 

αποδεικνύει την ύπαρξη συµφέροντος στην υπολειµµατική αξία των περιουσιακών 

στοιχείων µιας επιχείρησης µετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων της.  

Συµβάσεις συναλλαγών µε αγαθά, στις οποίες το κάθε µέρος έχει το δικαίωµα 

εξόφλησης µε µετρητά ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, θα πρέπει να 

αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε εξαίρεση όταν συνεχίζουν να 

υφίστανται τυχόν αξιώσεις της επιχείρησης, οι οποίες προκύπτουν από την εν λόγω 

σύµβαση και αφορούν οποιαδήποτε συναλλαγή αφορά σε εµπορεύµατα, όταν οι 

αξιώσεις αυτές έχουν καθοριστεί από την σύναψη της σύµβασης και όταν αναµένεται 

να εκπληρωθούν µε την παράδοση των αγαθών. 

        Ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού θεωρούνται τα µετρητά, τα 

συµβατικά δικαιώµατα είσπραξης ή οποιουδήποτε άλλου χρηµατοοικονοµικού µέσου 

άλλης επιχείρησης, οποιοδήποτε συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής 

χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση και οι τίτλοι συµµετοχής στα ίδια 

κεφάλαια µιας επιχείρησης. Αντίθετα, εάν µια επιχείρηση αποκτήσει οποιοδήποτε 

δικαίωµα αγοράς των ιδίων µετοχών, αυτό δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού θεωρούνται η απόδοση 

µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού προς άλλη 

επιχείρηση ή η ανταλλαγή οποιωνδήποτε χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη 

επιχείρηση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα διακρίνονται σε πρωτεύοντα και παράγωγα. 

Τα πρωτεύοντα περιλαµβάνουν µέσα όπως είναι οι χρεώστες, οι πιστωτές και οι 

συµµετοχικοί τίτλοι, ενώ τα παράγωγα περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά 
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δικαιώµατα, προθεσµιακά συµβόλαια, προαγορές ή προπωλήσεις ή δικαιώµατα 

ανταλλαγής κεφαλαίου σε ξένο νόµισµα. 

         Ο εκδότης χρηµατοοικονοµικών µέσων θα πρέπει να τα ταξινοµεί είτε ως 

υποχρεώσεις είτε ως συµµετοχικούς τίτλους ή ως ίδια δικαιώµατα, ανάλογα µε τους 

όρους της αρχικής σύµβασης και το διαχωρισµό µεταξύ χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης και τίτλου συµµετοχής. Το βασικό κριτήριο διαχωρισµού µεταξύ 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και τίτλου συµµετοχής στην καθαρή θέση µιας 

επιχείρησης, είναι η ύπαρξη συµβατικής υποχρέωσης µεταβίβασης µετρητών ή 

άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων από το ένα µέρος της σύµβασης προς το άλλο. Τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µιας επιχείρησης θα πρέπει 

να εµφανίζονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις. Η αντιστάθµιση των δύο 

επιτρέπεται µόνο όταν υφίσταται εκτελεστό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού των 

αναγνωρισµένων ποσών και όταν έχει γίνει προγραµµατισµός εξόφλησης µε 

συµψηφισµό και εξόφληση του υπολοίπου ή µε ρευστοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων και παράλληλη εξόφληση της υφιστάµενης υποχρέωσης.  

         Οι γενικοί διακανονισµοί συµψηφισµού, συνήθως εφαρµόζονται από 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµιουργούνται 

πολλαπλές συµβάσεις για διαφορετικά χρηµατοοικονοµικά µέσα µε ένα 

συγκεκριµένο πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, έτσι ώστε αν το πρόσωπο αυτό αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του ως προς ένα από τα µέσα αυτά, ο οργανισµός έχει το δικαίωµα 

συµψηφισµού και των υπολοίπων χρηµατοοικονοµικών µέσων, µε την προϋπόθεση 

ότι ισχύουν και οι δύο όροι που αναφέρθηκαν αµέσως παραπάνω. Οι αξιώσεις, όσον 

αφορά την παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, στοχεύουν στη 

διευκόλυνση της αξιολόγησης της έκτασης των κινδύνων, οι οποίοι µπορεί να 

προέρχονται από τον κίνδυνο τιµών, που είναι πιθανό να οφείλεται σε διακυµάνσεις 

ισοτιµιών συναλλάγµατος, επιτοκίων αγοράς και µεταβολές στις τιµές που ισχύουν 

στην αγορά. Άλλοι κίνδυνοι είναι, ο κίνδυνος απώλειας εισπράξεων λόγω πιστωτικής 

πολιτικής, κίνδυνος έλλειψης ρευστότητας για κάλυψη τρεχουσών απαιτήσεων και ο 

κίνδυνος ταµειακών ροών από µείωση µελλοντικών εισροών µετρητών. 

         Για κάθε µια από τις οµάδες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, 

παθητικού και τίτλων συµµετοχής, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικές µε το 

µέγεθος και τη φύση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και τις λογιστικές αρχές και τα 

κριτήρια που εφαρµόστηκαν για την αναγνώριση και αποτίµηση τους. Η κάθε 

επιχείρηση θα πρέπει να περιγράφει στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών της 



162 

 

καταστάσεων τους στόχους και την πολιτική που εφαρµόζει για τη διαχείριση των 

διαφόρων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει και 

περιγραφή της πολιτικής την οποία ακολουθεί για αντισταθµιστικά µέτρα κινδύνων, 

όπου αυτά εφαρµόζονται. 

       Εάν µια επιχείρηση έχει εκδώσει ή κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα µε 

σηµαντικό επίπεδο κινδύνου, για τα οποία µάλιστα έχει δηµιουργήσει 

αντισταθµιστικά µέτρα ασφαλείας, τότε θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικές 

µε το ποσό επί του οποίου θα βασιστεί η µελλοντική πληρωµή, µε την ηµεροµηνία 

λήξεως, την ύπαρξη δικαιώµατος εξόφλησης πριν την ηµεροµηνία λήξεως, την 

ύπαρξη δικαιώµατος αντικατάστασής του µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, καθώς 

και τη µονάδα ισοτιµίας που θα εφαρµοστεί. Ακόµη θα πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες για τις περιοδικές εισπράξεις ή πληρωµές µε βάση τους όρους του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου,  για  το  ποσοστό  ή  ποσό  τόκων  ή  µερισµάτων  ή  

άλλων  περιοδικών αποδόσεων που θα προκύψουν κατά τη χρονική διάρκεια που θα 

ισχύει το εν λόγω µέσο, για την ύπαρξη εγγύησης αντισταθµιστικών µέτρων και να 

γίνεται αναφορά στο νόµισµα στο οποίο έχουν εκδοθεί τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 

αν αυτό είναι διαφορετικό από το νόµισµα αναφοράς. 

 

∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 32 

 

 Οι µόνες διαφορές που σηµειώνονται σε αυτό το πρότυπο µε βάση αυτά που ισχύουν 

µέχρι σήµερα, είναι στο θέµα συµψηφισµού των στοιχείων, όπου µε βάση το 

πρότυπο επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχει έννοµο δικαίωµα συµψηφισµού και όταν 

υπάρχει πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης της απαίτησης µε την υποχρέωση, ενώ 

µε τα ήδη ισχύοντα δεν επιτρέπεται επίσηµα λόγω νοµικών εµποδίων και 

κανονιστικών διατάξεων.  

 Η άλλη διαφορά τους είναι ότι µε βάση το πρότυπο, όσων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, ο τρόπος ρευστοποίησης τους εξαρτάται από την 

αβέβαιη έκβαση µελλοντικών γεγονότων, ταξινοµούνται σαν υποχρέωση προς 

εξόφληση ανεξάρτητα από τον νοµικό τους τύπο, ενώ αν υπάρχει πολύ µακρινή και 

ελάχιστη πιθανότητα ρευστοποίησης µε µετρητά, τότε ταξινοµούνται ως έν τιτλη 

υποχρέωση. Αντίθετα µε όλα αυτά, στις βασικές λογιστικές αρχές δεν υπάρχει 

συγκεκριµένη διάταξη και συνήθως λογίζονται µε βάση το νοµικό τους τύπο. 
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3.11. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 33:  

           ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. 

  

 

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τη µέθοδο και τις αρχές που πρέπει να εφαρµοστούν για 

τον καθορισµό και την παρουσίαση των εσόδων ανά µετοχή, δίνοντας έµφαση στον 

υπολογισµό του αριθµητή του σχετικού κλάσµατος. Ο δείκτης αυτός θεωρείται 

αρκετά σηµαντικός για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µιας 

επιχείρησης, επειδή παρουσιάζει το µέγεθος της αποδοτικότητας της από περίοδο σε 

περίοδο και δίνει την δυνατότητα σύγκρισης µε άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στον ίδιο εµπορικό ή βιοµηχανικό κλάδο. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει να 

εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εκδώσει κοινές µετοχές, οι οποίες 

βρίσκονται υπό διαπραγµάτευση στην ελεύθερη αγορά ή είναι στη διαδικασία 

έκδοσης τέτοιων µετοχών. Ο όρος κοινές µετοχές περιλαµβάνει και οποιοδήποτε 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο το οποίο παρέχει στον κάτοχο του το δικαίωµα 

ανταλλαγής του µε κοινές µετοχές. Στην περίπτωση κατά την οποία µια επιχείρηση 

εκδίδει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συνοδεύονται  από  τις  

καταστάσεις  της  ίδιας,  τότε  ο  δείκτης  αυτός  µπορεί  να  υπολογιστεί  και  να  

γνωστοποιηθεί  µόνο  για  τις  ενοποιηµένες καταστάσεις.   

         Τα έσοδα ανά µετοχή καθορίζονται µε δύο διαφορετικές µεθόδους, ενώ το 

αποτέλεσµα που προκύπτει έχει διαφορετική σηµασία ανάλογα µε τη µέθοδο βάσει 

της οποίας υπολογίζονται αυτά. Οι µέθοδοι αυτές είναι: 1. Βασική µέθοδος, µε τη 

µέθοδο αυτή, τα καθαρά κέρδη ή οι ζηµίες της περιόδου που εξετάζουµε και που 

αναλογούν στους κατόχους κοινών µετοχών, διαιρούνται µε το µέσο σταθµικό 

αριθµό των κοινών µετοχών που υπήρχαν κατά τη διάρκεια του έτους. Για τον 

υπολογισµό των εσόδων ανά µετοχή, λαµβάνονται υπόψη τα καθαρά κέρδη της 

επιχείρησης µετά την αφαίρεση του µερίσµατος που δικαιούνται οι κάτοχοι 

προνοµιούχων µετοχών οποιασδήποτε µορφής. Το καθαρό κέρδος που αναφέρεται, 

προκύπτει µετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, συµπεριλαµβανοµένων και του 

φόρου εισοδήµατος, τα έκτακτα οργανικά και ανόργανα έξοδα και έσοδα, τα 
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δικαιώµατα µειοψηφίας, τις διορθώσεις θεµελιωδών σφαλµάτων και τα µερίσµατα 

προνοµιούχων µετοχών. 

        Για τον υπολογισµό του µέσου σταθµικού αριθµού των κοινών µετοχών που 

υπήρχαν κατά τη διάρκεια του έτους, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και 

οποιεσδήποτε µετοχές έχουν εκδοθεί χωρίς καµία αλλαγή των οικονοµικών πόρων 

της επιχείρησης. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν, βασικά, έκδοση µετοχών χωρίς 

διακίνηση µετρητών, όπως είναι η έκδοση δωρεάν µετοχών, η κατάτµηση µετοχών 

και η ενοποίηση µετοχών. 2. Μέθοδος µειωµένων εσόδων ανά µετοχή. Για τον 

υπολογισµό των εσόδων ανά µετοχή, θα πρέπει ο υπολογισµός του µέσου σταθµικού 

αριθµού των µετοχών να προσαρµοστεί έτσι, ώστε να περιλαµβάνονται και όλοι οι 

τίτλοι οι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, η µετατροπή των οποίων θα επιφέρει 

µειωµένα έσοδα ανά µετοχή. Για το λόγω αυτό, τα έσοδα ανά µετοχή ονοµάζονται 

«µειωµένα έσοδα ανά µετοχή». Για τον υπολογισµό των µειωµένων εσόδων ανά 

µετοχή, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων και µερισµάτων προς τους κατόχους 

προνοµιούχων µετοχών θα πρέπει να αυξηθούν µε οποιαδήποτε µερίσµατα ή τόκους 

έχουν αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως ως οφειλόµενα προς τους 

δικαιούχους τίτλων που µπορούν να µετατραπούν σε κοινές µετοχές.  

       Ο µέσος σταθµικός αριθµός των µετοχών θα πρέπει να προσαρµοστεί έτσι, ώστε 

να περιλαµβάνει και όλους τους τίτλους που είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές, 

σαν να είχαν όλοι µετατραπεί. Η «µείωση» ισούται µε τη δίκαιη αξία των µετοχών 

µείον την αξία στην οποία θα εκδοθούν οι νέες µετοχές. Για τον υπολογισµό των 

µειωµένων εσόδων ανά µετοχή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία : υπολογίζεται 

ποιος θα ήταν ο αριθµός των µετοχών που θα εκδίδονταν στην κανονική τιµή, το 

σύνολο αυτό αφαιρείται από το συνολικό αριθµό των µετοχών που θα εκδοθούν και 

το υπόλοιπο αντιπροσωπεύει τον αριθµό των µετοχών που θα εκδίδονταν χωρίς αξία.     

          Μια επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάζει στις οικονοµικές της καταστάσεις 

και στις σηµειώσεις επ' αυτών, τα βασικά και τα µειωµένα έσοδα ανά µετοχή για 

κάθε οµάδα µετοχών µε διαφορετικά δικαιώµατα επιµερισµού κερδών, παρέχοντας 

παράλληλα τα διαµορφωµένα συγκριτικά στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να εµφανίζει τα 

ποσά που αποτελούν τον αριθµητή στον υπολογισµό Ίων βασικών και µειωµένων 

εσόδων ανά µετοχή, όπως και τα ποσά µε τα οποία έχουν τυχόν προσαρµοστεί τα 

καθαρά κέρδη της επιχείρησης. Τέλος, θα πρέπει να εµφανίζει το µέσο σταθµικό 

αριθµό των µετοχών που εφαρµόστηκε ως παρανοµαστής για τον υπολογισµό των 

βασικών και µειωµένων εσόδων ανά µετοχή. Τέλος, θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
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µε την εισαγωγή αυτού του προτύπου δεν υπάρχουν διαφορές µε τα ήδη ισχύοvτα 

µέχρι σήµερα, όπως δεν ανακύπτουν προβλήµατα µε τις ισχύουσες φορολογικές 

διατάξεις. Σηµειώσεις : πρέπει να υπολογίζονται και να εµφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, µε τεχνικές και 

υπολογισµούς. Με βάση τα Ε.Λ.Π. δεν υπήρχε θεσµοθετηµένη ανάλογη υποχρέωση. 

 

3.12. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 : ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.  

 

 

Σκοπός. 

 

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το ελάχιστο περιεχόµενο µιας 

ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης και τις αρχές καταχώρησης και αποτίµησης στις 

πλήρεις ή συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για µία ενδιάµεση περίοδο. Έγκαιρη 

και αξιόπιστη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση βελτιώνει τη δυνατότητα 

των επενδυτών, πιστωτών και άλλων, να κατανοούν την παραγωγική ικανότητα µιας 

επιχείρησης να δηµιουργεί κέρδη και ταµιακές ροές και την οικονοµική θέση και 

ρευστότητα της. 

 

Πεδίο εφαρµογής. 

 

 Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να 

δηµοσιεύουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις, πόσο συχνά ή πόσο γρήγορα µετά από 

το τέλος µιας ενδιάµεσης περιόδου. Όµως, Κυβερνήσεις, Εποπτικά Όργανα 

Χρηµατιστηρίων, Χρηµατιστήρια και Λογιστικά Σώµατα, συχνά απαιτούν, οι 

επιχειρήσεις των οποίων οµολογίες ή µετοχές διαπραγµατεύονται δηµοσίως, να 

δηµοσιεύουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις. Αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται αν µία 

επιχείρηση έχει υποχρέωση ή επιλέγει να δηµοσιεύει µία ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεση σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η Ε∆ΛΠ ενθαρρύνει τις 

επιχειρήσεις των οποίων τα αξιόγραφα διαπραγµατεύονται δηµόσια, να παρέχουν 

ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις οι οποίες συµµορφώνονται προς τις αρχές 
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καταχώρησης, αποτίµησης και γνωστοποίησης που τίθενται σε αυτό το Πρότυπο. 

Ειδικά, οι επιχειρήσεις των οποίων τα αξιόγραφα διαπραγµατεύονται δηµόσια, 

ενθαρρύνονται να: 

(α) παρέχουν ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις τουλάχιστον κατά το τέλος του 

πρώτου εξαµήνου του οικονοµικού έτους τους και 

(β) καθιστούν τις ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις τους διαθέσιµες όχι αργότερα από 

60 ηµέρες µετά τη λήξη της ενδιάµεσης περιόδου. 

 Κάθε οικονοµική έκθεση, ετήσια ή ενδιάµεση, εκτιµάται κατ' ιδίαν ως προς 

τη συµµόρφωση της προς στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το γεγονός ότι µία 

επιχείρηση µπορεί να µην έχει παράσχει ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις κατά τη 

διάρκεια ενός συγκεκριµένου οικονοµικού έτους ή µπορεί να έχει παράσχει 

ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις που να µη συµµορφώνονται µε αυτό το Πρότυπο, 

δεν εµποδίζουν από τη συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, αν αυτές κατ' άλλο τρόπο 

συµµορφώνονται. 

        Αν ενδιάµεση οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης περιγράφεται ως 

συµµορφούµενη µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυτή πρέπει να συµµορφώνεται 

µε όλες τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. Η παράγραφος 19 απαιτεί ορισµένες 

γνωστοποιήσεις ως προς αυτό το θέµα. 

 

Ορισµοί. 

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Ενδιάµεση περίοδος είναι µία περίοδος χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

µικρότερη από ένα πλήρες οικονοµικό έτος. 

Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση σηµαίνει µία οικονοµική έκθεση που περιέχει είτε µία 

πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων (όπως περιγράφονται στο ∆ΛΠ 1, 

"παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων") ή µία σειρά συνοπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων (όπως περιγράφονται σε αυτό το Πρότυπο) για µία ενδιάµεση περίοδο.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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Το ∆ΛΠ 1 ορίζει µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων ως αυτή που 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) ισολογισµό, 

(β) κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, 

(γ) κατάσταση µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων που να παρουσιάζει είτε: 

(i) όλες τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, 

(ii) τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 

συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών που δρουν υπό την ιδιότητα του µετόχου, 

(δ) κατάσταση ταµιακών ροών 

(ε) σηµειώσεις που περιλαµβάνουν περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  

      Προς όφελος της έγκαιρης πληροφόρησης και του περιορισµού του κόστους και 

για να αποφεύγει επανάληψη πληροφοριών που παρασχέθηκαν προηγουµένως, µία 

επιχείρηση µπορεί να χρειάζεται ή µπορεί να επιλέγει την παροχή λιγότερων 

πληροφοριών κατά τις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες σε σύγκριση µε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της. Το παρόν Πρότυπο ορίζει το ελάχιστο περιεχόµενο 

µιας ενδιάµεσης έκθεσης ως αυτό που περιλαµβάνει συνοπτικές οικονοµικές 

καταστάσεις και επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Η ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεση προορίζεται να παρέχει µία επικαιροποίηση πάνω στην τελευταία πλήρη 

σειρά των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. Κατ' ακολουθία, εστιάζεται σε νέες 

δραστηριότητες, γεγονότα και καταστάσεις και δεν επαναλαµβάνει πληροφορίες που 

εκτέθηκαν προηγουµένως.  

        Τίποτα σε αυτό το Πρότυπο δεν προορίζεται για να απαγορεύει ή να 

αποθαρρύνει µία επιχείρηση από τη δηµοσίευση µιας πλήρους σειράς οικονοµικών 

καταστάσεων (όπως αυτές περιγράφονται στο ∆ΛΠ 1) στην ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεσή της, αντί συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων και επιλεγµένων 

επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Το παρόν Πρότυπο ούτε απαγορεύει ούτε αποθαρρύνει 

µία επιχείρηση από το να συµπεριλαµβάνει στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις περισσότερες από τις ελάχιστες σειρές κονδυλίων ή τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις όπως τίθενται σε αυτό το Πρότυπο. Οι οδηγίες 

καταχώρησης και αποτίµησης σε αυτό το Πρότυπο εφαρµόζονται επίσης στις πλήρεις 

οικονοµικές καταστάσεις για µία ενδιάµεση περίοδο και τέτοιες καταστάσεις θα 

περιλάµβαναν όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από αυτό το Πρότυπο 
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(ειδικά τις επιλεγµένες σηµειώσεις γνωστοποιήσεων της παραγράφου 16), όπως 

επίσης και εκείνες που απαιτούνται από άλλα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

 

 

 

Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης 

 Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τα 

ακόλουθα συνθετικά στοιχεία: 

(α) Συνοπτικό ισολογισµό. 

(β) Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 

(γ) Συνοπτική κατάσταση που δείχνει είτε (i) όλες τις µεταβολές στην καθαρή θέση 

είτε (ii) τις άλλες µεταβολές στην καθαρή θέση εκτός από εκείνες που προκύπτουν 

από κεφαλαιακές συναλλαγές µε τους ιδιοκτήτες και διανοµές στους ιδιοκτήτες. 

(δ) Συνοπτική κατάσταση ταµιακών ροών. 

(ε) Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις.  

   Τύπος και περιεχόµενο των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων,αν µία 

επιχείρηση δηµοσιεύει µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων στην ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση της, ο τύπος και το περιεχόµενο αυτών των καταστάσεων πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 1 για µία πλήρη σειρά οικονοµικών 

καταστάσεων. 

        Αν µία επιχείρηση δηµοσιεύει µία σειρά συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 

στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση της, αυτές οι συνοπτικές καταστάσεις πρέπει να 

περιλαµβάνουν κατ' ελάχιστο, όλους τους τίτλους και τα µερικά αθροίσµατα που 

περιλαµβάνονταν στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και τις 

επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, όπως απαιτείται από αυτό το Πρότυπο. 

Πρόσθετες σειρές στοιχείων ή σηµειώσεις πρέπει να περιλαµβάνονται, αν η 

παράλειψη τους θα έκανε τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

παραπλανητικές.  

      Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή πρέπει να παρουσιάζονται στον πίνακα 

κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων, πλήρους ή συνοπτικής, για µία ενδιάµεση 

περίοδο.  

      Το ∆ΛΠ παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε τη δοµή των οικονοµικών 

καταστάσεων. Η Οδηγία Εφαρµογής του ∆ΛΠ 1 απεικονίζει τρόπους µε τους οποίους 
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µπορεί να παρουσιαστεί ο ισολογισµός, η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 

και η κατάσταση µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων.  

      Το ∆ΛΠ 1 απαιτεί, µία κατάσταση µεταβολών των ίδιων κεφαλαίων να 

παρουσιάζεται ως ένα ξεχωριστό στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων της 

οντότητας και επιτρέπει επίσης οι πληροφορίες για µεταβολές στην καθαρή θέση που 

προκύπτουν από συναλλαγές µε τους µετόχους που δρουν υπό την µετοχική ιδιότητά 

τους (συµπεριλαµβανοµένων των διαθέσεων σε κατόχους µετοχών) να εµφανίζονται 

είτε στην όψη της κατάστασης λογα ριασµού αποτελεσµάτων είτε στις σηµειώσεις. Η 

οντότητα ακολουθεί τον ίδιο µορφότυπο στην ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών των 

ίδιων κεφαλαίων, όπως στην πιο πρόσφατη ετήσια κατάστασή της.  

       Μία ενδιάµεση οικονοµική έκθεση καταρτίζεται σε µία ενοποιηµένη βάση, αν οι 

πιο πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης ήταν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρίας δεν είναι σύµφωνες ή συγκρίσιµες µε τις ενοποιηµένες καταστάσεις στην πιο 

πρόσφατη ετήσια οικονοµική έκθεση. Αν στην ετήσια οικονοµική έκθεση µιας 

επιχείρησης περιλαµβάνονται οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρίας επιπρόσθετα από τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, αυτό το 

Πρότυπο ούτε απαιτεί ούτε απαγορεύει τη συµπερίληψη των ιδιαίτερων καταστάσεων 

της µητρικής στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση της επιχείρησης.  

 

Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις 

 

 Ένας χρήστης της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης µιας επιχείρησης θα έχει επίσης 

πρόσβαση στην πιο πρόσφατη ετήσια οικονοµική έκθεση αυτής της επιχείρησης. ∆εν 

είναι αναγκαίο, λοιπόν, οι σηµειώσεις µιας ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης να 

παρέχουν σχετικά επουσιώδεις επικαιροποιήσεις στις πληροφορίες που ήδη είχαν 

αναφερθεί στο προσάρτηµα στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση. Σε µία ενδιάµεση 

ηµεροµηνία, είναι περισσότερο χρήσιµη µία επεξήγηση των γεγονότων και 

συναλλαγών που είναι ουσιώδεις για την ορθή κατανόηση των µεταβολών στην 

οικονοµική θέση και απόδοση της επιχείρησης, από την ηµεροµηνία της τελευταίας 

ετήσιας έκθεσης.  

     Μία επιχείρηση πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, κατ' 

ελάχιστον, στις σηµειώσεις των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεών της, αν είναι 
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ουσιώδεις και αν δεν γνωστοποιήθηκαν αλλού στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση. 

Οι πληροφορίες πρέπει κανονικά να παρουσιάζονται µε τη µορφή 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από την έναρξη της ετήσιας περιόδου µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου. Όµως, η επιχείρηση πρέπει επίσης να 

γνωστοποιεί κάθε γεγονός ή συναλλαγή που είναι ουσιώδης για την κατανόηση της 

τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου: 

(α) Μία δήλωση ότι οι ίδιες λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού 

ακολουθούνται στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σε σύγκριση µε τις πιο 

πρόσφατες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ή, αν τέτοιες αρχές ή µέθοδοι έχουν 

µεταβληθεί, µία περιγραφή της φύσης και του αποτελέσµατος της µεταβολής. 

(β) Επεξηγηµατικά σχόλια σχετικά µε την εποχικότητα ή περιοδικότητα των 

ενδιάµεσων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

(γ) Η φύση και το ποσό των στοιχείων που επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις, καθαρή θέση, καθαρά κέρδη ή ταµιακές ροές τα οποία είναι ασυνήθη 

λόγω της φύσης, του µεγέθους ή της περίπτωσής τους. 

(δ) Η φύση και το ποσό των µεταβολών στις εκτιµήσεις των κονδυλίων που 

απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους του τρέχοντος οικονοµικού 

έτους ή µεταβολές στις εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενα 

οικονοµικά έτη, αν τέτοιες µεταβολές έχουν µία ουσιαστική επίδραση στην τρέχουσα 

ενδιάµεση περίοδο. 

(ε) Εκδόσεις, επαναγορές και εξοφλήσεις οµολογιών και µετοχών. 

(στ) Μερίσµατα που πληρώνονται (συγκεντρωτικά ή κατά µετοχή) ξεχωριστά για 

κοινές µετοχές και άλλες µετοχές. 

ζ) τις ακόλουθες κατά τοµέα Έσοδα ανά τοµέα και αποτελέσµατα ανά τοµέα για 

επιχειρηµατικούς ή γεωγραφικούς τοµείς, οποιοσδήποτε από αυτούς αποτελεί την 

πρωταρχική βάση για την οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα πληροφορίες 

(γνωστοποίηση των δεδοµένων πληροφοριών του τοµέα απαιτείται σε ενδιάµεση 

οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης, µόνον αν το ∆ΛΠ 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆ΠΧΠ 8 Λειτουργικοί τοµείς απαιτεί αυτή η επιχείρηση να γνωστοποιεί δεδοµένα 

πληροφορίες του τοµέα στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της): 

i) έσοδα που προέρχονται από εξωτερικούς πελάτες, εάν περιλαµβάνονται στην 

εκτίµηση του κέρδους ή της ζηµίας του τοµέα που επανεξετάζεται από τον 

επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων ή παρέχονται τακτικά κατά έναν 

άλλο τρόπο στον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων 
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ii) διατοµεακά έσοδα, εάν περιλαµβάνονται στην εκτίµηση του κέρδους ή της ζηµίας 

του τοµέα που επανεξετάζεται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών 

αποφάσεων ή παρέχονται τακτικά κατά ένα άλλο τρόπο στον επικεφαλής λήψης 

επιχειρηµατικών αποφάσεων 

iii) εκτίµηση του κέρδους ή της ζηµίας του τοµέα 

iv) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία υπήρξε σηµαντική αλλαγή 

σε σχέση µε το ποσό που γνωστοποιήθηκε στις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις 

v) περιγραφή των διαφορών σε σχέση µε τις τελευταίες ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις βάσει διαχωρισµού ή βάσει της εκτίµησης του κέρδους ή της ζηµίας του 

τοµέα 

vi) συµφωνία µεταξύ του συνόλου των εκτιµήσεων του κέρδους ή της ζηµίας των 

προς παρουσίαση τοµέων και του κέρδους ή της ζηµίας της οντότητας πριν από τα 

έξοδα φόρου εισοδήµατος (έσοδα φόρου) και διακοπείσες εκµεταλλεύσεις. Ωστόσο, 

εάν µια οντότητα κατανέµει σε προς παρουσίαση τοµείς στοιχεία όπως έξοδα (έσοδα) 

φόρου, η οντότητα µπορεί να συµφωνήσει το σύνολο των εκτιµήσεων κέρδους ή 

ζηµίας των τοµέων µε το κέρδος ή τη ζηµία της οντότητας µετά από τα στοιχεία αυτά. 

Τα ουσιώδη στοιχεία συµφωνίας προσδιορίζονται και περιγράφονται ξεχωριστά σε 

αυτή τη συµφωνία.  

(η) Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, που δεν 

έχουν αντικατοπτριστεί στις οικονοµικές καταστάσεις για την ενδιάµεση περίοδο. 

(θ) η επίδραση των αλλαγών στη σύνθεση της οντότητας κατά τη διάρκεια της 

ενδιάµεσης περιόδου, περιλαµβανοµένων συνενώσεων επιχειρήσεων, αποκτήσεων ή 

διαθέσεων θυγατρικών και µακροπρόθεσµων επενδύσεων, αναδιαρθρώσεων και 

διακοπτόµενων δραστηριοτήτων. Στην  περίπτωση των συνενώσεων επιχειρήσεων, η 

οντότητα θα γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται να γνωστοποιηθούν. 

(ι) Μεταβολές σε ενδεχόµενες υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις από την 

ηµεροµηνία του τελευταίου ετήσιου ισολογισµού.  

  Παραδείγµατα των κατηγοριών των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την 

παράγραφο 16 εκτίθενται κατωτέρω. Κατ  ιδίαν τα Πρότυπα και οι ∆ιερµηνείες 

παρέχουν οδηγίες, που αφορούν γνωστοποιήσεις για πολλά από αυτά τα θέµατα: 

(α) Η υποτίµηση αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία και η αναστροφή 

µιας τέτοιας υποτίµησης, 
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(β) αναγνώριση µιας ζηµίας από την αποµείωση της αξίας ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων, άϋλων περιουσιακών στοιχείων 

ή άλλων περιουσιακών στοιχείων και η αναστροφή µιας τέτοιας ζηµίας αποµείωσης. 

(γ) η αναστροφή κάθε πρόβλεψης για κόστη αναδιάρθρωσης. 

(δ) αποκτήσεις και πωλήσεις στοιχείων ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

(ε) δεσµεύσεις για την αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 

(στ) νοµικοί διακανονισµοί, 

(ζ) ∆ιορθώσεις λαθών προγενέστερων περιόδων, 

(η) [απαλείφθηκε] 

(i) κάθε ανεξόφλητο δάνειο και αθέτηση συµφωνίας δανεισµού που δεν έχει 

θεραπευθεί την ή πριν την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

(ι) συναλλαγές συνδεδεµένων µερών.(όπως τροποποιήθηκε µε την το ∆ΛΠ 8) 

         Άλλα Πρότυπα καθορίζουν γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όρος οικονοµικές καταστάσεις 

σηµαίνει πλήρεις σειρές οικονοµικών καταστάσεων του τύπου, που κανονικά 

περιλαµβάνονται σε µία ετήσια οικονοµική έκθεση και µερικές φορές 

περιλαµβάνονται σε άλλες εκθέσεις. Με εξαίρεση τις απαιτήσεις της παραγράφου 

16(θ), οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από εκείνα τα άλλα Πρότυπα δεν 

απαιτούνται αν η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση µιας οντότητας περιλαµβάνει µόνο 

συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις και επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, 

παρά µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων.(όπως τροποποιήθηκε µε την το 

∆ΠΧΠ 3) 

        Αν η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση µιας επιχείρησης είναι σύµφωνη µε το 

παρόν ∆ΛΠ, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται. Μία ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεση δεν πρέπει να περιγράφεται ως συµµορφούµενη µε τα ∆ΛΠ, εκτός αν 

συµµορφώνεται µε όλες τις απαιτήσεις κάθε εφαρµοστέου Προτύπου και κάθε 

εφαρµοστέας ∆ιερµηνείας της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ιερµηνειών.  

       Περίοδοι για τις οποίες απαιτείται η παρουσίαση ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων, οι ενδιάµεσες εκθέσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις (συνοπτικές ή πλήρεις) για περιόδους ως ακολούθως: 

(α) Ισολογισµό κατά το τέλος της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου και ένα συγκριτικό 

ισολογισµό κατά το τέλος του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους. 

(β) Καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων της τρέχουσας ενδιάµεσης περιόδου 

και σωρευτικά για το τρέχον οικονοµικό έτος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της 
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ενδιάµεσης περιόδου µε συγκριτικές καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων για 

τις συγκρίσιµες ενδιάµεσες περιόδους (τρέχουσα και σωρευτικά µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου) του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού 

έτους. 

(γ) Κατάσταση που δείχνει µεταβολές στα ίδια κεφάλαια σωρευτικά για το τρέχον 

οικονοµικό έτος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, µε µία 

συγκριτική κατάσταση για τη αντίστοιχη περίοδο του αµέσως προηγούµενου 

οικονοµικού έτους. 

(δ) Κατάσταση ταµιακών ροών σωρευτικά για το τρέχον οικονοµικό έτος µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, µε µία συγκριτική κατάσταση για την 

αντίστοιχη περίοδο του αµέσως προηγούµενου οικονοµικού έτους.  

       Για µία επιχείρηση της οποίας οι εργασίες είναι κυρίως εποχιακές, οικονοµική 

πληροφόρηση για τους δώδεκα µήνες που λήγουν κατά την ηµεροµηνία της 

ενδιάµεσης έκθεσης και συγκριτική πληροφόρηση για την προηγούµενη δωδεκάµηνη 

περίοδο µπορεί να είναι χρήσιµη. Κατ' ακολουθία, επιχειρήσεις των οποίων οι 

εργασίες είναι κυρίως εποχιακές, ενθαρρύνονται να απεικονίζουν τέτοια 

πληροφόρηση επιπρόσθετα προς την πληροφόρηση που κατονοµάζεται στην 

προηγούµενη παράγραφο.  

  Το Προσάρτηµα Α απεικονίζει τις περιόδους που χρειάζεται να παρουσιάζονται από 

µία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις εξαµηνιαίως και από µία επιχείρηση που 

συντάσσει εκθέσεις τριµηνιαίως.  

 

Σπουδαιότητα 

 

  Για να αποφασισθεί πως θα καταχωρείται, αποτιµάται, ταξινοµείται ή 

γνωστοποιείται ένα στοιχείο για τους σκοπούς της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης, η σπουδαιότητα πρέπει να εκτιµάται σε σχέση µε τα οικονοµικά 

δεδοµένα της ενδιάµεσης περιόδου. Όταν γίνονται εκτιµήσεις της σπουδαιότητας, 

πρέπει να αναγνωρίζεται ότι οι ενδιάµεσες αποτιµήσεις µπορεί να βασίζονται σε 

µεγαλύτερό βαθµό σε εκτιµήσεις από ότι οι αποτιµήσεις των ετήσιων οικονοµικών 

δεδοµένων.  

         Το ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων και το ∆ΛΠ 8 

Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και Λάθη ορίζουν ότι 
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ένα στοιχείο είναι σηµαντικό αν η παράλειψή η κακή διατύπωσή του θα µπορούσε να 

επηρεάσει τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Το ∆ΛΠ 1 απαιτεί ιδιαίτερη γνωστοποίηση των σηµαντικών στοιχείων, στα οποία 

περιλαµβάνονται (για παράδειγµα) οι διακοπτόµενες δραστηριότητες και το ∆ΛΠ 8, 

απαιτεί γνωστοποίηση των µεταβολών στις λογιστικές εκτιµήσεις, τα λάθη και τις 

µετα βολές των λογιστικών πολιτικών, Τα δύο Πρότυπα δεν περιέχουν 

ποσοτικοποιηµένες οδηγίες για την σηµαντικότητα.  

       Παρόλο ότι πάντοτε απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της σηµαντικότητας, 

αυτό το Πρότυπο βασίζει την απόφαση αναγνώρισης και γνωστοποίησης σε δεδοµένα 

για την ενδιάµεση περίοδο από µόνο του, για λόγους κατανοητότητας των 

ενδιάµεσων κονδυλίων. Έτσι, για παράδειγµα, ασυνήθη κονδύλια, µεταβολές σε 

λογιστικές πολιτικές ή εκτιµήσεις και λάθη αναγνωρίζονται και γνωστοποιούνται 

βασιζόµενα στην σηµαντικότητα σε σχέση µε τα δεδοµένα της ενδιάµεσης περιόδου 

για να αποφεύγονται παραπλανητικά συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να 

προέλθουν από τη µη γνωστοποίηση. Ο απώτερος σκοπός είναι να εξασφαλίζεται ότι 

µία ενδιάµεση οικονοµική αναφορά περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι 

σχετικές για την κατανόηση της οικονοµικής θέσης και της επίδοσης της οντότητας 

κατά τη διάρκεια της ενδιάµεσης περιόδου. (όπως τροποποιήθηκε µε την το ∆ΛΠ 8) 

 

Γνωστοποίηση στις ετήσεις οικονοµικές καταστάσεις. 

   

Αν µία εκτίµηση ενός ποσού που απεικονίζεται σε µία ενδιάµεση περίοδο 

µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενδιάµεσης περιόδου του 

οικονοµικού έτους, αλλά µία ιδιαίτερη οικονοµική έκθεση δε δηµοσιεύεται για αυτή 

την τελευταία ενδιάµεση περίοδο, η φύση και το ποσό αυτής της µεταβολής στην 

εκτίµηση πρέπει να γνωστοποιείται σε µια σηµείωση στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις για αυτό το οικονοµικό έτος.  

        Το ∆ΛΠ 8 απαιτεί γνωστοποίηση του είδους και (αν είναι εφικτό) του ποσού 

µιας µεταβολής στην εκτίµηση που είτε έχει µία σηµαντική επίδραση στην τρέχουσα 

περίοδο είτε αναµένεται να έχει µία ουσιαστική επίδραση στις επόµενες περιόδους. Η 

παράγραφος αυτού του Προτύπου απαιτεί παρόµοια γνωστοποίηση σε µία ενδιάµεση 

οικονοµική αναφορά. Παραδείγµατα περιλαµβάνουν µεταβολές σε εκτίµηση στην 

τελευταία ενδιάµεση περίοδο, που αφορούν σε υποτιµήσεις αποθεµάτων, 
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αναδιαρθρώσεις ή ζηµίες αποµείωσης που είχαν παρουσιαστεί σε προηγούµενη 

ενδιάµεση περίοδο του οικονοµικού έτους. Η γνωστοποίηση που απαιτείται από την 

προηγούµενη παράγραφο είναι συνεπής µε την απαίτηση του ∆ΛΠ 8 και η έκτασή 

της προορίζεται να είναι περιορισµένη µόνο στη µεταβολή της εκτίµησης. Ηοντότητα 

δεν απαιτείται να συµπεριλάβει επιπρόσθετες οικονοµικές πληροφορίες της 

ενδιάµεσης περιόδου στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της.(όπως τροποποιήθηκε 

µε την το ∆ΛΠ 8) 

   

Καταχώρηση και αποτίµηση. 

 

Ίδιες λογιστικές αρχές όπως στις ετήσιες, µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις 

ίδιες λογιστικές αρχές στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της, όπως 

εφαρµόζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, εκτός για µεταβολές 

λογιστικών αρχών που έγιναν µετά την ηµεροµηνία των πιο πρόσφατων ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες πρέπει να απεικονίζονται στις επόµενες ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις. Όµως, η συχνότητα σύνταξης εκθέσεων µιας επιχείρησης 

(ετησίως, εξαµηνιαίως ή τριµηνιαίως) δεν πρέπει να επηρεάζει την αποτίµηση των 

ετήσιων αποτελεσµάτων της. Για να επιτευχθεί αυτός ο αντικειµενικός στόχος, οι 

αποτιµήσεις για τους σκοπούς της ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να γίνονται πάνω σε 

µία βάση από την έναρξη της χρήσης µέχρι τη λήξη της ενδιάµεσης περιόδου.  

    Θεωρώντας ότι µία επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει τις ίδιες λογιστικές αρχές 

στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της, όπως στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της, µπορεί να φαίνεται ότι υποδηλώνει πως οι αποτιµήσεις της 

ενδιάµεσης περιόδου γίνονται, ως αν κάθε ενδιάµεση περίοδος είναι αυτόνοµη, ως 

µία ανεξάρτητη περίοδος έκθεσης. Όµως, µε την πρόβλεψη ότι η συχνότητα των 

εκθέσεων µιας επιχείρησης δεν πρέπει να επηρεάζει την αποτίµηση των ετήσιων 

αποτελεσµάτων της, η παράγραφος 28 αναγνωρίζει ότι µία ενδιάµεση περίοδος είναι 

ένα τµήµα ενός ευρύτερου οικονοµικού έτους. Οι κατά την ηµεροµηνία λήξης της 

ενδιάµεσης, από έναρξης της ετήσιας περιόδου αποτιµήσεις, µπορεί να περικλείουν 

µεταβολές σε εκτιµήσεις ποσών που απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες 

περιόδους του τρέχοντος οικονοµικού έτους. Όµως, οι αρχές για καταχώρηση 

περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων σε ενδιάµεσες περιόδους 

είναι οι ίδιες, όπως σε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
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   Για επεξήγηση: 

(α) Οι αρχές καταχώρησης και αποτίµησης ζηµιών από υποτιµήσεις αποθεµάτων, 

αναδιαρθρώσεις ή αποµειώσεις σε µία ενδιάµεση περίοδο είναι οι ίδιες όπως εκείνες 

που µία επιχείρηση θα ακολουθούσε, αν κατάρτιζε µόνο ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. Όµως, αν τέτοια κονδύλια καταχωρούνται και αποτιµώνται σε µία 

ενδιάµεση περίοδο και η εκτίµηση αλλάζει σε µία επόµενη ενδιάµεση περίοδο του 

οικονοµικού έτους, η αρχική εκτίµηση µεταβάλλεται στην επόµενη ενδιάµεση 

περίοδο και είτε προκύπτει ένα επιπρόσθετο ποσό ζηµίας ή αναστρέφεται ένα 

προηγουµένως καταχωρηθέν ποσό. 

(β) Το κόστος που δεν πληρεί τον ορισµό ενός περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος 

µιας ενδιάµεσης περιόδου, δεν παραµένει ως περιουσιακό στοιχείο στον ισολογισµό 

είτε αναµένοντας µελλοντικές πληροφορίες ως προς το αν και κατά πόσο έχει 

ανταποκριθεί στον ορισµό ενός περιουσιακού στοιχείου ή για να οµαλοποιήσει κέρδη 

κατά τη διάρκεια ενδιάµεσων περιόδων µέσα σε ένα οικονοµικό έτος. 

(γ) Έξοδο φόρου εισοδήµατος καταχωρείται σε κάθε ενδιάµεση περίοδο βασιζόµενο 

στην ορθή εκτίµηση του µέσου σταθµισµένου όρου του ετήσιου συντελεστή φόρου 

εισοδήµατος που αναµένεται για το πλήρες οικονοµικό έτος. ∆ουλευµένα ποσά για 

έξοδο φόρου εισοδήµατος σε µία ενδιάµεση περίοδο µπορεί να χρειάζεται να 

προσαρµοστούν σε µία µεταγενέστερη ενδιάµεση περίοδο αυτού του οικονοµικού 

έτους, αν η εκτίµηση του ετήσιου συντελεστή φόρου εισοδήµατος αλλάζει.  

    Σύµφωνα µε το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονοµικών 

Καταστάσεων (το Πλαίσιο), καταχώρηση είναι η "διαδικασία ενσωµάτωσης στον 

ισολογισµό ή στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων ενός κονδυλίου που 

ανταποκρίνεται στον ορισµό ενός στοιχείου και πληρεί τα κριτήρια της 

καταχώρησης". Οι ορισµοί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και 

εξόδων είναι βασικοί στην καταχώρηση, σε αµφότερες τις ηµεροµηνίες, των ετήσιων 

και ενδιάµεσων οικονοµικών εκθέσεων.  

     Για περιουσιακά στοιχεία, οι ίδιοι έλεγχοι µελλοντικών οικονοµικών οφελών 

εφαρµόζονται στις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες και κατά το τέλος του οικονοµικού έτους 

µιας επιχείρησης Τα κόστη που, από τη φύση τους, δε θα είχαν τις ιδιότητες, ως 

περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του οικονοµικού έτους, δε θα είχαν αυτές τις 

ιδιότητες ούτε και στις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες. Οµοίως, µια υποχρέωση σε µία 

ηµεροµηνία ενδιάµεσης έκθεσης πρέπει να αντιπροσωπεύει µία υπάρχουσα οφειλή 
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κατά αυτή την ηµεροµηνία, ακριβώς όπως πρέπει κατά την ηµεροµηνία της ετήσιας 

έκθεσης.  

    Ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του εσόδου και των εξόδων είναι ότι οι 

σχετικές εισροές και εκροές των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έχουν 

ήδη λάβει χώρα. Αν αυτές οι εισροές ή εκροές έχουν λάβει χώρα, το σχετικό έσοδο 

και έξοδο καταχωρείται, αλλιώς δεν καταχωρείται. Το Πλαίσιο αναφέρει ότι "έξοδα 

καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, όταν µία µείωση σε 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που σχετίζεται µε µία µείωση σε ένα περιουσιακό 

στοιχείο ή µε µία αύξηση µιας υποχρέωσης έχει ανακύψει η οποία µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα ... [Το] Πλαίσιο δεν επιτρέπει την καταχώρηση κονδυλίων στον 

ισολογισµό, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον ορισµό των περιουσιακών στοιχείων 

ή υποχρεώσεων".  

    Κατά την αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων, εξόδων 

και ταµιακών ροών, που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της, µία 

επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις µόνο ετησίως είναι σε θέση να λάβει υπόψη την 

πληροφόρηση που καθίσταται διαθέσιµη δια µέσου του οικονοµικού έτους. Οι 

αποτιµήσεις της γίνονται, στην πραγµατικότητα, πάνω σε µία βάση που διαρκεί από 

την έναρξη της περιόδου µέχρι τη λήξη της.  

    Μία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις εξαµηνιαίως χρησιµοποιεί 

πληροφόρηση διαθέσιµη κατά το µέσο του έτους ή βραχύτερα, ώστε µετέπειτα να 

κάνει τις αποτιµήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της για την περίοδο των πρώτων 

έξι µηνών καθώς και πληροφόρηση διαθέσιµη κατά το τέλος του έτους ή βραχύτερα 

κατ' ακολουθίαν, για τη δωδεκάµηνη περίοδο. Οι δωδεκάµηνες αποτιµήσεις θα 

αντανακλούν πιθανές µεταβολές σε εκτιµήσεις των ποσών που απεικονίζονται για την 

πρώτη εξαµηνιαία περίοδο. Τα ποσά που απεικονίζονται στην ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεση για την πρώτη εξαµηνιαία περίοδο δεν προσαρµόζονται αναδροµικά. Οι 

παράγραφοι 16(δ) και 26 απαιτούν, όµως, η φύση και το ποσό κάθε ουσιώδους 

µεταβολής σε εκτιµήσεις να γνωστοποιούνται.  

    Μία επιχείρηση που συντάσσει εκθέσεις περισσότερο συχνά από εξαµηνιαίως, 

αποτιµά έσοδα και έξοδα σε µία βάση από την έναρξη της χρήσης µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης της ενδιάµεσης περιόδου, για κάθε ενδιάµεση περίοδο, 

χρησιµοποιώντας πληροφορίες διαθέσιµες, όταν καταρτίζεται κάθε σειρά 

οικονοµικών καταστάσεων. Ποσά εσόδων και εξόδων που απεικονίζονται στην 

τρέχουσα ενδιάµεση περίοδο θα αντανακλούν κάθε µεταβολή σε εκτιµήσεις ποσών 
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που απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους του οικονοµικού έτους. 

Τα ποσά που απεικονίζονται σε προηγούµενες ενδιάµεσες περιόδους δεν 

προσαρµόζονται αναδροµικά. Οι παράγραφοι 16(δ) και 26 απαιτούν, όµως, η φύση 

και το ποσό κάθε ουσιώδους µεταβολής σε εκτιµήσεις να γνωστοποιούνται.  

 

 

        Έσοδα εποχιακού, περιοδικού ή περιπτωσιακού χαρακτήρα µέσα σε ένα 

οικονοµικό έτος, πρέπει να µην προκαταλογίζονται ή αναβάλλονται σε µια ενδιάµεση 

ηµεροµηνία, αν αυτός ο προκαταλογισµός ή η αναβολή, δε θα ήταν ορθή κατά το 

τέλος του οικονοµικού έτους της επιχείρησης.  

         Παραδείγµατα περιλαµβάνουν έσοδα από µερίσµατα, δικαιώµατα και 

κρατικές επιχορηγήσεις. Επιπρόσθετα, µερικές επιχειρήσεις σταθερά κερδίζουν 

περισσότερα έσοδα σε ορισµένες ενδιάµεσες περιόδους ενός οικονοµικού έτους παρά 

σε άλλες ενδιάµεσες περιόδους, για παράδειγµα, εποχιακά έσοδα των λιανοπωλητών. 

Τα έσοδα αυτού του είδους καταχωρούνται όταν προκύπτουν.  

    Κόστη που αναλαµβάνονται ανώµαλα κατά τη διάρκεια του οικονοµικού 

έτους µιας επιχείρησης, πρέπει να προκαταλογίζονται ή αναβάλλονται για τους 

σκοπούς της ενδιάµεσης πληροφόρησης αν και µόνο αν, είναι επίσης σωστό να 

προκαταλογίζουν ή να αναβάλλουν αυτό το είδος του κόστους κατά το τέλος του 

οικονοµικού έτους.  

Εφαρµογή των αρχών καταχώρησης και αποτίµησης 

   Το Προσάρτηµα 2 παρέχει παραδείγµατα εφαρµογής των γενικών αρχών 

καταχώρησης και αποτίµησης που τίθενται. 

    Οι διαδικασίες αποτίµησης που ακολουθούνται σε µία ενδιάµεση οικονοµική 

έκθεση πρέπει να σχεδιάζονται για να εξασφαλίζουν ότι η προκύπτουσα 

πληροφόρηση είναι αξιόπιστη και ότι όλες οι ουσιαστικές οικονοµικές πληροφορίες 

που είναι σχετικές µε την κατανόηση της οικονοµικής θέσης ή αποδοτικότητας της 

επιχείρησης γνωστοποιούνται καταλλήλως. Ενόσω αποτιµήσεις σε αµφότερες τις 

ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές εκθέσεις συχνά βασίζονται σε εύλογες 

εκτιµήσεις, η κατάρτιση των ενδιάµεσων οικονοµικών εκθέσεων γενικώς θα 

απαιτούσε µία µεγαλύτερη χρήση εκτιµήσεων από ότι οι ετήσιες οικονοµικές 

εκθέσεις. 

   Το Προσάρτηµα 3 παρέχει παραδείγµατα χρήσης εκτιµήσεων σε ενδιάµεσες 

περιόδους. 
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Επαναδιατύπωση των εκθέσεων προηγούµενων ενδιάµεσων περιόδων. 

 

  Μία µεταβολή σε λογιστική πολιτική, άλλη εκτός από εκείνη για την οποία η 

µεταβατική περίοδος καθορίζεται από ένα νέο Πρότυπο ή ∆ιερµηνεία, πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται: 

(α) µε επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων των προηγούµενων 

ενδιάµεσων περιόδων του τρέχοντος οικονοµικού έτους και των συγκρίσιµων 

ενδιάµεσων περιόδων κάθε προηγούµενου οικο νοµικού έτους που θα 

επαναδιατυπωθούν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, 

(β) όταν δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί η σωρευτική επίδραση της εφαρµογής 

νέας λογιστικής πολι τικής σε κάθε προγενέστερη περίοδο στην αρχή του 

οικονοµικού έτους, µε την επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων του 

τρέχοντος οικονοµικού έτους και συγκρίσιµων ενδιάµεσων περιόδων προγενέστερων 

οικονοµικών ετών για τη µελλοντική εφαρµογή από την παλαιότερη ηµεροµηνία που 

αυτό είναι δυνατό.  

        Ένας σκοπός της προηγούµενης αρχής είναι να εξασφαλίζει ότι µία απλή 

λογιστική πολιτική εφαρµόζεται σε µία ειδική κατηγορία συναλλαγών δια µέσου ενός 

ολόκληρου οικονοµικού έτους. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8, µία µεταβολή σε λογι στική 

πολιτική αντανακλάται µε αναδροµική εφαρµογή και την επαναδιατύπωση των 

οικονοµικών δεδοµένων όσο το δυνατόν περισσότερων προγενέστερων περιόδων. 

Όµως, αν το ποσό της αναπροσαρµογής που αφορά σε προηγούµενα οικονοµικά έτη 

δεν µπορεί να προσδιοριστεί, τότε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 η νέα πολιτική 

εφαρµόζεται µελλοντικά από την παλαιότερη ηµεροµηνία που αυτό είναι εφικτό. Το 

αποτέλεσµα της αρχής της παραγράφου 43 είναι να απαιτεί ότι, κάθε µεταβολή σε 

λογιστική πολιτική εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους εφαρµόζεται αναδροµικά 

ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, µελλοντικά, όχι αργότερα από την έναρξη του 

οικονοµικού έτους.(όπως τροποποιήθηκε µε την το ∆ΛΠ 8)  

    Η δυνατότητα οι λογιστικές µεταβολές να αντανακλώνται σε µία ενδιάµεση 

ηµεροµηνία µέσα στο οικονοµικό έτος, θα ισοδυναµούσε µε αναγνώριση ότι δύο 

διαφορετικές λογιστικές αρχές εφαρµόζονται σε µία συγκεκριµένη κατηγορία 

συναλλαγών µέσα στο ίδιο οικονοµικό έτος. Το αποτέλεσµα θα ήταν ενδιάµεσες 
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επιµεριστικές δυσχέρειες, δυσνόητα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα και πολύπλοκη 

ανάλυση και κατανοητότητα των πληροφοριών της ενδιάµεσης περιόδου. 

   

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. 

 

Αυτό το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρχίζει να εφαρµόζεται για τις οικονοµικές 

καταστάσεις που καλύπτουν τις περιόδους που αρχίζουν την ή µετά από την 1η 

Ιανουαρίου 1999. Συνιστάται η εφαρµογή του και ενωρίτερα. 

 

∆ιαφορές ελληνικής νοµοθεσίας µε το ∆ΛΠ 34  

 

Η σηµαντικότερη διαφορά του προτύπου αυτού µε την ελληνική νοµοθεσία, έγκειται 

στο γεγονός ότι η δεύτερη ορίζει πως οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις θα 

πρέπει να εκδίδονται τουλάχιστον για εξάµηνο και των εισηγµένων θα πρέπει να 

είναι ελεγµένες από ορκωτούς ελεγκτές. Αντίθετα, το πρότυπο δεν ορίζει χρονικό 

διάστηµα έκδοσης τους και την τακτικότητα έκδοσης τους, ούτε και ποιες 

επιχειρήσεις θα τις εκδίδουν. Αυτά τα θέµατα τα αφήνει στη νοµοθετική δικαιοδοσία 

των αρµόδιων αρχών του κάθε κράτους. Άλλη  σηµαντική  διαφορά  είναι  ότι  µε  

βάση  το  πρότυπο  οι  ενδιάµεσες  οικονοµικές  καταστάσεις  θα  πρέπει  να  

περιέχουν  τον  ισολογισµό,  την  κατάσταση  αποτελεσµάτων,  την  

κατάσταση ταµειακών ροών, την κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσης και τις  

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, ενώ σύµφωνα µε την ελληνική  νοµοθεσία  θα  πρέπει  

να  περιέχουν  τον ισολογισµό  και  την  κατάσταση  αποτελεσµάτων. Με  λίγα  

λόγια,  στην  προκειµένη  περίπτωση,  οι  διαφορές  είναι  όµοιες  µε  τις  διαφορές  

που  σηµειώνονται  µεταξύ  του  ελληνικού  δίκαιου και του ∆ΛΠ 1 

 

3.13. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 36: ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. 

 

 

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που εφαρµόζει 

µία οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι, τα περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται σε 

αξία όχι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο 
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απεικονίζεται σε µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό του αξία, αν η λογιστική αξία 

του υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται µέσω χρήσης ή πώλησης του περιουσιακού 

αυτού στοιχείου. Αν αυτό συµβαίνει, το περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται ως 

αποµειωµένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οντότητα να αναγνωρίζει ζηµία 

αποµείωσης. Το Πρότυπο επίσης καθορίζει πότε µία οντότητα πρέπει να αναστρέφει 

τη ζηµία αποµείωσης και προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις.  

Πεδίο Εφαρµογής. 

 Αυτό το Πρότυπο θα εφαρµόζεται για τη λογιστική αντιµετώπιση της αποµείωσης 

της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:  

(α) αποθέµατα (βλέπε ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα),  

(β) περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από συµβάσεις κατασκευής έργων (βλέπε 

∆ΛΠ 11 Συµβάσεις Κατασκευής),  

(γ) αναβαλλόµενες απαιτήσεις φόρων (βλέπε ∆ΛΠ 12Φόροι Εισοδήµατος),  

(δ) περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζοµένους (βλέπε ∆ΛΠ 

19 Παροχές σε Εργαζοµένους),  

(ε) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρη µατοοικονοµικά Μέσα:Αναγνώριση και Επιµέτρηση,  

(στ) επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία (βλέπε ∆ΛΠ 40 

Επενδύσεις σε Ακίνητα),  

(ζ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα και τα 

οποία αποτιµώνται στηνεύλογη αξία µείον εκτιµώµενα κόστη σηµείου πώλησης 

(βλέπε ∆ΛΠ 41 Γεωργία),  

 (η) αναβαλλόµενα κόστη απόκτησης και άϋλα περιουσιακά στοιχεία, που 

προκύπτουν από τα συµβατικά δικαιώµατα σύµφωνα µε ασφαλιστικά συµβόλαια που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια  

(i) µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες διάθεσης) που κατατάσσονται 

ως κατεχόµενα για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες.  
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(θ) µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδες διάθεσης) που κατατάσσονται 

ως κατεχόµενα για πώληση σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες. (∆ΠΧΠ5) 

      Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε αποθέµατα, περιουσιακά στοιχεία 

που προκύπτουν από συµβάσεις κατασκευής, απαιτήσεις από αναβαλλόµενη 

φορολογία, περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από παροχές σε εργαζοµένους ή 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση (ή που 

συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς 

πώληση) επειδή άλλα Πρότυπα που εφαρµόζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτά 

περιλαµβάνουν ειδικές απαιτήσεις για την αναγνώριση και την επιµέτρηση αυτών 

των περιουσιακών στοιχείων. (∆ΠΧΠ5) 

        Το Πρότυπο αυτό εφαρµόζεται σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που κατατάσσονται ως: 

(α) θυγατρικές, όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις,  

(β) συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως καθορίσθηκαν στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις   

(γ) κοινοπραξίες, όπως καθορίζονται στο ∆ΛΠ 31 ∆ικαιώµατα σε Κοινοπραξίες.  

Για αποµείωση άλλων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών u963 στοιχείων, 

ανατρέξατε στο ∆ΛΠ 39.  

         Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39, επενδύσεις σε ακίνητα που 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 ή βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία που σχετίζονται µε γεωργικές δραστηριότητες που επιµετρώνται στην 

εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα κόστη σηµείου πώλησης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. 

Όµως, το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται σε περιουσιακά στοιχεία που απεικονίζονται 

στην αναπροσαρµοσµένη αξία (ήτοι την εύλογη αξία) σύµφωνα µε άλλα Πρότυπα, 

όπως τη µέθοδο αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις. Η 

διαπίστωση αν και κατά πόσο ένα αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο µπορεί 
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να είναι αποµειωµένο, εξαρτάται από τη βάση που χρησιµοποιείται για να 

προσδιορισθεί η εύλογη αξία:  

(α) αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι η αγοραία αξία του, η µόνη 

διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της εύλογης αξίας 

του αποµειωµένης κατά το κόστος της πώλησης, είναι τα άµεσα διαφορικά κόστη για 

τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου:  

(i) αν τα κόστη διάθεσης είναι αµελητέα, το ανακτήσιµο ποσό του 

αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου, ανα γκαστικά πλησιάζει ή είναι 

µεγαλύτερο από το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (ήτοι την εύλογη αξία). Στην 

περίπτωση αυτή, εφόσον οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής έχουν εφαρµοστεί, 

είναι απίθανο το αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο να είναι αποµειωµένο και 

το ανακτήσιµο ποσό να χρειάζεται να εκτιµηθεί.  

(ii) αν τα κόστη διάθεσης δεν είναι αµελητέα, η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το 

κόστος της πώλησης του αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου είναι 

αναγκαστικά µικρότερη από την εύλογη αξία του. Συνεπώς, το αναπροσαρµοσµένο 

περιουσιακό στοιχείο θα είναι αποµειωµένο, αν η αξία λόγω χρήσης του είναι 

µικρότερη από το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (την εύλογη αξία). Στην περίπτωση 

αυτή, εφόσον έχουν εφαρµοστεί οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής, η οντότητα 

εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο για να προσδιορίσει αν και κατά πόσο το περιου σιακό 

στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο.  

(β) αν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται πάνω σε µία βάση, 

άλλη εκτός από την αγοραία αξία του,το αναπροσαρµοσµένο ποσό του (η εύλογη 

αξία), µπορεί να είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από το ανακτήσιµο ποσό του. 

Συνεπώς, εφόσον έχουν εφαρµοστεί οι προϋποθέσεις της αναπροσαρµογής, η 

οντότητα εφαρµόζει αυτό το Πρότυπογια να προσδιορίσει, αν το περιουσιακό 

στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο.  

Ορισµοί. 

 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται:  
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Μία ενεργός αγορά είναι µία αγορά όπου όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις 

συντρέχουν:  

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή,  

(β) πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε 

στιγµή  

(γ) οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό.  

      Η ηµεροµηνία της συµφωνίας για µία συνένωση επιχειρήσεων είναι η ηµεροµηνία 

κατά την οποία επιτυγχάνεται µία ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των συνενωµένων 

επιχειρήσεων και, στην περίπτωση των οντοτήτων των οποίων οι µετοχές 

διαπραγµατεύονται δηµόσια, η ηµεροµηνία που ανακοινώνεται δηµόσια. Σε 

περίπτωση επιθετικής αγοράς εταιρίας, η νωρίτερη ηµεροµηνία κατά την οποία 

επιτυγχάνεται ουσιαστική συµφωνία µεταξύ των συνενωµένων µερών είναι η 

ηµεροµηνία κατά την οποία επαρκής αριθµός των ιδιοκτητών της αποκτώµενης έχουν 

αποδεχθεί την προσφορά του αποκτώντος ώστε ο αποκτών να αποκτά των έλεγχο της 

αποκτώµενης.  

Λογιστική αξία είναι το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται, µετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε σωρευµένων αποσβέσεών και 

σωρευµένων ζηµιών αποµείωσης. Μονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών είναι η 

µικρότερη αναγνωρίσιµη οµάδα περιουσιακών στοιχείων που δηµιουργεί ταµιακές 

εισροές οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις ταµιακές εισροές από 

άλλα περιουσιακά στοιχεία ή οµάδες περιουσιακών στοιχείων. (∆ΠΧΠ5) 

Εταιρικά περιουσιακά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία, εκτός από 

υπεραξία, τα οποία συµβάλλουν στις µελλοντικές ταµιακές ροές τόσο, της υπό 

εξέταση µονάδας όσο και άλλων µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

Κόστη διάθεσης είναι τα διαφορικά κόστη που είναι καταλογιστέα άµεσα 

στην πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργία ταµιακών 

ροών, µη συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και του φόρου 

εισοδήµατος.  
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Αποσβέσιµο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό 

που υποκαθιστά το κόστος στις οικονοµικές καταστάσεις αποµειωµένο κατά την 

υπολειµµατική αξία του.  

Απόσβεση είναι η συστηµατική κατανοµή του αποσβέσιµου ποσού ενός 

περιουσιακού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (*).  

Εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης είναι το ποσό που 

µπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας 

δηµιουργίας ταµιακών ροών, σε µια συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ 

δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της 

αγοράς.  

Ζηµία αποµείωσης είναι το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών υπερβαίνει το 

ανακτήσιµο ποσό του.  

Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας 

δηµιουργίας ταµιακών ροών, είναι η υψηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας 

αποµειωµένης κατά το κόστος της πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης του.  

(*) Στην περίπτωση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου ή υπεραξίας, ο όρος της 

«απόσβεσης» χρησιµοποιείται γενικά, αντί του όρου «depreciation ». Οι δύο όροι 

έχουν την ίδια έννοια.  

Ωφέλιµη ζωή είναι:  

(α) είτε η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιουσιακό στοιχείο αναµένεται 

να χρησιµοποιηθεί από την οντότητα  

(β) είτε το πλήθος της παραγωγής ή όµοιες µονάδες που αναµένεται να αποκτηθούν 

από το περιουσιακό στοιχείο από την οντότητα.  

Η αξία λόγω χρήσης είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών που 

αναµένεται να αντληθούν από περιουσιακό στοιχείο ή µονάδα δηµιουργίας ταµιακών 

ροών.  

 Οι παράγραφοι , ορίζουν πότε το ανακτήσιµο ποσό θα προσδιορίζεται. Αυτές οι 

προϋποθέσεις χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», αλλά 
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εφαρµόζονται το ίδιο σε ένα  περιουσιακό στοιχείο ή σε µία µονάδα δηµιουργίας 

ταµιακών ροών. Το υπόλοιπο του παρόντος Προτύπου είναι έχει δοµηθεί ως εξής:  

(α) Οι παράγραφοι: θέτουν τις προϋποθέσεις για την επιµέτρηση του ανακτήσιµου 

ποσού. Αυτές οι προϋποθέσεις χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», 

αλλά εφαρµόζονται εξίσου σε ένα κατ�ιδίαν περιουσιακό στοιχείο και σε µονάδα 

δηµιουργίας ταµιακών ροών.  

(β) Οι παράγραφοι θέτουν τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση και την επιµέτρηση 

ζηµιών αποµείωσης. Η αναγνώριση και επιµέτρηση ζηµιών αποµείωσης για 

µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία εκτός από υπεραξία καλύπτεται. Οι παράγραφοι 

αναφέρονται στην αναγνώριση και επιµέτρηση ζηµιών αποµείωσης για µονάδες 

δηµιουργίας ταµιακών ροών και υπεραξία.  

(γ) οι παράγραφοι  θέτουν τις προϋποθέσεις για αναστροφή µιας ζηµίας αποµείωσης, 

που αναγνωρίστηκε για περιουσιακό στοιχείο ή για µία µονάδα δηµιουργίας 

ταµιακών ροών σε προηγούµενες περιόδους. Και πάλι, αυτές οι προϋποθέσεις 

χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», αλλά εφαρµόζονται εξίσου σε 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή σε µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις τίθενται για ένα περιουσιακό στοιχείο , για µία µονάδα 

δηµιουργίας ταµιακών ροών στις παραγράφους και για την υπεραξία.  

(δ) Οι παράγραφοι καθορίζουν τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται 

σχετικά µε ζηµίες αποµείωσης και αναστροφές ζηµιών αποµείωσης για περιουσιακά 

στοιχεία και µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι παράγραφοι καθορίζουν 

επιπρόσθετες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών 

στις οποίες έχουν επιµεριστεί υπεραξίες ή άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστες 

ωφέλιµες ζωές για λόγους ελέγχους αποµείωσης.  

   Ένα περιουσιακό στοιχείο αποµειώνεται όταν η λογιστική αξία του 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του. Οι παράγραφοι παρέχουν µερικές ενδείξεις, ως 

προς το πότε µία ζηµία αποµείωσης µπορεί να έχει συµβεί: αν οποιαδήποτε από αυτές 

τις ενδείξεις παρουσιάζεται, η οντότητα χρειάζεται να κάνει µία επίσηµη εκτίµηση 

του ανακτήσιµου ποσού. Εκτός από την περιγραφή της παραγράφου 10, αυτό το 

Πρότυπο δεν επιβάλλει στην οντότητα να κάνει µία επίσηµη εκτίµηση του 

ανακτήσιµου ποσού αν δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει ζηµία αποµείωσης.  
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   Η οντότητα εκτιµά σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς,  αν και κατά πόσο υπάρχει 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο. Αν 

οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, η οντότητα θα εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του 

περιουσιακού στοιχείου.  

  Ανεξάρτητα αν υπάρχει ένδειξη ζηµίας αποµείωσης, η οντότητα επίσης θα:  

(α) ελέγχει για αποµείωση άϋλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστη ωφέλιµη ζωή ή 

άϋλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ακόµα διαθέσιµα προς χρήση σε ετήσια 

βάση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το ανακτήσιµο ποσό τους. Αυτός ο έλεγχος 

αποµείωσης µπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια του έτους, µε 

την προϋπόθεση ότι λαµβάνει χώρα την ίδια στιγµή κάθε έτους. ∆ιαφορετικά άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία µπορούν να ελέγονται για αποµείωση σε διαφορετικούς 

χρόνους. Όµως, αν τέτοιο άϋλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίστηκε αρχικά στην 

τρέχουσα ετήσια περίοδο, αυτό το άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα ελέγχεται για 

αποµείωση πριν το τέλος της τρέχουσας ετήσιας περιόδου.  

 (β) ελέγχει την υπεραξία που αποκτήθηκε σε συνένωση επιχειρήσεων για αποµείωση 

σε ετήσια βάση.  

   Η δυνατότητα ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου να δηµιουργεί επαρκή 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη για την ανάκτηση της λογιστικής αξίας του, υπόκειται 

συνήθως σε µεγαλύτερη αβεβαιότητα πριν το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο 

προς χρήση παρά εφόσον είναι διαθέσιµο προς χρήση. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο 

απαιτεί, όπως η οντότητα εξετάζει για αποµείωση, τουλάχιστον ετησίως, τη λογιστική 

αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι ακόµη διαθέσιµο προς χρήση.  

  Κατά την εκτίµηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, η οντότητα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη, κατ� ελάχιστο, τις ακόλουθες ενδείξεις:  

(*) Εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια για κατάταξη ως 

κατεχόµενο προς πώληση (η συµπεριλαµβάνεται σε οµάδα διάθεσης που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση), εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του 

Προτύπου και αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π.5. (∆ΠΧΠ5) 

Εξωτερικές πηγές πληροφόρησης 
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(α) κατά τη διάρκεια της περιόδου, η αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου έχει 

µειωθεί σηµαντικά περισσότερο από ότι θα αναµενόταν, ως αποτέλεσµα της παρόδου 

του χρόνου ή της κανονικής χρήσης.  

(β) σηµαντικές µεταβολές που επιδρούν αρνητικά στην οντότητα έχουν λάβει χώρα 

κατά τη διάρκεια της περιόδου ή θα λάβουν χώρα στο εγγύς µέλλον, στο τεχνολογικό 

περιβάλλον της αγοράς, στο οικονοµικό ή νοµικό περιβάλλον στο οποίο η οντότητα 

λειτουργεί ή στην αγορά στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο είναι εντεταγµένο.  

(γ) αγοραία επιτόκια ή άλλα αγοραία ποσοστά απόδοσης των επενδύσεων έχουν 

αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου και αυτές οι αυξήσεις είναι πιθανό να 

επηρεάζουν το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό 

της αξίας, λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου και να µειώνουν συνεπώς το 

ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου ουσιωδώς.  

(δ) η λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της οντότητας, είναι 

µεγαλύτερη από την κεφαλαιοποίηση της αγοραίας αξίας της.  

Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης 

(ε) υπάρχουν διαθέσιµες αποδείξεις για οικονοµική απαξίωση ή φυσική ζηµία ενός 

περιουσιακού στοιχείου.  

(στ) σηµαντικές µεταβολές, µε δυσµενές αποτέλεσµα για την οντότητα, έχουν λάβει 

χώρα κατά τη διάρκεια της περιόδου ή αναµένονται να συµβούν στο εγγύς µέλλον, 

κατά την έκταση ή κατά τον τρόπο που ένα περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται ή 

αναµένεται να χρησιµοποιηθεί. Αυτές οι µεταβολές περιλαµβάνουν την 

αδρανοποίηση του στοιχείου, προγράµµατα για διακοπή ή αναδιάρθρωση της 

εκµετάλλευσης στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει ή προγράµµατα για 

διάθεση ενός περιουσια κού στοιχείου πριν από την προηγουµένως αναµενόµενη 

ηµεροµηνία και η επανεκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου ως 

περιορισµένη αντί αόριστη (*).  

(ζ) αποδείξεις διαθέσιµες από αναφορές εσωτερικού ελέγχου, που δείχνουν ότι η 

οικονοµική απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου χειροτερεύει ή θα είναι χειρότερη 

από την αναµενόµενη.  
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  Ο πίνακας δεν εξαντλεί το θέµα. Η οντότητα µπορεί να αναγνωρίζει άλλες ενδείξεις 

ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο και αυτές θα απαιτούσαν 

επίσης η οντότητα να προσδιορίσει το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου 

ή, στην περίπτωση της υπεραξίας, να διεξάγει έλεγχο αποµείωσης. 

  Αποδείξεις από την αναφορά εσωτερικού ελέγχου, που δείχνουν ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, περιλαµβάνουν την ύπαρξη:  

(α) ταµιακών ροών για απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου ή µεταγενέστερων 

ταµιακών αναγκών για λειτουργία ή συντήρηση αυτού, που είναι ουσιωδώς 

υψηλότερες από εκείνες που αρχικά προϋπολογίσθηκαν,  

(β) πραγµατικών καθαρών ταµιακών ροών ή λειτουργικού κέρδους ή ζηµίας που 

απορρέουν από το περιουσιακό στοιχείο, που είναι σηµαντικά χειρότερες από εκείνες 

που προϋπολογίσθηκαν,  

(*) Εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο πληροί τα κριτήρια για κατάταξη ως διαθέσιµο 

προς πώληση (η συµπεριλαµβάνεται σε οµάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως 

διαθέσιµη προς πώληση), εξαιρείται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου 

και αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 Μη Κυκλοφορούντα 

Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες.  

 (γ) µιας σηµαντικής πτώσης στις προϋπολογισµένες καθαρές ταµιακές ροές ή στο 

λειτουργικό κέρδος ή µιας σηµαντικής αύξησης στην προϋπολογισµένη ζηµία, που 

απορρέει από το περιουσιακό στοιχείο   

(δ) λειτουργικών ζηµιών ή καθαρών ταµιακών εκροών για το περιουσιακό στοιχείο, 

όταν τα ποσά της τρέχουσας περιόδου έχουν συναθροιστεί µε προϋπολογισµένα ποσά 

για το µέλλον.  

    Το παρόν Πρότυπο απαιτεί ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη 

ωφέλιµη ζωή ή που δεν είναι ακόµα διαθέσιµο προς χρήση και η υπεραξία να 

εξετάζονται για αποµε ωση, τουλάχιστον ετησίως. Με εξαίρεση την περίπτωση της 

εφαρµογής της παραγράφου 10, η έννοια της ουσιαστικότητας εφαρµόζεται κατά τον 

προσδιορισµό του αν και κατά πόσο το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου χρειάζεται να εκτιµηθεί. Για παράδειγµα, αν προηγούµενοι υπολογισµοί 
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δείχνουν ότι το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο από τη λογιστική αξία του, η οντότητα δεν χρειάζεται να επανεκτιµά το 

ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον κανένα γεγονός δεν έχει 

συµβεί που θα εξάλειφε αυτή τη διαφορά. Οµοίως, προηγούµενη ανάλυση µπορεί να 

δείχνει ότι το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ευαίσθητο σε 

µία (ή περισσότερες) από τις ενδείξεις που περιλαµβάνονται. 

   Για επεξήγηση της παραγράφου, αν τα αγοραία επιτόκια αγοραία ποσοστά 

απόδοσης των επενδύσεων, έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου, η οντότητα 

δεν χρειάζεται να προβεί σε µία επίσηµη εκτίµηση του ανακτήσιµου ποσού 

ενόςπεριουσιακού στοιχείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

(α) αν το προεξοφλητικό επιτόκιο, που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της 

αξίας λόγω χρήσης του περιουσιακούστοιχείου, είναι απίθανο να επηρεάζεται από 

την αύξηση σε αυτά τα αγοραία ποσοστά. Για παράδειγµα, αυξήσεις σε 

βραχυπρόθεσµα επιτόκια, µπορεί να µην έχουν µία ουσιώδη επίδραση στο 

προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείταιγια ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο 

έχει µία µακρά αποµένουσα ωφέλιµη ζωή.  

 

(β) αν το προεξοφλητικό επιτόκιο, που χρησιµοποιείται στον υπολογισµό της αξίας 

λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείουείναι πιθανό να επηρεάζεται από την 

αύξηση των αγοραίων επιτοκίων, αλλά προηγούµενη ανάλυση της ευαισθησίας του 

ανακτήσιµου ποσού δείχνει ότι:  

(i) δεν είναι πιθανό να υπάρξει ουσιαστική µείωση του ανακτήσιµου ποσού διότι 

είναι πιθανό οι µελλοντικές ταµιακές ροές επίσης να αυξηθούν (π.χ., σε ορισµένες 

περιπτώσεις η οντότητα µπορεί να είναι σε θέση να αποδείξει ότιπροσαρµόζει τα 

έσοδά της προκειµένου να αντισταθµίσει κάθε αύξηση των επιτοκίων της αγοράς)  

(ii) η µείωση του ανακτήσιµου ποσού είναι απίθανο να καταλήγει σε µία ουσιαστική 

ζηµία αποµείωσης.  

  Αν υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι 

αποµειωµένο, αυτό µπορεί να δείχνει ότι η αποµένουσαωφέλιµη ζωή, η µέθοδος 

απόσβεσης ή η υπολειµµατική αξία για το περιουσιακό στοιχείο χρειάζεται να 
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αναθεωρείται και να προσαρµόζεται σύµφωνα µε το Πρότυπο που εφαρµόζεται στο 

περιουσιακό στοιχείο, ακόµη και αν καµία ζηµία αποµείωσηςδεν αναγνωρίζεται για 

το περιουσιακό Στοιχείο.  

  

Η επιµέτριση του ανακτήσιµου ποσού. 

 

 Το παρόν Πρότυπο ορίζει το ανακτήσιµο ποσό ως το υψηλότερο ποσό µεταξύ της 

εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πωλήσεων και της αξίας λόγω χρήσης 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι 

παράγραφοι 1957 θέτουν τις προϋποθέσεις για την επιµέτρηση του ανακτήσιµου 

ποσού. Αυτές οι προϋποθέσεις χρησιµοποιούν τον όρο «ένα περιουσιακό στοιχείο», 

αλλά εφαρµόζονται το ίδιο σε ένα κατ� ιδίαν περιουσιακό στοιχείο ή σε µία µονάδα 

δηµιουργίας ταµιακών ροών.  

     ∆εν είναι πάντοτε αναγκαίο να προσδιορίζονται αµφότερες η εύλογη αξία 

αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης ενόςπεριουσιακού στοιχείου και η αξία 

λόγω χρήσης του. Για παράδειγµα, αν οποιοδήποτε από αυτά τα ποσά υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι 

αποµειωµένο και δεν είναι αναγκαίο να εκτιµάται τοάλλο ποσό.  

       Μπορεί να είναι δυνατό να προσδιοριστεί η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το 

κόστος της πώλησης, ακόµη και όταν ένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι αντικείµενο 

εµπορίου σε µια ενεργός αγορά. Όµως, µερικές φορές µπορεί να µην είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης, γιατί δεν 

υπάρχει καµία βάση για να γίνει µία αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού που µπορεί να 

ληφθεί από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου σε µία συναλλαγή σε καθαρά 

εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, η οντότητα µπορεί να 

χρησιµοποιεί την αξία του περιουσιακού στοιχείου ως το ανακτήσιµο ποσό του.  

       Αν δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύει κανείς ότι η αξία λόγω χρήσης, 

ενός περιουσιακού στοιχείου ουσιωδώς υπερβαίνει την εύλογη αξία αποµειωµένη 

κατά το κόστος της πώλησής του, η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου 
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αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησής του µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως το 

ανακτήσιµο ποσό του. Αυτό συχνά θα συµβαίνει για ένα περιουσιακό στοιχείο που 

προορίζεται για πώληση. Αυτό, γιατί η αξία λόγω χρήσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου που προορίζεται για διάθεση θα συνίσταται κυρίως από το καθαρό προϊόν 

της διάθεσης, δεδοµένου ότι οι µελλοντικές ταµιακές ροές από τησυνεχή χρήση του 

περιουσιακού στοιχείου, µέχρι τη διάθεση του, ενδέχεται να είναι αµελητέες.  

   Το ανακτήσιµο ποσό προσδιορίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός αν 

το περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση, που 

είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από εκείνες άλλων περιουσιακών στοιχείων ή 

οµάδων περιουσιακών στοιχείων. Αν αυτό συµβαίνει, το ανακτήσιµο ποσό 

προσδιορίζεται για τη µονάδα που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία το 

περιουσιακό στοιχείο ανήκει, εκτός αν:  

(α) είτε η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης του περιουσιακού 

στοιχείου είναι υψηλότερη από τη λογιστική αξία του  

(β) η αξία λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου, µπορεί να εκτιµάται ότι 

πλησιάζει προς την εύλογη αξία µείον το κόστοςτης πώλησης και η εύλογη αξία 

αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης µπορεί να προσδιοριστεί.  

   Σε µερικές περιπτώσεις, εκτιµήσεις, µέσοι όροι και εν συντοµία υπολογισµοί 

µπορούν να παρέχουν µία λογική προσέγγιση των λεπτοµερειακών υπολογισµών που 

απεικονίζονται σε αυτό το Πρότυπο, για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας 

αποµειωµένηςκατά το κόστος της πώλησης ή της αξίας λόγω χρήσης.  

Η επιµέτρηση του ανακτήσιµου ποσού ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου µε 

αόριστη ωφέλιµη ζωή απαιτεί να ελέγχεται για αποµείωση ετησίως κάθε άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο συγκρίνοντας τη λογιστική αξία του µε το ανακτήσιµο ποσό 

του, ανεξάρτητα αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι έχει υποστεί αποµείωση. Όµως 

ο πιοπρόσφατος λεπτοµερής υπολογισµός του ανακτήσιµου ποσού προηγούµενης 

περιόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον έλεγχο αποµείωσης για το περιουσιακό 

στοιχείο αυτό στην τρέχουσα περίοδο, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

(α) αν το άϋλο περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµιακές εισροές από τη 

συνεχιζόµενη χρήση που είναι σε µεγάλο βαθµόανεξάρτητες από εκείνες άλλων 
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περιουσιακών στοιχείων ή οµάδων περιουσιακών στοιχείων και συνεπώς ελέγχεται 

για αποµειωση ως τµήµα της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία 

ανήκει, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που συνθέτουν τη µονάδα εκείνη 

δεν έχουν µεταβληθεί σηµαντικά από τον πιο πρόσφατο υπολογισµό της ανακτήσιµης 

αξίας,  

(β) ο πιο πρόσφατος υπολογισµός του ανακτήσιµου ποσού κατέληξε σε ποσό που 

υπερέβαινε τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείο κατά ένα σηµαντικό 

ποσοστό και  

(γ) βάσει ανάλυσης των γεγονότων που έχουν συµβεί και των περιστάσεων που έχουν 

µεταβληθεί από τον πιο πρόσφατο υπολογισµό του ανακτήσιµου ποσού, η πιθανότητα 

ότι ένας προσδιορισµός του τρέχοντος ανακτήσιµου u960 ποσού θα κατέληγε σε 

ποσό χαµηλότερο της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου είναι 

αποµακρυσµένη.  

Εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης, η καλύτερη απόδειξη 

της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος της πώλησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου, είναι µία τιµή σε µία δεσµευτική συµφωνία πώλησης, σε µία συναλλαγή σε 

καθαρά εµπορική βάση, αναπροσαρµοσµένη µε τα διαφορικά κόστη που θα ήταν 

άµεσα καταλογιστέα κατά τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου.  

   Αν δεν υπάρχει δεσµευτική συµφωνία πώλησης, αλλά ένα περιουσιακό 

στοιχείο είναι αντικείµενο εµπορίου σε µία ενεργός αγορά, η εύλογη αξία 

αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης είναι η αγοραία τιµή του περιουσιακού 

στοιχείου µείον τα κόστη διάθεσης. Η κατάλληλη αγοραία τιµή είναι συνήθως η 

τρέχουσα τιµή προσφοράς. Όταν τρέχουσες τιµές προσφοράς δεν είναι διαθέσιµες, η 

τιµή της πλέον πρόσφατης συναλλαγής µπορεί να παρέχει µία βάση από την οποία να 

εκτιµάται η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος πωλήσεων, µε την προϋπόθεση 

ότι δεν υπήρξε µία σηµαντική µεταβολή σε οικονοµικέςσυνθήκες µεταξύ της 

ηµεροµηνίας συναλλαγής και της ηµεροµηνίας κατά την οποία γίνεται η εκτίµηση.  

   Αν δεν υπάρχει δεσµευτική συµφωνία πώλησης ή ενεργός αγορά για ένα 

περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης 

βασίζεται στην καλύτερη διαθέσιµη πληροφόρηση η οποία θα αντανακλά το ποσό 

που η οντότητα θα µπορούσε να λάβει, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, από 
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τη διάθεση του περιουσιακού στοιχείου σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, 

µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των 

συνθηκών της αγοράς, µετά την έκπτωση του κόστους διάθεσης. Κατά τον 

προσδιορισµό αυτού του ποσού, η οντότητα λαµβάνει υπόψη το αποτέλεσµα των 

πρόσφατων συναλλαγών για όµοια περιουσιακά στοιχεία, εντός του ίδιου κλάδου. Η 

εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης δεν αντανακλά µία 

αναγκαστική πώληση, εκτός αν η διοίκηση αναγκάζεται να πωλήσει άµεσα.  

   Κόστη διάθεσης, άλλα εκτός από εκείνα που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως 

υποχρεώσεις, εκπίπτονται κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας αποµειωµένης 

κατά το κόστος της  πώλησης. Παραδείγµατα τέτοιου κόστους είναι τα νοµικά έξοδα, 

χαρτόσηµα και παρόµοιοι φόροι συναλλαγών, έξοδα µεταφοράς του περιουσιακού 

στοιχείου και άµεσα διαφορικά κόστη για τη θέση του περιουσιακού στοιχείου σε 

κατάσταση πώλησης. Όµως, παροχές εξόδου από την υπηρεσία (όπως ορίσθηκαν στο 

∆ΛΠ 19  

Παροχές σε Εργαζόµενους) και κόστη που συνδέονται µε τον περιορισµό ή την 

αναδιοργάνωση µιας επιχείρησης, που είναι συνέπεια της διάθεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου, δεν είναι άµεσα διαφορικά κόστη για τη διάθεση του 

περιουσιακού στοιχείου.  

   Μερικές φορές, η διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου θα απαιτούσε ο 

αγοραστής να έχει αναλάβει µία υποχρέωση και µόνο µία εύλογη αξία αποµειωµένη 

κατά το κόστος της πώλησης είναι διαθέσιµη για αµφότερα, το περιουσιακό στοιχείο 

και την υποχρέωση. Η παράγραφος  εξηγεί πως αντιµετωπίζονται τέτοιες 

περιπτώσεις.  

Αξία λόγω χρήσης 

  Τα ακόλουθα στοιχεία θα αντικατοπτρίζονται στον υπολογισµό της αξίας λόγω 

χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου:  

(α) µία εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών ροών που η οντότητα αναµένει να 

αντλήσει από το περιουσιακό στοιχείο,  

(β) προσδοκίες σχετικά µε πιθανές διακυµάνσεις του ποσού ή του 

χρονοδιαγράµµατος εκείνων των µελλοντικών ταµιακών ροών,  
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(γ) η διαχρονική αξία του χρήµατος, αντιπροσωπευόµενη από το τρέχον επιτόκιο 

ελεύθερο κινδύνου της αγοράς,  

(δ) η τιµή για την επιβάρυνση της αβεβαιότητας που είναι ενσωµατωµένη στο 

περιουσιακό στοιχείο  

(ε) άλλα στοιχεία, όπως η έλλειψη ρευστότητας που οι συµµετέχοντες στην αγορά θα 

ενσωµάτωναν στον καθορισµό των µελλοντικών ταµιακών ροών που η οντότητα 

αναµένει να αντλήσει από το περιουσιακό στοιχείο.  

  Η εκτίµηση της αξίας λόγω χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα στάδια:  

(α) εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών εισροών και εκροών που προέρχονται από 

τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και από την τελική διάθεση του  

(β) εφαρµογή του κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου σε αυτές τις µελλοντικές 

ταµιακές ροές.  

   Τα στοιχεία που εξατοµικεύτηκαν µπορούν να απεικονιστούν είτε ως 

προσαρµογές των µελλοντικών ταµιακών ροών είτε ως προσαρµογές του 

προεξοφλητικού επιτοκίου. Όποια προσέγγιση και αν υιοθετήσει µία οντότητα για να 

απεικονίσει τις προσδοκίες σχετικά µε πιθανές διακυµάνσεις ή το χρονοδιάγραµµα 

των µελλοντικών ταµιακών ροών, το αποτέλεσµα θα αντανακλά την αναµενόµενη 

παρούσα αξία των µελλοντικών ταµιακών ροών, ήτοι το µέσο σταθµικό κόστος όλων 

των πιθανών αποτελεσµάτων.   

Β ά σ η  ε κ τ ι µ ή σ ε ω ν  µ ε λ λ ο ν τ ι κ ώ ν  τ α µ ι α κ ώ ν  ρ ο ώ ν 

  Κατά την αποτίµηση της αξίας λόγω χρήσης η οντότητα θα:  

(α) βασίζει τις προβλέψεις ταµιακών ροών σε λογικές και βάσιµες παραδοχές, που 

αντιπροσωπεύουν την ορθή εκτίµηση της διοίκησης για το πλαίσιο των οικονοµικών 

συνθηκών που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου. Μεγαλύτερο βάρος θα δίδεται σε εξωτερικές αποδείξεις.  

(β) βασίζει τις προβλέψεις των ταµιακών ροών στους πιο πρόσφατους 

χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς/προγνώσεις εγκεκριµένους/εγκεκριµένες 

από τη διοίκηση, αλλά θα αποκλείει κάθε εκτιµώµενη µελλοντική ταµιακή εισροή ή 
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εκροή που αναµένεται να προκύψει από µελλοντικές αναδιαρθρώσεις ή από τη 

βελτίωση ή αναβάθµιση της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου. Προβλέψεις που 

βασίζονται σε αυτούς τους προϋπολογισµούς/προγνώσεις πρέπει να καλύπτουν µία 

µέγιστη περίοδο πέντε ετών, εκτός αν µία µεγαλύτερη περίοδος µπορεί να 

δικαιολογείται.  

(γ) εκτιµά προβλέψεις ταµιακών ροών, πέραν από την περίοδο που καλύπτεται από 

τους πλέον πρόσφατους προϋπολογισµούς/προγνώσεις, µε αναγωγή των προβλέψεων 

που βασίζονται στους προϋπολογισµούς/προγνώσεις, χρησιµοποιώντας ένα σταθερό 

ή φθίνοντα συντελεστή ανάπτυξης για τα επόµενα έτη, εκτός αν ένας υψηλότερος 

συντελεστής µπορεί να δικαιολογείται. Αυτός ο συντελεστής ανάπτυξης, δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το µακροπρόθεσµο µέσο συντελεστή ανάπτυξης για τα προϊόντα, 

επιχειρηµατικούς κλάδους χώρα ή χώρες στις οποίες η οντότητα λειτουργεί ή για την 

αγορά στην οποία το περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται, εκτός αν ένας 

µεγαλύτερος συντελεστής µπορεί να δικαιολογείται.  

   Η διοίκηση αξιολογεί τη λογικότητα των παραδοχών στις οποίες βασίζονται οι 

τρέχουσες προβλεπόµενες ταµιακές ροές της εξετάζοντας τις αιτίες των διαφορών 

µεταξύ προηγούµενων προβλεπόµενων ταµιακών ροών και τρεχόντων ταµιακών 

ροών. Η διοίκηση θα εξασφαλίζει ότι οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι 

τρέχουσες προβλεπόµενες ταµιακές ροές είναι συνεπείς µε τα προηγούµενα 

πραγµατικά αποτελέσµατα, µε την προϋπόθεση ότι µεταγενέστερα γεγονότα ή 

συνθήκες που δεν υφίσταντο όταν δηµιουργήθηκαν εκείνες οι πραγµατικές ταµιακές 

ροές το επιτρέπουν.  

   Λεπτοµερείς, σαφείς και αξιόπιστοι οικονοµικοί προϋπολογισµοί/προβλέψεις 

µελλοντικών ταµιακών ροών, για περιόδους µεγαλύτερες από πέντε χρόνια γενικώς, 

συνήθως δεν είναι διαθέσιµοι. Για το λόγο αυτό, οι εκτιµήσεις της διοίκησης των 

µελλοντικών ταµιακών ροών βασίζονται στους πλέον πρόσφατους 

 ροϋπολογισµούς/προβλέψεις για µια µέγιστη περίοδο πέντε ετών. Η διοίκηση µπορεί 

να χρησιµοποιεί προβλέψεις ταµιακών ροών που βασίζονται σε οικονοµικούς 

προϋπολογισµούς/προγνώσεις κατά τη διάρκεια µιας περιόδου µεγαλύτερης από 

πέντε χρόνια, αν η διοίκηση είναι πεπεισµένη ότι αυτές οι προβλέψεις είναι 

αξιόπιστες και µπορεί να αποδείξει την ικανότητά της, βασιζόµενη στην εµπειρία του 
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παρελθόντος, να προβλέπει ταµιακές ροές επακριβώς, κατά τη διάρκεια αυτής της 

µεγαλύτερης περιόδου.  

   Οι προβλέψεις ταµιακών ροών µέχρι το τέλος της ωφέλιµης ζωής ενός 

περιουσιακού στοιχείου εκτιµώνται κατά παρέκταση των προβλέψεων ταµιακών 

ροών, που βασίζονται στους οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προγνώσεις, 

χρησιµοποιώντας ένα συντελεστή ανάπτυξης για τα επόµενα χρόνια. Αυτός ο 

συντελεστής είναι σταθερός ή φθίνων, εκτός αν µία αύξηση στο συντελεστή 

αντικρίζει αντικειµενική πληροφόρηση, σχετικά µε αναγνωρίσιµα σχήµατα κατά τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή κλάδου. Αν αρµόζει, ο συντελεστής 

αύξησης είναι µηδενικός ή αρνητικός.  

   Όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, ανταγωνιστές είναι πιθανό να εισέλθουν 

στην αγορά και να περιορίσουν την ανάπτυξη. Συνεπώς, οι οντότητες θα έχουν 

δυσκολία στην υπέρβαση του µέσου ιστορικού συντελεστή ανάπτυξης, 

µακροπρόθεσµα (ας πούµε, είκοσι χρόνια) για τα προϊόντα, τους επιχειρηµατικούς  

κλάδους, τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες η οντότητα λειτουργεί ή για την αγορά στην 

οποία το περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται.  

  Κατά τη χρησιµοποίηση πληροφοριών από οικονοµικούς 

ροϋπολογισµούς/προγνώσεις, η οντότητα εξετάζει αν και κατά πόσο οι πληροφορίες 

αναφέρονται σε λογικές και βάσιµες παραδοχές και αντιπροσωπεύουν την ορθή 

εκτίµηση της διοίκησης, του πλαισίου των οικονοµικών συνθηκών, που θα υπάρχει 

κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.  

  Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών θα περιλαµβάνουν:  

(α) προβλέψεις ταµιακών εισροών από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου,  

(β) προβλέψεις ταµιακών εκροών, που πραγµατοποιούνται αναγκαστικά, για να 

δηµιουργούν τις ταµιακές εισροές από συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου 

(συµπεριλαµβάνοντας ταµιακές εκροές για να ετοιµαστεί το περιουσιακό στοιχείο 

προς χρήση) και που µπορεί να αποδίδονται άµεσα ή να κατανέµονται σε µία λογική 

και συνεπή βάση στο περιουσιακό στοιχείο και  

(γ) καθαρές ταµιακές ροές, αν υπάρχουν, που εισπράττονται (ή πληρώνονται) για τη 

διάθεση του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της ωφέλιµης ζωής του.  
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   Οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών και το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, αντανακλούν σταθερές παραδοχές σχετικά µε τις αυξήσεις τιµών που 

οφείλονται σε γενικό πληθωρισµό. Συνεπώς, αν το προεξοφλητικό επιτόκιο 

περιλαµβάνει την επίδραση των αυξήσεων των τιµών που οφείλονται σε γενικό 

πληθωρισµό, οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται σε ονοµαστικούς όρους. Αν το 

προεξοφλητικό επιτόκιο δεν περιλαµβάνει την επίδραση των αυξήσεων των τιµών 

που οφείλονται σε γενικό πληθωρισµό, οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται σε 

πραγµατικούς όρους (αλλά περιλαµβάνουν µελλοντικές συγκεκριµένες αυξήσεις ή 

µειώσεις τιµών).  

        Προβλέψεις ταµιακών εκροών περιλαµβάνουν τα καθηµερινά έξοδα 

συντήρησης του περιουσιακού στοιχείου καθώς και µελλοντικά γενικά έξοδα, που 

µπορούν να αποδοθούν άµεσα ή να κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και συνεπή 

βάση, στη χρήση του περιουσιακού στοιχείου.  

        Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιλαµβάνει ακόµη 

όλες τις ταµιακές εκροές που πραγµατοποιούνται, πριν αυτό είναι έτοιµο για χρήση ή 

πώληση, η εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών εκροών περιλαµβάνει µία εκτίµηση 

οποιασδήποτε περαιτέρω ταµιακής εκροής που αναµένεται να πραγµατοποιηθεί, πριν 

το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιµο για χρήση ή πώληση. Για παράδειγµα, αυτό 

συµβαίνει για ένα κτίριο υπό κατασκευή ή για ένα αναπτυξιακό έργο που δεν έχει 

ακόµη ολοκληρωθεί.  

       Για να αποφεύγεται διπλός λογισµός, οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών 

ροών δεν περιλαµβάνουν: (α) ταµιακές εισροές από περιουσιακά στοιχεία που 

δηµιουργούν ταµιακές εισροές, οι οποίες είναι σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από τις 

ταµιακές εισροές του υπό εξέταση περιουσιακού στοιχείου (για παράδειγµα, 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τέτοια, όπως εισπρακτέους λογαριασµούς)   

(β) ταµιακές εκροές που αφορούν σε δεσµεύσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως 

υποχρεώσεις (για παράδειγµα, πληρωτέοι λογαριασµοί, συντάξεις ή προβλέψεις).  

  Οι µελλοντικές ταµιακές ροές θα εκτιµώνται για το περιουσιακό στοιχείο στην 

τρέχουσα κατάσταση του. Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών δεν θα 

περιλαµβάνουν εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές εισροές ή εκροές που αναµένονται 

να προκύψουν από:  
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(α) µία µελλοντική αναδιάρθρωση για την οποία η οντότητα δεν έχει ακόµη 

δεσµευθεί   

(β) τη βελτίωση ή αναβάθµιση της απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου.  

       Επειδή οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται για το περιουσιακό στοιχείο 

στην τρέχουσα κατάστασή του, η αξία λόγω χρήσης δεν αντανακλά:  

(α) µελλοντικές ταµιακές εκροές ή σχετικό περιορισµό του κόστους (για παράδειγµα 

µειώσεις στο κόστος προσωπικού) ή οφέλη που αναµένονται να προκύψουν από µία 

µελλοντική αναδιάρθρωση, για την οποία η οντότητα δεν είναι ακόµη δεσµευµένη ή 

 (β) µελλοντικές ταµιακές εκροές που θα βελτιώσουν ή θα αναβαθµίσουν την 

απόδοση του περιουσιακού στοιχείου ή τις σχετιζόµενες ταµιακές εισροές που 

αναµένεται να προκύψουν από τις εκροές αυτές.  

        Μία αναδιάρθρωση είναι ένα πρόγραµµα, που σχεδιάζεται και ελέγχεται από 

τη διοίκηση και που ουσιαστικά u956 µεταβάλλει είτε την έκταση των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που αναλαµβάνονται από την οντότητα ή τον 

τρόπο µε τον οποίο καθοδηγούνται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το ∆ΛΠ 37, 

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, περιέχει 

καθοδήγηση που διευκρινίζει πότε η οντότητα δεσµεύεται για την υλοποίηση µίας 

αναδιάρθρωσης.  

       Όταν η οντότητα δεσµεύεται στην υλοποίηση µίας αναδιάρθρωσης, µερικά 

περιουσιακά στοιχεία µπορεί πιθανόν να επηρεάζονται από αυτή την αναδιάρθρωση. 

Εφόσον η οντότητα δεσµεύεται στην αναδιάρθρωση: (α) οι εκτιµήσεις των 

µελλοντικών ταµιακών εισροών και ταµιακών εκροών για τον σκοπό του 

προσδιορισµού της αξίας λόγω χρήσης αντανακλούν τον περιορισµό του κόστους και 

άλλα οφέλη από την αναδιάρθρωση (βασιζόµενα στους πιο πρόσφατους 

οικονοµικούς προϋπολογισµούς/προγνώσεις, που έχουν εγκριθεί από τη διοίκηση)  

(β) οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών εκροών για την αναδιάρθρωση 

αντιµετωπίζονται µε µία πρόβλεψη αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37.  

Το παραδείγµα επεξηγεί την επίδραση µιας µελλοντικής αναδιάρθρωσης σε έναν 

υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης.  
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         Έως ότου η οντότητα πραγµατοποιήσει ταµιακές εκροές, που βελτιώνουν ή 

αναβαθµίζουν τις αποδόσεις ενός περιουσιακού στοιχείου, οι εκτιµήσεις των 

µελλοντικών ταµιακών ροών δεν περιλαµβάνουν τις εκτιµώµενες µελλοντικές 

ταµιακές εισροές που αναµένονται να προκύψουν από την αύξηση των οικονοµικών 

ωφελειών που σχετίζονται µε την ταµιακή εκροή. 

   Οι εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών περιλαµβάνουν µελλοντικές 

ταµιακές εκροές που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση του επιπέδου των 

οικονοµικών ωφελειών που αναµένεται να απορρεύσουν από το περιουσιακό στοιχείο 

στην παρούσα κατάστασή του. Όταν µία µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών 

απαρτίζεται από περιουσιακά στοιχεία µε διαφορετικές εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές 

που είναι όλα απαραίτητα για τη συνεχιζόµενη λειτουργία της µονάδας, η 

αντικατάσταση περιουσιακών στοιχείων µε πιο σύντοµες ζωές θεωρείται ότι αποτελεί 

µέρος της καθηµερινής συντήρησης της µονάδας κατά την εκτίµηση των 

µελλοντικών ταµιακών ροών που συνδέονται µε τη µονάδα. Οµοίως,  όταν ένα 

µοναδικό στοιχείο αποτελείται από συνιστώντα µέρη µε διαφορετικές εκτιµώµενες 

ωφέλιµες ζωές, η αντικατάσταση των συνιστώντων µερών µε συντοµότερες ζωές 

θεωρείται ότι αποτελεί µέρος της καθηµερινής συντήρησης του περιουσιακού 

στοιχείου κατά την εκτίµηση των µελλοντικών ταµιακών ροών που δηµιουργούνται 

από το περιουσιακό στοιχείο.  

  Οι εκτιµήσεις µελλοντικών ταµιακών ροών δεν θα περιλαµβάνουν:  

(α) ταµιακές εισροές ή εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

(β) εισπράξεις ή πληρωµές φόρων εισοδήµατος.  

   Οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµιακές ροές αντανακλούν παραδοχές, οι οποίες 

είναι συνεπείς µε τον τρόπο που προσδιορίζεται το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

∆ιαφορετικά, η επίδραση µερικών παραδοχών θα υπολογίζεται διπλά ή θα αγνοείται. 

Επειδή η διαχρονική αξία του χρήµατος λαµβάνεται υπόψη µε προεξόφληση των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών, αυτές οι ταµιακές ροές δεν 

περιλαµβάνουν ταµιακές εισροές ή εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες. 

Οµοίως, επειδή το προεξοφλητικό επιτόκιο προσδιορίζεται σε προφόρου βάση, οι 

µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται επίσης σε προφόρου βάση.  
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   Η εκτίµηση των καθαρών ταµιακών ροών που εισπράττονται (ή πληρώνονται) 

για τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου στο τέλος της ωφέλιµης ζωής του, θα 

είναι το ποσό που η οντότητα αναµένει να λάβει από τη διάθεση του περιουσιακού 

στοιχείου, σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση, µεταξύ δύο µερών που 

ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, µετά την 

έκπτωση του εκτιµώµενουκόστους διάθεσης.  

   Η εκτίµηση των καθαρών ταµιακών ροών, που εισπράττονται (ή 

πληρώνονται), για τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της 

ωφέλιµης ζωής του, προσδιορίζεται µε όµοιο τρόπο µε εύλογη αξία αποµειωµένη 

κατά το κόστος της πώλησης του περιουσιακού στοιχείου, εκτός του ότι, κατά την 

εκτίµηση αυτών των καθαρών ταµιακών ροών:  

(α) η οντότητα χρησιµοποιεί τιµές που επικρατούν κατά την ηµεροµηνία της 

εκτίµησης, για όµοια περιουσιακά στοιχεία, που έχουν φθάσει στο τέλος της 

ωφέλιµης ζωής τους και που έχουν λειτουργήσει κάτω από συνθήκες όµοιες προς 

εκείνες στις οποίες το περιουσιακό στοιχείο θα χρησιµοποιείται και,  

 (β) η οντότητα προσαρµόζει αυτές τις τιµές για την επίδραση τόσο των µελλοντικών 

αυξήσεων τιµής που οφείλονται στο γενικό πληθωρισµό όσο και των ειδικών 

µελλοντικών αυξήσεων ή µειώσεων τιµών. Όµως, αν οι εκτιµήσεις των µελλοντικών 

ταµιακών ροών, από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και το 

προεξοφλητικό επιτόκιο,αποκλείουν την επίδραση του γενικού πληθωρισµού, η 

οντότητα αποκλείει επίσης την επίδραση αυτή από την εκτίµηση των καθαρών 

ταµιακών ροών κατά τη διάθεση.  

Μ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς  τ α µ ι α κ έ ς  ρ ο έ ς  σ ε  ξ έ ν ο  ν ό µ ι σ µ α 

  Οι µελλοντικές ταµιακές ροές εκτιµώνται στο νόµισµα στο οποίο θα δηµιουργηθούν 

και έπειτα προεξοφλούνται µε τη χρησιµοποίηση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου 

κατάλληλου για αυτό το νόµισµα. Η οντότητα µετατρέπει την παρούσα αξία 

χρησιµοποιώντας την τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία του 

υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης.  
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   Το προεξοφλητικό επιτόκιο (τα προεξοφλητικά επιτόκια) θα είναι προ φόρου 

επιτόκιο (επιτόκια) που αντανακλά (αντανακλούν) τις τρέχουσες εκτιµήσεις της 

αγοράς για:(α) τη διαχρονική αξία του χρήµατος  

(β) τους κινδύνους τους συναφείς για το περιουσιακό στοιχείο για τους οποίους οι 

µελλοντικές εκτιµήσειςταµιακών ροών δεν έχουν προσαρµοστεί.  

  Ένα επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς, για τη 

διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους τους συναφείς µε το περιουσιακό 

στοιχείο, είναι η απόδοση που οι επενδυτές θα απατούσαν, αν έπρεπε να διαλέξουν 

µία επένδυση που θα δηµιουργούσε ταµιακές ροές ποσών, χρονοδιαγραµµάτων και 

προφίλ κινδύνου, ισοδύναµα προς εκείνες που η οντότητα αναµένει να αντλήσει από 

το περιουσιακό στοιχείο. Αυτό το επιτόκιο εκτιµάται µε βάση το τεκµαιρόµενο 

επιτόκιο στις τρέχουσες συναλλαγές της αγοράς για όµοια περιουσιακά στοιχεία ή 

από το σταθµισµένο µέσο κόστος του κεφαλαίου µιας εισηγµένης στο χρηµατιστήριο 

οντότητας, που έχει ένα απλό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα χαρτοφυλάκιο 

περιουσιακών στοιχείων), όµοιο σε όρους υπηρεσιακής απόδοσης και κινδύνων προς 

το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο. Όµως, το προεξοφλητικό επιτόκιο (τα 

προεξοφλητικά  επιτόκια) που χρησιµοποιείται για την επιµέτρηση της αξίας ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν θα αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι µελλοντικές 

εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί. ∆ιαφορετικά, η επίδραση µερικών 

παραδοχών θα υπολογίζεται διπλά.  

  Όταν ένα επιτόκιο που εφαρµόζεται ειδικώς σε ένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι 

άµεσα διαθέσιµο από την αγορά, η οντότητα χρησιµοποιεί υποκατάστατα για να 

εκτιµά το προεξοφλητικό επιτόκιο. Το Προσάρτηµα Α παρέχει πρόσθετες οδηγίες για 

τον υπολογισµό του προεξοφλητικού επιτοκίου σε τέτοιες περιπτώσεις.  

  

Η αναγνώριση και επιµέτρηση µιας ζηµιάς αποµείωσης. 

 

 Για την αναγνώριση και επιµέτρηση των ζηµιών αποµείωσης για ένα περιουσιακό 

στοιχείο εκτός της υπεραξίας. Η αναγνώριση και επιµέτρηση των ζηµιών αποµείωσης 

για µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών και υπεραξία αντιµετωπίζονται. 
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   Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι 

µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού αυτού 

στοιχείου, θα µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του. Αυτή η µείωση είναι µία ζηµία 

αποµείωσης.  

   Μία ζηµία αποµείωσης θα αναγνωρίζεται ως έξοδο αµέσως στα 

αποτελέσµατα, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 

αναπροσαρµοσµένη αξία σύµφωνα µε άλλο Πρότυπο (για παράδειγµα, σύµφωνα µε 

τη µέθοδο της αναπροσαρµογής του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις). Κάθε 

ζηµία αποµείωσης ενός αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου θα 

αντιµετωπίζεται ως µία µείωση αναπροσαρµογής, σύµφωνα µε εκείνο το άλλο 

Πρότυπο.  

   Μία ζηµία αποµείωσης σε ένα µη αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Όµως, µία ζηµία αποµείωσης σε ένα 

αναπροσαρµοσµένο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται άµεσα σε βάρος κάθε 

πλεονάσµατος αναπροσαρµογής για το περιουσιακό στοιχείο, κατά την έκταση που η 

ζηµία αποµείωσης δεν υπερβαίνει το ποσό που παραµένει στο πλεόνασµα 

αναπροσαρµογής για αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.  

   Όταν το εκτιµώµενο ποσό για µία ζηµία αποµείωσης είναι µεγαλύτερο από τη 

λογιστική αξία του περιουσια κού στοιχείου στο οποίο αυτή αφορά, η οντότητα 

πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση αν και µόνον αν, αυτό επιβάλλεται από ένα 

άλλο Πρότυπο.  

   Μετά την αναγνώριση της ζηµίας αποµείωσης, η δαπάνη απόσβεσης για το 

περιουσιακό στοιχείο θα αναπροσαρµόζεται σε µελλοντικές περιόδους, για να 

κατανέµεται η αναθεωρηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, 

αποµειωµένη κατά την υπολειµµατική αξία του (αν υπάρχει), σε µία συστηµατική 

βάση κατά τη διάρκεια της αποµένουσας ωφέλιµης ζωής του.  

   Αν µία ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται, οποιεσδήποτε αναβαλλόµενες 

απαιτήσεις φόρου ή υποχρεώσεις προσδιορίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι 

Εισοδήµατος µε σύγκριση της αναθεωρηµένης λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείουµε τη φορολογική βάση του. 

Μονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών και υπεραξία. 
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 Για την εξατοµίκευση της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανήκει και για τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας και την 

αναγνώριση των ζηµιών αποµείωσης των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών και 

της υπεραξίας.  

Αναγνώριση της µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανήκει αν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένα περιουσιακό 

στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, το ανακτήσιµο ποσό θα εκτιµάται για το 

περιουσιακό στοιχείο. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίµησης του ανακτήσιµου ποσού 

του περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα θα προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της 

µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει 

(µονάδα του περιουσια κού στοιχείου που δηµιουργεί ταµιακές ροές).  

  Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να προσδιορίζεται αν:  

(α) η αξία λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να εκτιµάται ότι 

πλησιάζει προς την εύλογη αξία αποµειωµένη κατά το κόστος της πώλησης (για 

παράδειγµα, όταν οι µελλοντικές ταµιακές ροές από τη συνεχή χρήση του περιουσια 

κού στοιχείου δεν µπορούν να εκτιµώνται ότι είναι αµελητέες)  

(β) το περιουσιακό στοιχείο δεν δηµιουργεί ταµιακές εισροές που είναι σε µεγάλο 

βαθµό ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις, αξία λόγω χρήσης και, συνεπώς, ανακτήσιµο ποσό µπορεί να 

προσδιορίζονται µόνο για τη µονάδα του περιουσιακού στοιχείου που δηµιουργεί 

ταµιακές ροές 

       Η Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει την αποτίµηση όλων των περιουσιακών 

στοιχείων µιας επιχείρησης για την εκτίµηση της ύπαρξης υποτίµησης της αξίας τους. 

Η ζηµία η οποία προκύπτει από την υποτίµηση της αξίας των στοιχείων αυτών 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία αναγνωρίστηκε αυτή. 

Επίσης οποιαδήποτε µείωση της υποτίµησης η οποία έχει αναγνωριστεί σε 

προηγούµενα έτη, καταχωρείται στα έσοδα της χρήσεως κατά την οποία προέκυψε. 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία δεν προβλέπεται συγκεκριµένη και 

λεπτοµερής καθοδήγηση του τρόπου εκτίµησης, όπως για παράδειγµα η εκτίµηση 

των µελλοντικών ταµειακών ροών που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
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Σαν αξιόπιστος τρόπος εκτίµησης, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, 

είναι η αγοραία αξία του στοιχείου, χωρίς ειδικά να καθορίζεται η ανακτήσιµη αξία 

του. Επίσης σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία κάθε ζηµία, η οποία προκύπτει 

από την υποτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή κέρδος από την µείωση 

της υποτίµησης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούµενα έτη, αναγνωρίζεται σαν 

κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα της χρήσης, στην οποία προέκυψαν, σε αντίθεση 

µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία προβλέπουν µείωση ή αύξηση της αξίας 

αναπροσαρµογής για πάγια τα οποία απεικονίζονται σε αναπροσαρµοσµένες αξίες. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι παρά το γεγονός ότι το πνεύµα τόσο της 

Ελληνικής νοµοθεσίας όσο και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι όµοιο 

(διαπίστωση υποτίµησης αξίας περιουσιακών στοιχείων), η εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την υιοθέτηση ενός πλέγµατος διατάξεων, που θα 

καθορίζουν τους τρόπους εκτίµησης και λογιστικής αντιµετώπισης. 

 

 

 

3.14. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 37: 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 

Το πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, όταν πρόκειται να 

συµπεριλάβουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις περιγραφή των προβλέψεων και 

των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εκτός από εκείνες που 

προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα, αλλά εµφανίζονται σε δίκαιη αξία, 

εκείνες που προέρχονται από ασφαλιστήρια συµβόλαια, στην περίπτωση των 

ασφαλιστικών εταιρειών, εκείνες που καλύπτονται από άλλα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα και εκτός από εκείνες που προκύπτουν από συµβόλαια, τα διάφορα 

συµβαλλόµενα µέρη των οποίων δεν έχουν συµµορφωθεί πλήρως µε τις µεταξύ τους 

συµβατικές υποχρεώσεις. 
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        Η ενδεχόµενη υποχρέωση, όπως και το ενδεχόµενο στοιχείο ενεργητικού, 

συνίσταται όταν πρόκειται για υποχρέωση ή στοιχείο ενεργητικού αντίστοιχα, η 

οποία προέρχεται από γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η υλοποίηση 

εξαρτάται από την εκδήλωση ή όχι ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων, ως προς το αν θα 

εκδηλωθούν, γεγονότων, τα οποία δεν βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της 

επιχείρησης. Ακόµη ενδεχόµενη υποχρέωση είναι υποχρέωση που δεν έχει 

αναγνωριστεί, είτε γιατί πιθανόν να µην χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε εκροή 

οικονοµικών ωφεληµάτων για την εξόφληση της εν λόγω υποχρέωσης, είτε γιατί το 

τελικό ποσό της υποχρέωσης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε επαρκή ακρίβεια. Η 

πρόβλεψη για ενδεχόµενα στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού δεν αναγνωρίζεται στα 

βιβλία της επιχείρησης, διότι δεν µπορεί να είναι γνωστό ούτε το ύψος των 

ενδεχόµενων αυτών στοιχείων ούτε και το αν αυτά θα προκύψουν. 

      Το πρότυπο αυτό κάνει διαχωρισµό µεταξύ προβλέψεων και ενδεχόµενων 

υποχρεώσεων για διάφορους λόγους, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι το γεγονός 

ότι προβλέψεις µπορούν να γίνουν για την αναγνώριση υφισταµένων υποχρεώσεων, 

το ύψος των οποίων µπορεί να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις αφορούν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι βέβαιο εάν θα προκύψει 

οποιαδήποτε υποχρέωση ή όχι και το τελικό τους ύψος δεν µπορεί να καθοριστεί, 

οπότε και είναι αδύνατη η αναγνώριση τους. Πρόβλεψη και αναγνώριση 

υποχρεώσεων µπορεί να γίνει µόνο, αν υπάρχει συγκεκριµένη υποχρέωση, νοµική ή 

συµβατική, που δηµιουργήθηκε στο παρελθόν, αν πρόκειται για υποχρεώσεις που θα 

πρέπει να εξοφληθούν µέσω διαφόρων οικονοµικών πόρων και εάν το ύψος των 

υποχρεώσεων αυτών είναι δυνατό να υπολογιστεί µε επαρκή ακρίβεια. Ακόµη, το 

πρότυπο, αναφέρεται σε προβλέψεις για υποχρεώσεις που πιθανόν να 90 

δηµιουργηθούν στο µέλλον λόγω ενεργειών του παρελθόντος, ανεξάρτητα από τις 

µελλοντικές δραστηριότητες ή ενέργειες της επιχείρησης. 

        Για τον υπολογισµό µιας πρόβλεψης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 

κίνδυνοι και τα σηµεία αβεβαιότητας, τα οποία πιθανόν να επηρεάσουν το 

αποτέλεσµα και θα πρέπει να δοθεί µεγάλη προσοχή, έτσι ώστε το αποτέλεσµα να 

µην είναι υπερβολικά µεγαλύτερο από ότι θα µπορούσε να είναι. Για την επίτευξη 

της ακρίβειας του υπολογισµού µιας πρόβλεψης συνιστάται η εφαρµογή της αρχής 

της «συντηρητικότητας». Εάν µια πρόβλεψη που προκύπτει, είναι σηµαντική και από 

πλευράς ύψους αλλά και από πλευράς χρόνου, τότε θα πρέπει να προεξοφληθεί στην 
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παρούσα αξία της, µε την εφαρµογή συντελεστή προεξόφλησης προ φόρων και να 

µην περιλαµβάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για κινδύνους. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ένα συγκεκριµένο έξοδο ή µέρος αυτού πρόκειται να επιστραφεί στην 

επιχείρηση, τότε πρόβλεψη για την επιστροφή δεν πρέπει να γίνεται, παρά µόνο αν 

είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει επιστροφή µε την εξόφληση της υποχρέωσης που 

δηµιουργήθηκε. Αν δηµιουργηθεί πρόβλεψη για αυτήν την επιστροφή, θα πρέπει να 

αναγνωριστεί σε ξεχωριστό λογαριασµό ως στοιχείο ενεργητικού. 

         Το ποσό της πρόβλεψης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της αναµενόµενης 

επιστροφής. Οι προβλέψεις που έχουν δηµιουργηθεί για τη σύνταξη συγκεκριµένου 

ισολογισµού θα πρέπει να εξετάζονται ως προς την επάρκεια ή ακόµη και την 

αναγκαιότητα αναγνώρισης τους και το υπόλοιπο τους να διαµορφώνεται ανάλογα. 

Αντίθετα, πρόβλεψη για µελλοντικές λειτουργικές ζηµιές δεν πρέπει να γίνεται, γιατί 

η υποχρέωση για την οποία θα γίνει πρόβλεψη δεν αφορά γεγονότα του παρελθόντος 

για τα οποία αναµένεται εκροή οικονοµικών πόρων. Επιπλέον, προβλέψεις αυτής της 

µορφής δεν εµπίπτουν στα κριτήρια για αναγνώριση. Εάν µια επιχείρηση σχετίζεται 

µε κάποια άλλη µε «επαχθή σύµβαση», τότε πρέπει να δηµιουργήσει πρόβλεψη όλων 

των υποχρεώσεων που πηγάζουν µέσα από τη σύµβαση αυτή µέχρι το στάδιο της 

ολοκληρωτικής εκτέλεσης της. Στις περιπτώσεις των επαχθών συµβάσεων τα 

αντισυµβαλλόµενα µέρη έχουν εκτελέσει, από την πλευρά του το κάθε ένα, το µέρος 

της συµβατικής του υποχρέωσης. Τότε, γίνεται πρόβλεψη για όλα τα έξοδα που 

θεωρούνται αναγκαία για να µπορέσει το ένα µέρος να αποδεσµευτεί από τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις, πλέον οποιωνδήποτε άλλων εξόδων που αφορούν 

αποζηµιώσεις για την επίτευξη του στόχου. Αναγνώριση και εκτίµηση προβλέψεων 

επιβάλλεται να γίνεται και στις περιπτώσεις αναδιοργάνωσης µιας επιχείρησης.  

       Η πρόβλεψη για αναδιοργάνωση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα άµεσα 

έξοδα που µπορεί να προέρχονται από την αναδιοργάνωση αυτή, όπως έξοδα τα 

οποία έγιναν συνεπεία της αναδιοργάνωσης και έξοδα που δεν σχετίζονται µε την 

συνέχιση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ωστόσο δεν περιλαµβάνει έξοδα που 

θεωρούνται συνδεδεµένα µε τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως έξοδα εκπαίδευσης 

ή επανεγκατάσταση ς του παραµένοντος προσωπικού, έξοδα σχετιζόµενα µε την 

εµπορία των προϊόντων ή επενδύσεις σε νέα συστήµατα λειτουργίας. Για κάθε 

πρόβλεψη που σχηµατίζεται, η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες, στις 

οικονοµικές της καταστάσεις, για το ύψος του µεταφερόµενου υπολοίπου στην αρχή 
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και στο τέλος του έτους, για το ποσό της επιπλέον πρόβλεψης που δηµιουργήθηκε 

κατά τη διάρκεια του έτους, τα ποσά των προβλέψεων που διαγράφηκαν κατά τη 

διάρκεια του έτους λόγω πραγµατοποίησης, τα ποσά των προβλέψεων που 

διαγράφηκαν και δεν θεωρούνταν πλέον αναγκαία, τυχόν διαφοροποιήσεις στις 

προεξοφλήσεις των ποσών των προβλέψεων. Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρει σύντοµη 

περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης και των συντελεστών της αβεβαιότητας, το 

αναµενόµενο ποσό των υποχρεώσεων που πιθανό να προκύψει από τις αβεβαιότητες, 

το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα εξόφλησης των εν λόγω προβλεπόµενων 

υποχρεώσεων καθώς και το αναµενόµενο ύψος τυχόν αποζηµιώσεων και εάν έχει ήδη 

γίνει οποιαδήποτε αναγνώριση. 

       Η παροχή συγκριτικών πληροφοριών δεν θεωρείται αναγκαία εάν η 

πιθανότητα εξόφλησης ενδεχόµενης υποχρέωσης αποτελεί γεγονός χρονολογικά 

αποµακρυσµένο. Τότε, για κάθε τέτοια υποχρέωση θα πρέπει να παρέχεται σύντοµη 

περιγραφή της µορφής της υποχρέωσης, εκτίµηση της οικονοµικής επίδρασης που 

µπορεί να έχει, περιγραφή των αβεβαιοτήτων που καλύπτουν την κάθε περίπτωση, 

τους λόγους που καθορίζουν την αβεβαιότητα ως προς το χρόνο δηµιουργίας της 

υποχρέωσης ή εξόφλησης της και την πιθανότητα ανάκτησης οποιουδήποτε ποσού 

υπό µορφή αποζηµιώσεως. Όλα αυτά ισχύουν και για τις προβλέψεις που αφορούν 

στοιχεία ενεργητικού. Εάν, για οποιοδήποτε λόγω, αυτές οι απαιτήσεις του προτύπου 

δεν είναι δυνατό να εφαρµοστούν, τότε θα πρέπει να υπάρχει σηµείωση επί των 

οικονοµικών καταστάσεων αναφορικά µε το γεγονός αυτό.  

       Η παρουσίαση του θέµατος των ενδεχοµένων υποχρεώσεων µέσα από τις 

οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης δεν είναι δύσκολο, µε τον τρόπο που θα 

γίνει, να επηρεάσει την έκβαση του αποτελέσµατος της διαφοράς µε τα αντιδικούντα 

µέρη. Για το λόγω αυτό η παρουσίαση θα πρέπει να γίνει µε πάρα πολύ µεγάλη 

προσοχή ως προς τον τρόπο διατύπωσης της. Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιχείρηση 

µπορεί να περιλάβει περιγραφή της φύσης της αντιδικίας, τα γεγονότα και τους 

λόγους για τους οποίους δεν έχει περιληφθεί επιπλέον πληροφόρηση ή πρόβλεψη, 

αποφεύγοντας οποιεσδήποτε εκτιµήσεις. 

 

 ∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 37. 
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 Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, η επιχείρηση οφείλει να διενεργεί προβλέψεις για πιθανή 

αποµείωση της τρέχουσας αξίας παγίων και πιθανά µελλοντικά έξοδα. Ο Ελληνικός 

φορολογικός νόµος δεν αναγνωρίζει φορολογικά την έκπτωση των ανωτέρω 

προβλέψεων, παρά µόνο στο βαθµό που υπάρχει ρητή πρόβλεψη (δηλαδή οι ειδικές 

προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και για συνταξιοδότηση προσωπικού). Στο 

βαθµό αυτό στην πράξη οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν πραγµατοποιούν κατά κανόνα 

προβλέψεις πέραν των φορολογικά αναγνωριζόµενων, παρά το γεγονός ότι αυτό 

επιτάσσεται από το λογιστικό δίκαιο.  

          Με την εφαρµογή των ∆ΛΠ, θα πραγµατοποιούνται ειδικές προβλέψεις βάσει 

συγκεκριµένων στοιχείων που τεκµηριώνουν την πιθανότητα απώλειας της 

απαίτησης. Γενικές προβλέψεις, στο µέτρο που κρίνονται σκόπιµες, θα 

σχηµατίζονται επίσης βάσει δικαιολογηµένων εκτιµήσεων της τράπεζας και όχι βάσει 

ορισµένου από πριν ποσοστού, όπως προβλέπουν επί του παρόντος οι ισχύουσες 

φορολογικές διατάξεις. 

 

3.15. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 38: ΑΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 

 

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν αποκτηθεί (εξωτερικά) ή δηµιουργηθεί (εσωτερικά) από µια 

επιχείρηση, καθώς και τις εξαιρέσεις που υφίστανται ως προς τον λογιστικό αυτό 

χειρισµό. Καθορίζει επίσης τα κριτήρια, µε βάση τα οποία ένα περιουσιακό στοιχείο 

µπορεί να θεωρηθεί ως άυλο καθώς επίσης και τον τρόπο παρουσίασης αυτού στις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης. Ακόµη, καθορίζει τον τρόπο αποτίµησης 

της µεταφερόµενης αξίας ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. 

        Το πρότυπο αναφέρεται σε έξοδα που έχουν γίνει από µια επιχείρηση, 

αναµένεται να υπάρξει από αυτά µελλοντικό οικονοµικό όφελος και το ύψος τους 

µπορεί να προσδιοριστεί. Το πρότυπο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται από όλες τις 

επιχειρήσεις, όταν πρόκειται να περιλάβουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις 
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περιγραφή των στοιχείων αυτής της µορφής. Στις περιπτώσεις όπου ένα πάγιο 

περιουσιακό στοιχείο αποτελείται από ενσώµατα και ασώµατα µέρη τότε εξετάζεται 

η σηµαντικότητα της συνλειτουργίας τους. Εάν τα δύο αυτά µέρη δεν αποτελούν το 

ένα αναπόσπαστο µέρος του άλλου, τότε το άυλο µέρος θεωρείται ως άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. ∆ιαφορετικά το άυλο 93 µέρος θεωρείται ως µέρος του παγίου 

περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται µαζί µε το ενσώµατο µέρος βάσει των 

οδηγιών του ∆ΛΠ 16. 

       Για να µπορεί ένα περιουσιακό στοιχείο να αναγνωριστεί ως άυλο, θα πρέπει 

να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και να ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

Χαρακτηριστικά: «∆υνατότητα αναγνώρισης». 'Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

θεωρείται ότι µπορεί να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο, όταν είναι δυνατό να 

διαχωριστεί από τη φήµη και πελατεία. Η ανεξαρτησία αυτή πηγάζει και από το 

γεγονός ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο µπορεί να πωληθεί ή να µισθωθεί 

αυτοτελώς, µε αντάλλαγµα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, χωρίς να µετεβιβασθεί σε 

συνδυασµό µε άλλα στοιχεία της επιχείρησης. Ωστόσο, η ανεξαρτησία ενός άυλου 

στοιχείου δεν αποτελεί πάντοτε την αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της 

δυνατότητας αναγνώρισης του στοιχείου αυτού. «'Έλεγχος επί των εξόδων». Μια 

επιχείρηση εξασκεί έλεγχο πάνω σε συγκεκριµένο άϋλο περιουσιακό στοιχείο εάν 

έχει την δυνατότητα ελέγχου των οικονοµικών ωφεληµάτων που πηγάζουν από αυτό 

και µπορεί να εξασκήσει έλεγχο πρόσβασης στο στοιχείο αυτό. «'Ύπαρξη 

µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων». Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν έσοδα από 

την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που θεωρούνται αποτέλεσµα της τεχνογνωσίας 

για την ανάπτυξη του εν λόγω άΟλου περιουσιακού στοιχείου. Οικονοµικά οφέλη 

που προέρχονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό δεν θεωρούνται άυλα στοιχεία. 

εκτός και εάν αυτά είναι κατοχυρωµένα µε νοµικά δικαιώµατα.  

        Προϋποθέσεις αναγνώρισης: Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί αν 

αναγνωριστεί µόνο εάν τα αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αποδίδονται στο στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και αν το κόστος του 

στοιχείου µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια. Η αρχική αποτίµηση της αξίας ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου θα πρέπει να αποτελείται από το αρχικό του κόστος. 

Στη περίπτωση αγοράς άϋλου στοιχείου το κόστος του πρέπει να περιλαµβάνει όλα 

τα έξοδα που έγιναν για την απόκτηση του. Αυτά τα έξοδα θα πρέπει να είναι 

µειωµένα µε οποιεσδήποτε εκπτώσεις ή επιστροφές. Σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων ή 
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εξαγορών πρέπει να εξετάζεται εάν η αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου είναι 

αξιόπιστη για σκοπούς αναγνώρισης. Ο καλύτερος τρόπος εξακρίβωσης της δίκαιης 

αξίας του αποτελεί η σύγκριση του µε την αντίστοιχη αξία σε µια ενεργή αγορά. Ως 

ενεργή αγορά καθορίζεται, επί 94 θεωρητικού επιπέδου, η αγορά στην οποία όλα τα 

προσφερόµενα προϊόντα είναι οµοιογενή, υπάρχουν πάντοτε διαθέσιµοι για 

συναλλαγή πωλητές και αγοραστές και οι τιµές είναι καθορισµένες.  

        Το πρότυπο αυτό δεν αναγνωρίζει τα άϋλα στοιχεία που αποκτήθηκαν 

εσωτερικά από µια επιχείρηση. Στις περιπτώσεις όπου είναι δύσκολο να καθοριστεί 

αν ένα άυλο στοιχείο δηµιουργήθηκε εσωτερικά, δεν µπορεί να αναγνωριστεί ως 

άυλο. Βασικό κριτήριο για την αναγνώριση του αποτελεί η δυνατότητα εντοπισµού 

και καθορισµού των σταδίων «έρευνα» και «ανάπτυξη» ως ξεχωριστών σταδίων το 

κάθε ένα. Εάν δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός των σταδίων αυτών, τότε όλα τα 

έξοδα αναγνωρίζονται ως «έξοδα έρευνας». Τα έξοδα που γίνονται κατά την διάρκεια 

της έρευνας δεν αναγνωρίζονται ως µέρος του άυλου στοιχείου αλλά ως έξοδα και 

διαγράφονται από τα αποτελέσµατα χρήσεως εντός της οποίας έχουν γίνει. Το στάδιο 

της ανάπτυξης αποτελεί υλοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Μέσα από το 

στάδιο της ανάπτυξης προκύπτει ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που οδηγεί στη 

δηµιουργία ενσώµατου στοιχείου, από το οποίο η επιχείρηση αναµένει να 

δηµιουργηθούν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Για την υλοποίηση του 

αποτελέσµατος κατά το στάδιο της ανάπτυξης είχαν διεκπεραιωθεί συγκεκριµένες 

εργασίες οι οποίες είτε µεµονωµένα είτε σαν σύνολο θεωρούνται χαρακτηριστικές 

για έργα αυτής της µορφής και αποτελούν έτσι, ένδειξη της εφαρµογής του σταδίου 

αυτού. 

        Ο εντοπισµός των διαφόρων αυτών εργασιών επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του 

σταδίου της ανάπτυξης και έτσι η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου που 

προκύπτει µέσα από το εν λόγω στάδιο αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης του άϋλου 

στοιχείου. Μέσα από τις ενδείξεις αυτές, η αναγνώριση του στοιχείου µπορεί να γίνει 

αν η τεχνοοικονοµική µελέτη βιωσιµότητας του στοιχείου είναι ολοκληρωµένη, αν 

υπάρχει βάσιµη ένδειξη της πρόθεσης ολοκλήρωσης του στοιχείου προς εµπορία, αν 

υπάρχει δυνατότητα χρήσης ή εµπορίας του άϋλου στοιχείου που προκύπτει µέσα 

από τη µελέτη της βιωσιµότητας, αν υπάρχουν βάσιµα στοιχεία ότι το εν λόγω 

στοιχείο θα µπορέσει να διατεθεί καθώς και πληροφορίες για τη δυνατότητα 

δηµιουργίας µελλοντικών οικονοµικών ωφεληµάτων και αν είναι αξιόπιστη η 
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δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των σχετικών εξόδων για την ανάπτυξη του εν λόγω 

στοιχείου. Τα έξοδα που επιτρέπεται να αναγνωρίζονται για τη δηµιουργία ενός 

άϋλου στοιχείου µπορεί ενδεικτικά να ταξινοµηθούν σε διάφορα υλικά και 

υπηρεσίες, µισθοί, ηµεροµίσθια και όλα τα συναφή έξοδα που είναι συνδεδεµένα 

άµεσα µε την δηµιουργία του στοιχείου, έξοδα κατοχύρωσης νοµικών δικαιωµάτων, 

γενικά κατανεµητέα έξοδα και χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

          Στις περιπτώσεις που το άυλο στοιχείο προέρχεται από εξαγορά άλλης 

επιχείρησης, τότε η αξία κτήσης του θα αντιστοιχεί µε την δίκαιη αξία του κατά την 

ηµεροµηνία της εξαγοράς. Σαν δίκαιη αξία του µπορεί να καθοριστεί µετά από 95 

υποκειµενική εξέταση, η υψηλότερη αξία που µπορεί να προσφερθεί µέσα από την 

ανοικτή αγορά για την πώληση του στοιχείου ή η ενδεικτική τιµή µιας πρόσφατης 

συναλλαγής µέσα από την αγορά για παρόµοιο στοιχείο ή το ύψος της αξίας που θα 

µπορούσε να καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς µέσα από µια 

αντικειµενική συναλλαγή. Στις περιπτώσεις που το στοιχείο αποκτήθηκε µε δωρεάν 

παραχώρηση από το κράτος ή µε την καταβολή συµβολικού ποσού, τότε η 

επιχείρηση µπορεί να το αναγνωρίσει ή στη δίκαιη αξία του ή στο ύψος του 

συµβολικού ποσού που καταβλήθηκε πλέον οποιωνδήποτε άµεσων εξόδων έχουν 

γίνει για να καταστεί δυνατή η χρήση και η οικονοµική εκµετάλλευση του. 

            Εάν ένα άϋλο στοιχείο αποκτηθεί κατόπιν ανταλλαγής µε ένα άλλο εντελώς 

διαφορετικό στοιχείο, τότε η αξία του θεωρείται ίση µε την δίκαιη αξία του στοιχείου 

µε το οποίο έχει γίνει η ανταλλαγή. ∆απάνες για την δηµιουργία ή απόκτηση άϋλων 

στοιχείων αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης στην οποία αντιστοιχούν και 

διαγράφονται από τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της επιχείρησης εκτός και αν 

ικανοποιούν τα κριτήρια πάνω στα οποία στηρίζεται η αναγνώριση της δαπάνης, σαν 

να έχει γίνει για την δηµιουργία ή την απόκτηση του συγκεκριµένου στοιχείου. 

∆απάνες που έχουν γίνει για συγκεκριµένο άυλο στοιχείο µετά την καθιέρωση και 

ολοκλήρωση του αναγνωρίζονται µόνο ως έξοδα έναντι εσόδων και διαγράφονται 

µέσα από τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης της επιχείρησης. 

            Ο λογιστικός αυτός χειρισµός δεν ισχύει όταν οι δαπάνες βελτιώνουν τα 

αναµενόµενα οικονοµικά οφέλη πέραν των αρχικών στόχων και επιδιώξεων και όταν 

έχουν γίνει αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο στοιχείο. Σε αυτή τη 

περίπτωση τα έξοδα προστίθενται στο κόστος του στοιχείου, ενώ έξοδα που 



213 

 

σχετίζονται µε τη συντήρηση του διαγράφονται από τον λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µέσα στην περίοδο που έγιναν. Η γενική οδηγία του προτύπου καθορίζει ότι µετά την 

αρχική αναγνώριση ενός άυλου στοιχείου αυτό θα πρέπει να εµφανίζεται στα βιβλία 

της επιχείρησης στην αρχική αξία κτήσεως µειωµένο µε την αντίστοιχη πρόβλεψη 

για απόσβεση. Μετά την αρχική του αναγνώριση, το στοιχείο θα πρέπει να 

απεικονίζεται στη δίκαιη αξία του µειωµένη µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για 

απόσβεση. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της αρχικής και της δίκαιης αξίας του 

αποτελεί διαφορά επανεκτίµησης, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται άµεσα. 

        Η επανεκτίµηση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να επαναλαµβάνεται 

τακτικά, έτσι ώστε η µεταφερόµενη αξία τους να µην διαφοροποιηθεί σηµαντικά από 

αυτή που θα προέκυπτε µέσα από τη δίκαιη αξία τους. Στη περίπτωση επανεκτίµησης 

ενός άυλου στοιχείου θα πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση και των υπολοίπων άυλων 

στοιχείων της ίδιας κατηγορίας για τα οποία δεν έχει γίνει άλλη επανεκτίµηση στο 

παρελθόν, το πλεόνασµα που προκύπτει από την επανεκτίµηση µεταφέρεται στη 

πίστωση του λογαριασµού «αποθεµατικό επανεκτίµησης», εκτός και αν σε 

προηγούµενη επανεκτίµηση 96 προέκυψε ζηµία, οπότε το πλεόνασµα µεταφέρεται 

στα αποτελέσµατα κατά την έκταση της ζηµιάς που προέκυψε. 

        Η µείωση που προκύπτει από την επανεκτίµηση αναγνωρίζεται ως έξοδο και 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα χρήσεως της επιχείρησης, εκτός και αν από 

προηγούµενη επανεκτίµηση προέκυψε πλεόνασµα, οπότε η µείωση µεταφέρεται στο 

λογαριασµό «αποθεµατικό επανεκτίµησης» κατά την έκταση του αποθεµατικού που 

υπάρχει. Το κάθε άυλο στοιχείο θα πρέπει να αποσβένεται συστηµατικά κατά την 

διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Η περίοδος αυτή δεν πρέπει να 

υπερβαίνει συνολικά τα 20 χρόνια από την ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο 

είναι διαθέσιµο. Αναγνώριση της απόσβεσης του στοιχείου θα πρέπει πάντοτε να 

υπολογίζεται ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει επανεκτίµηση του στοιχείου ή όχι. Εάν 

έχει γίνει επανεκτίµηση, τότε διαφοροποιείται το ποσό της ετήσιας συστηµατικής 

απόσβεσης και όχι η διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης του. Οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ωφέλιµη χρήση ενός άυλου στοιχείου µπορεί να 

ξεπεράσει τα 20 έτη είναι πολύ περιορισµένες και σπάνιες και σχετίζονται βασικά µε 

την εξαγορά αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης για χρονική περίοδο πέραν 

των 20 ετών. Στις περιπτώσεις αυτές µια επιχείρηση, θα πρέπει να αποσβένει το 

στοιχείο συστηµατικά κατά την αναµενόµενη διάρκεια της ωφέλιµης χρήσης του, να 
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γίνεται ετήσια επανεκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του για τυχόν απώλειες και να 

δίνεται επεξήγηση των λόγων που οδήγησαν στον υπολογισµό της ωφέλιµης χρήσης 

του πέραν των 20 ετών, όπως και των παραγόντων που συνέτειναν σε αυτό.  

        Η προτεινόµενη µέθοδος απόσβεσης των άυλων στοιχείων είναι η ετήσια 

διαγραφή βάσει σταθερού συντελεστή µέσα από το λογαριασµό αποτελεσµάτων της 

επιχείρησης. Άλλες µέθοδοι που µπορεί να εφαρµοστούν είναι η µέθοδος της 

φθίνουσας απόσβεσης ή η βάση των παραγόµενων µονάδων ως προς την 

αναµενόµενη συνολική ποσότητα. Τέλος µπορεί να εφαρµοστεί οποιαδήποτε 

µέθοδος θεωρείται η καταλληλότερη και που συµβαδίζει µε το σχήµα άντλησης των 

οικονοµικών ωφεληµάτων. Οποιαδήποτε όµως µέθοδος και να εφαρµοστεί, θα 

πρέπει να είναι σταθερή για όλη την αναµενόµενη ωφέλιµη χρήση του στοιχείου, 

διαφορετικά θα πρέπει να εφαρµοστούν οι οδηγίες για την αλλαγή της 

ακολουθούµενης λογιστικής αρχής. Θεωρητικά, η υπολειµµατική αξία ενός στοιχείου 

θα πρέπει να είναι µηδενική εκτός και αν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση από 

τρίτον για την αγορά του στοιχείου µε τη λήξη της ωφέλιµης χρήσης του ή αν 

υπάρχει ενεργός αγορά για το εν λόγω στοιχείο η οποία καθορίζει και την 

υπολειµµατική του αξία. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή 

την πώληση ενός στοιχείου πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων εντός της χρονικής περιόδου που προέκυψε. 

        Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης αναφορικά µε τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρουν την αναµενόµενη περίοδο της 97 

ωφέλιµης χρήσης τους, το ύψος της µεικτής µεταφερόµενης αξίας τους, το ύψος της 

συσσωρευµένης πρόβλεψης για απόσβεση, τα ποσά της ετήσιας απόσβεσης που 

περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της επιχείρησης. Θα πρέπει επίσης 

να παρέχουν ανάλυση της κίνησης του µεταφερόµενου υπολοίπου από την αρχή και 

µέχρι το τέλος του έτους, πληροφορίες ως προς το είδος και την επίδραση των 

αλλαγών στους λογιστικούς υπολογισµούς, που προκάλεσαν σηµαντική επίδραση 

στα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και προήλθαν από αλλαγές στην περίοδο ή 

τη µέθοδο απόσβεσης. Ακόµη θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους απόσβεσης ενός 

στοιχείου σε περίοδο µεγαλύτερη των 20 ετών, τυχόν ανειληµµένες υποχρεώσεις για 

απόκτηση άϋλων στοιχείων, να περιέχουν πληροφορίες ως προς τα άυλα στοιχεία µε 

εµπράγµατη βάση. Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο εµφανίζεται µε αξία από 

επανεκτίµηση, τότε θα πρέπει αναφέρονται η ηµεροµηνία της επανεκτίµησης, η 
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µεταφερόµενη αξία του και η υποτιθέµενη µεταφερόµενη αξία του, εάν δεν είχε γίνει 

η επανεκτίµηση. Επίσης, κατά την παρουσίαση τα άϋλα στοιχεία µπορεί να 

εµφανιστούν ως σύνολο δύο οµάδων, αυτά που η µεταφερόµενη αξία τους είναι η 

αρχική και αυτά που έχουν επανεκτιµηθεί. Τέλος, θα πρέπει να περιέχεται το 

συνολικό ποσό από έρευνες και ανάπτυξη που έχουν διαγραφεί σαν έξοδα κατά τη 

διάρκεια του έτους.   

 

∆ιαφορές βασικών λογιστικών αρχών µε το ∆ΛΠ 38  

 

Τα άυλα πάγια στοιχεία, σύµφωνα µε τις ελληνικές διατάξεις, κεφαιλοποιούνται και 

αποσβένονται ισόποσα µε ανώτατο όριο την πενταετία. Ορισµένα άϋλα στοιχεία (π.χ. 

δικαιώµατα εκµετάλλευσης, άδειες λειτουργίας) αποσβένονται στο χρόνο της 

παραγωγικής ζωής τους ή στο χρόνο της νοµικής διάρκειας τους. Ακόµη τα άυλα 

πάγια αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους και αποσβένονται είτε ισόποσα µέσα στο 

χρόνο της παραγωγικής χρησιµότητας τους είτε, στην περίπτωση που το άυλο πάγιο 

έχει από τον νόµο προστασία περιορισµένης διάρκειας, µέσα στο χρόνο της 

περιορισµένης αυτής διάρκειας. Σύµφωνα µε το πρότυπο, τα άυλα πάγια στην 

πλειοψηφία τους πρέπει να εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία δηµιουργούνται.  

        Τα άυλα πάγια στοιχεία κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν διασφαλίζεται και 

µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς ότι από αυτά θα υπάρξει ένα µελλοντικό οικονοµικό 

για την επιχείρηση όφελος και όταν το κόστος του άυλου παγίου µπορεί να 

προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του άυλου παγίου, η οποία δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 20 έτη. Όσον αφορά τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να 

αποτελούν µέρος του κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν, και δεν 

αποτελούν άϋλο πάγιο ξεχωριστό. 98 Τέλος, τα ∆ΛΠ προβλέπουν τη δυνατότητα 

(έστω υπό αυστηρές προϋποθέσεις) αναπροσαρµογής των άυλων παγίων στην εύλογη 

αξία τους, µε αντίστοιχη επιβάρυνση ή επαύξηση των αποτελεσµάτων της χρήσης. 

Αντίθετα, ο ΚΒΣ και ο ΚΦΕ δεν περιέχουν διατάξεις σχετικά µε την αποτίµηση 

άϋλων αγαθών 
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3.16. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 39: 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση 

και την επιµέτρηση χρηµατοοικονοµικών µέσων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

και κάποιων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Οι 

απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης για χρηµατοοικονοµικά µέσα 

παρατίθενται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση. Οι απαιτήσεις 

γνωστοποίησης πληροφοριών για χρηµατοοικονοµικά µέσα παρατίθενται στο ∆ΠΧΠ 

7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.(Οπως τροποποιήθηκε µε το ∆ΠΧΠ 7 

κανονισµός 108/2006 ) 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

  Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται από όλες τις οντότητες και για όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός από: 

(α) εκείνες τις συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες που 

αντιµετωπίζονται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 

Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγ γενείς Επιχειρήσεις ή ∆ΛΠ 

31 Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, οι οντότητες θα εφαρµόζουν το παρόν 

Πρότυπο σε συµµετοχή σε θυγατρική, συγγενής εταιρία ή κοινοπραξία που σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 27, το ∆ΛΠ 28 ή το ∆ΛΠ 31 αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το 

παρόν Πρότυπο.  

Επίσης, οι οντότητες θα εφαρµόζουν το παρόν Πρότυπο σε παράγωγα που αφορούν 

συµµετοχές σε θυγατρικές ή συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες εκτός αν το παράγωγο 

ανταποκρίνεται στον ορισµό του συµµετοχικού τίτλου της οντότητας του ∆ΛΠ 32. 
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(β) δικαιώµατα και υποχρεώσεις από µισθώµατα για τα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 

17.      

Ωστόσο, 

(i)απαιτήσεις από µισθώµατα που αναγνωρίζονται από εκµισθωτή υπόκεινται στις 

διατάξεις που αφορούν τη διαγραφή και την αποµείωση του παρόντος Προτύπου. 

(ii) απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις που αναγνωρίζονται από εκµισθωτή 

υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή του παρόντος Προτύπου. 

(iii) παράγωγα που ενσωµατώνονται σε µισθώσεις που υπόκεινται στις διατάξεις 

αφορούν ενσωµατωµένα παράγωγα του παρόντος Προτύπου. 

(γ) δικαιώµατα και υποχρεώσεις εργοδοτών σύµφωνα µε προγράµµατα παροχών σε 

εργαζοµένους στα οποία εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους. 

(δ) χρηµατοοικονοµικά µέσα εκδοθέντα από την οντότητα που ικανοποιούν τον 

ορισµό του συµµετοχικού τίτλου στο ∆ΛΠ 32 (περιλαµβανοµένων δικαιωµάτων 

προαίρεσης και δικαιωµάτων αγοράς µετοχών). 

Όµως, ο κάτοχος τέτοιων συµµετοχικών τίτλων θα εφαρµόζει αυτό το Πρότυπο στα 

µέσα αυτά, εκτός αν ικανοποιούν την εξαίρεση του (α)πιο πάνω.(∆ΠΧΠ 3) 

(ε) δικαιώµατα και υποχρεώσεις βάσει ασφαλιστηρίου u963 συµβολαίου όπως 

καθορίζονται στο ∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ή βάσει συµβολαίου που 

εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4 επειδή περιέχει χαρακτηριστικό 

προαιρετικής συµµετοχής.  

Όµως, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται σε παράγωγα που ενσωµατώνονται σε τέτοια 

συµβόλαια αν το ίδιο το παράγωγο δεν είναι συµβόλαιο που εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 4. Επίσης, αν ένα ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι 

συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής εγγύησης που συνήφθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη 

µεταβίβαση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ήυποχρεώσεων σε άλλο 

µέρος, που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου, ο εκδότης 

θαεφαρµόζει αυτό το Πρότυπο στο συµβόλαιο. 

(ζ) συµβάσεις µεταξύ ενός αποκτώντος και ενός πωλητού σε µία συνένωση 

επιχειρήσεων για αγορά ή πώλησηενός αποκτώµενου σε µελλοντική ηµεροµηνία. 
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Η παράγραφος , εισήχθηκε στο ∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία 

των Μετοχών. 

(στ) συµβάσεις για ενδεχόµενη αντιπαροχή σε µία συνένωση επιχειρήσεων 

(στ) συµβάσεις χρηµατοοικονοµικής εγγύησης (συµπεριλαµβανοµένων πιστωτικών 

επιστολών και άλλων συµβολαίων που καλύπτουν τον κίνδυνο µη πληρωµής 

οφειλής) που προβλέπουν συγκεκριµένες πληρωµές για την αποζηµίωση του κατόχου 

λόγω ζηµίας που υπέστη από την ανικανότητα συγκεκριµένου οφειλέτη να 

καταβάλλει πληρωµές σύµφωνα µε τους αρχικούς ή τροποποιηµένους όρους ενός 

χρεωστικού τίτλου. Ο εκδότης τέτοιας σύµβασης χρηµατοοικονοµικής εγγύησης θα 

την αναγνωρίσει αρχικά στην εύλογη αξία και στη συνέχεια θα την επιµετρήσει στο 

υψηλότερο µεταξύ (i) του ποσού που αναγνωρίστηκε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 

Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις 

και (ii) του ποσού που αναγνωρίστηκε αρχικά αποµειωµένο κατά τη σωρευµένη 

απόσβεση που 

αναγνωρίστηκε σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 Έσοδα, αν απαιτείται. Οι 

χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Προτύπου 

που αφορούν στη διαγραφή,απαλείφεται 

(η) συµβάσεις που απαιτούν την καταβολή χρηµάτων µε βάση κλιµατολογικές, 

γεωλογικές ή άλλες φυσικές µεταβλητές. Όµως, άλλοι τύποι παραγώγων που 

ενσωµατώνονται σε τέτοια συµβόλαια υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος 

Προτύπου που αφορούν σε ενσωµατωµένα παράγωγα (για παράδειγµα, αν µία 

ανταλλαγή επιτοκίων εξαρτάται από κάποια κλιµα τολογική µεταβλητή όπως τις 

ηµέρες που η θερµοκρασία υπερβαίνει κάποιους βαθµούς Κελσίου, η συνιστώσα της 

ανταλλαγής επιτοκίων είναι ενσωµατωµένο παράγωγο που εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος Προτύπου. 

(η) δανειακές δεσµεύσεις πλην εκείνων που αναφέρονται. Ο εκδότης δανειακών 

δεσµεύσεων θα εφαρµόζει το ∆ΛΠ 37 σε δανειακές δεσµεύσεις που δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου. Ωστόσο, όλες οι δανειακές δεσµεύσεις 

υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Προτύπου που αφορούν τη διαγραφή. 
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θ) χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις και υποχρεώσεις σύµφωνα µε συµφωνίες 

αµοιβών που βασίζονται σε µετοχές στις οποίες εφαρµόζεται το ∆.Π.Χ.Π. 2 Παροχές 

που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών, εκτός από συµβάσεις που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 5-7 του παρόντος Προτύπου, στις οποίες 

εφαρµόζεται τα παρόν Πρότυπο.»(∆ΠΧΠ 2) 

ι) δικαιώµατα σε πληρωµές για την αποζηµίωση της οικονοµικής οντότητας για 

δαπάνες στις οποίες υποχρεούται να προβεί προκειµένου να διακανονίσει µία 

υποχρέωση που αναγνωρίζει ως πρόβλεψη,σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37 προβλέψεις, 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις ή για τις οποίες, σε 

προγενέστερη περίοδο, είχε αναγνωρίσει πρόβλεψη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37, 

διαγράφεται µε τον κανονισµός 108/2006. 

  Οι συµβάσεις χρηµατοοικονοµικής εγγύησης υπόκεινται στις διατάξεις του 

παρόντος Προτύπου, αν προβλέπουν τη διενέργεια πληρωµών σε αντιστοιχία µε τις 

µεταβολές καθορισµένου επιτοκίου, την τιµή χρη µατοοικονοµικού µέσου, την τιµή 

εµπορεύµατος, µιας συναλλαγµατικής ισοτιµίας, δεικτών τιµών ή επιτοκίων, µιας 

πιστωτικής διαβάθµισης ή άλλων µεταβλητών (µερικές φορές αποκαλούνται το 

«υποκείµενο»). Για παράδειγµα, ένα συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής εγγύησης που 

απαιτεί πληρωµή αν η πιστωτική διαβάθµιση ενός οφειλέτη πέσει κάτω από ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου.  

  Οι κάτωθι δανειακές δεσµεύσεις εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

προτύπου: 

(α) δανειακές δεσµεύσεις που η οντότητα ορίζει ως χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Η οντότητα που έχει πρακτική 

παρελθόντος πώλησης των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν από τις 

δανειακές δεσµεύσεις της σύντοµα µετά τη δηµιουργία τους, θα εφαρµόζει το 

Πρότυπο αυτό σε όλες τις δανειακές δεσµεύσεις της ίδιας κατηγορίας. 

(β) οι δανειακές δεσµεύσεις που δεν µπορούν να διακανονιστούν συµψηφιστικά τοις 

µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Οι εν λόγω δανειακές δεσµεύσεις 

αποτελούν παράγωγα. Μία δανειακή δέσµευση δεν θεωρείται ότι έχει διακανονιστεί 

συµψηφιστικά απλά και µόνον επειδή το δάνειο εξοφλείται µε δόσεις (για 
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παράδειγµα ενυπόθηκο δάνειο για κατασκευή που εξοφλείται µε δόσεις ανάλογα µε 

την πρόοδο της κατασκευής). 

(γ) δεσµεύσεις παροχής δανείου µε επιτόκια χαµηλότερα εκείνων της αγοράς. Η 

παράγραφος προσδιορίζει την επακόλουθη επιµέτρηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις εν λόγω δανειακές δεσµεύσεις.(Οπως τροποποιήθηκε  κανονισµός 

108/2006 ) 

      Το παρόν Πρότυπο θα εφαρµόζεται στα συµβόλαια αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που µπορούν να διακανονιστούν συµψηφιστικά τοις 

µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο η µε την ανταλ λαγή 

χρηµατοοικονοµικών µέσων, ως αν τα συµβόλαια ήσαν χρηµατοοικονοµικά µέσα, µε 

την εξαίρεση συµβολαίων που συνήφθησαν και συνεχίζουν να κατέχονται για την 

παραλαβή ή την παράδοση µη χρηµατοοι κονοµικού στοιχείο σύµφωνα µε τις 

αναµενόµενες απαιτήσεις της οντότητας για την αγορά, πώληση ή χρήση. 

     Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µε τους οποίους συµβόλαιο αγοράς ή πώλησης µη 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου µπορεί να δια κανονιστεί συµψηφιστικά τοις 

µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την ανταλλαγή 

χρηµατοοικονοµικών µέσων. Σε αυτούς περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: 

(α) όταν οι όροι του συµβολαίου επιτρέπουν σε οποιοδήποτε µέρος να διακανονίσει 

συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την 

ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων, 

(β) όταν η δυνατότητα συµψηφιστικού διακανονισµού τοις µετρητοίς ή µε άλλο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την ανταλ λαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν 

αναφέρεται ρητά στους όρους της σύµβασης, αλλά η οντότητα έχει την πρακτική να 

διακανονίζει συναφείς συµβάσεις συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο 

χρηµατοοικονοµικό µέσο ή µε την ανταλ λαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων (είτε µε 

τον αντισυµβαλλόµενο, συνάπτοντας συµβόλαια συµψηφισµού είτε πωλώντας τη 

σύµβαση πριν την άσκηση ή την εκπνοή της), 

(γ) όταν, για συναφείς συµβάσεις, η οντότητα συνηθίζει να παραλαµβάνει το 

υποκείµενο και να το πωλεί σε µικρό διάστηµα από την παράδοση µε κύριο σκοπό το 

κέρδος από βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στην τιµή ή το περιθώριο κέρδος του 

διαπραγµατευτή 
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(δ) όταν το µη χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που είναι το αντικείµενο της σύµβασης 

είναι άµεσα µετατρέψιµο σε µετρητά. Μία σύµβαση στην οποία εφαρµόζεται το (β) ή 

το (γ) δεν συνάπτεται για το σκοπό της παραλαβής και της παράδοσης του µη 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σύµφωνα µε αναµενόµενες απαιτήσεις της οντότητας 

για την αγορά, πώληση ή χρήση και συν επώς, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του 

παρόντος Προτύπου.  

      Άλλες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται η παράγραφος 5 αξιολογούνται ώστε 

να προσδιοριστεί αν συνήφθησαν και συνεχίζουν να κατέχονται για το σκοπό της 

παραλαβής ή της παράδοσης του µη χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σύµφωνα µε τις 

αναµενόµενες απαιτήσεις της οντότητας για τη αγορά, πώληση ή χρήση και συνεπώς, 

αν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου.  Ένα πωληθέν δικαίωµα 

προαίρεσης για την αγορά ή πώληση µη χρηµατοοικονοµικού στοιχείου που µπορεί 

να διακανονιστεί συµψηφιστικά τοις µετρητοίς ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο, ή 

µε την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων, σύµφωνα µε την παράγραφο 6(α) ή 

(δ) εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Προτύπου. Τέτοιο συµβόλαιο δεν 

µπορεί να συν αφθεί για το σκοπό της παραλαβής ή της παράδοσης του µη 

χρηµατοοικονοµικού στοιχείου σύµφωνα µε τις αναµενόµενες απαιτήσεις της 

οντότητας για τη αγορά, πώληση ή χρήση. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 Οι όροι που καθορίζονται στο ∆ΛΠ 32 χρησιµοποιούνται στο Πρότυπο αυτό µε τις 

έννοιες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 11 του ∆ΛΠ 32. Το ∆ΛΠ 32, δίδει τον 

ορισµό των ακόλουθων όρων: 

•   χρηµατοοικονοµικό µέσο 

•   χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

•   χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

•   συµµετοχικός τίτλος 

και παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την εφαρµογή των ορισµών αυτών. 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Ορισµός του Παραγώγου 
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Παράγωγο είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο ή άλλο συµβόλαιο που εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής του παρόντος Προτύπου (βλέπε παραγράφους 2-7) και έχει τα τρία 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

(α) η αξία του µεταβάλλεται ανάλογα µε τη µεταβολή ενός καθορισµένου επιτοκίου, 

τιµής χρηµατοοικονοµι κού µέσου, τιµής εµπορεύµατος, συναλλαγµατικής ισοτιµίας, 

δείκτη τιµών ή επιτοκίων, πιστοληπτικής 

διαβάθµισης ή πιστωτικού δείκτη ή συναφούς µεταβλητής (µερικές φορές καλούµενη 

το «υποκείµενο»), 

(β) δεν προϋποθέτει αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί ελάχιστη αρχική επένδυση σε 

σχέση µε άλλους τύπους συµβάσεων που έχουν παρόµοια συµπεριφορά στις 

µεταβολές των συνθηκών της αγοράς και 

(γ) διακανονίζεται σε µια µελλοντική ηµεροµηνία. 

Ορισµοί για τις τέσσερις κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην 

εύλογη ζηµία µέσω αποτελεσµάτων είναι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο ή µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση που πλη-ροί οποιονδήποτε εκ των δύο 

όρων που ακολουθούν:(Οπως τροποποιήθηκε µε το ∆ΠΧΠ 7 κανονισµός 108/2006 ) 

(α) Κατατάσσεται ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση. Ένα 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 

κατατάσσεται ως προοριζόµενη για εµπορική εκµετάλλευση αν: 

(i) αποκτήθηκε ή πραγµατοποιήθηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο 

εγγύς µέλλον ή,  

(ii) αποτελεί µέρος χαρτοφυλακίου εξατοµικευµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων 

που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν τεκµηριωµένες ενδείξεις 

πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών ή 

(iii) είναι παράγωγο (εκτός από παράγωγο που είναι συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής 

εγγύησης ή προσδιορισµένο και αποτελεσµατικό µέσο αντιστάθµισης).(Οπως 

τροποποιήθηκε µε το  κανονισµός 108/2006 ) 
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β) Κατά την αρχική αναγνώριση προσδιορίστηκε από την οικονοµική οντότητα στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Μία οικονοµική οντότητα µπορεί να 

χρησιµοποιεί τον προσδιορισµό αυτόν µόνον όταν επιτρέπεται βάσει της παραγράφου 

11Α ή όταν η χρήση του προσδιορισµού καταλήγει σε περισσότερο συναφή 

πληροφόρηση επειδή  

i) απαλείφει ή µειώνει σε σηµαντικό βαθµό µία ανακολουθία που αφορά στην 

επιµέτρηση ή την αναγνώριση (ενίοτε αποκαλείται και «λογιστική διαφοροποίηση») 

που σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιµέτρηση περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων ή από την αναγνώριση των σχετικών κερδών ή ζηµιών σε 

διαφορετικές βάσεις, ή  

ii) γίνεται διαχείριση µιας οµάδας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή και των δύο, και η απόδοση εκτιµάται βάσει 

της εύλογης αξίας, σύµφωνα µε τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνου ή 

επένδυσης, και η πληροφόρηση σχετικά µε την οµάδα παρέχεται εσωτερικά σε αυτήν 

την βάση στα βασικά διοικητικά στελέχη της οικονοµικής οντότητας (όπως ορίζεται 

στο ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (όπως αναθεωρήθηκε το 2003), 

για παράδειγµα, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον ανώτερο εκτελεστικό διευθυντή της 

οικονοµικής οντότητας. 

Στο ∆ΛΠ 32, η οικονοµική οντότητα πρέπει να παρέχει γνωστο ποιήσεις σχετικά µε 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που 

έχει προσδιορίσει στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εξηγώντας πώς 

εκπλήρωσε τις προϋποθέσεις αυτές. Για τα µέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις 

σύµφωνα µε την ii) ανωτέρω, η γνωστοποίηση αυτή περιέχει µία αφηγηµατική 

περιγραφή που εξηγεί πώς ο προσδιορισµός στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων συµφωνεί µε την τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή 

επένδυσης της οικονοµικής οντότητας. 

Οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους που δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε 

ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα 

(βλέπε παράγραφο 46γ) και το Προσάρτηµα Α παραγράφους ΟΕ80 και ΟΕ81), δεν θα 

προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  
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       Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προϋποθέσεις για τον προσδιορισµό ενός αξιόπιστου 

µέτρου της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονο µικού περιουσιακού στοιχείου ή µιας 

χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης, εφαρµόζονται εξίσου σε όλα τα στοιχεία που 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία είτε µέσω προσδιορισµού είτε µε άλλον τρόπο, ή των 

οποίων η εύλογη αξία γνωστοποιείται. 

Ορισµός του συµβολαίου χρηµατοοικονοµικής εγγύησης 

Ένα συµβόλαιο χρηµατοοικονοµικής εγγύησης είναι ένα συµβόλαιο που προβλέπει 

συγκεκριµένες πληρωµές για την αποζηµίωση του κατόχου λόγω ζηµίας που υπέστη 

από την ανικανότητα συγκεκριµένου οφειλέτη να καταβάλλει πληρωµές σύµφωνα µε 

τους αρχικούς ή τροποποιηµένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου.(Οπως προστέθηκε 

µε το  κανονισµός 108/2006 ) 

 

 

 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

 Ενσωµατωµένο παράγωγο είναι ένα συνθετικό στοιχείο ενός υβριδικού (σύνθετου) 

χρηµατοοικονοµικού µέσου που περιλαµβάνει και ένα µη παράγωγο κύριο 

συµβόλαιο  µε αποτέλεσµα µερικές από τις ταµιακές ροές του σύνθετου µέσου να 

κυµαίνονται κατά τρόπο όµοιο µε ένα αυτοτελές παράγωγο. Το ενσωµατωµένο 

παράγωγο επηρεάζει µερικές ή όλες τις ταµιακές ροές, οι οποίες διαφορετικά µε βάση 

το συµβόλαιο θα έπρεπε να τροποποιηθούν βασιζόµενες σε ένα καθορισµένο 

επιτόκιο, τιµή χρηµατοοικονοµικού µέσου, τιµή εµπορευµάτων, συναλλαγµατική 

ισοτιµία, δείκτη τιµών ή επιτοκίων ή άλλες µεταβλητές. Ένα παράγωγο που 

συνοδεύει ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο αλλά που βάσει της σύµβασης µπορεί να 

µεταβιβα στεί ανεξάρτητα από εκείνο το µέσο ή που έχει διαφορετικό 

αντισυµβαλλόµενο από εκείνο το µέσο, δεν είναι ενσωµατωµένο παράγωγο, αλλά 

διακεκριµένο χρηµατοοικονοµικό µέσο. 
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 Ένα ενσωµατωµένο παράγωγο θα διαχωρίζεται από το κύριο συµβόλαιο και 

θα αντιµετωπίζεται λογιστικά ως παράγωγο σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο, µόνον 

και µόνον όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

(α) τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του ενσωµατωµένου παραγώγου 

δεν είναι στενά συνδεδεµένα µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους 

του κύριου συµβολαίου 

(β) ένα ιδιαίτερο χρηµατοοικονοµικό µέσο µε τους ίδιους όρους όπως το 

ενσωµατωµένο παράγωγο θα πληρούσε τον ορισµό ενός παράγωγου, 

(γ) το υβριδικό (σύνθετο) µέσο δεν επιµετράται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση των 

µεταβολών στα αποτελέσµατα (ήτοι ένα παράγωγο που ενσωµατώνεται σε 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική υποχρέωση µέσω 

των αποτελεσµάτων δεν είναι διαχωρισµένο). Αν ένα ενσωµατωµένο παράγωγο 

διαχωρίζεται, το κύριο συµβόλαιο, αν είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο, θα 

αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο και σύµφωνα µε άλλα 

κατάλληλα ∆ΛΠ, αν δεν αποτελεί χρηµατοοικονοµικό µέσο. Το Πρότυπο αυτό δεν 

καλύπτει το θέµα της ιδιαίτερης παρουσίασης του ενσωµατωµένου παραγώγου στην 

όψη των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Ενσωµατωµένα παράγωγα.  

 

  Εάν συµβόλαιο εµπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωµατωµένα παράγωγα, µία 

οικονοµική οντότητα δύναται να προσδιορίζει ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) 

συµβόλαιο ως χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηµατοοικονοµική 

υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εκτός αν:  

α) το ενσωµατωµένο παράγωγο (τα ενσωµατωµένα παράγωγα) δεν τροποποιούν 

σηµαντικά τις ταµιακές ροές που σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το 

συµβόλαιο ή  

β) είναι φανερό µε ελάχιστη ή και καθόλου ανάλυση κατά την αρχική εξέταση 

παρόµοιου υβριδικού (σύνθετου) µέσου, ότι ο διαχωρισµός του ενσωµατωµένου 
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παραγώγου (των ενσωµατωµένων παραγώ γων) απαγορεύεται, όπως ένα δικαίωµα 

προπληρωµής ενσωµατωµένο σε δάνειο που επιτρέπει στον κάτοχο να προπληρώσει 

το δάνειο περίπου στο αποσβεσµένο κόστος του. (Προστέθηκε µε τον κανονισµό 

1864/2005) 

    Αν µία οικονοµική οντότητα υποχρεούται από το παρόν Πρότυπο να 

διαχωρίσει ένα ενσωµατωµένο παράγωγο από το κύριο συµβόλαιό του, αλλά είναι 

αδύνατο να επιµετρήσει µεµονωµένα το ενσωµατωµένο παράγωγο είτε κατά την 

απόκτησή του είτε σε µία µεταγενέστερη ηµεροµηνία χρηµατοοικονοµικής ανα 

φοράς, θα προσδιορίσει ολόκληρο το υβριδικό (σύνθετο) συµβόλαιο στην εύλογη 

αξία µέσω των αποτε λεσµάτων.  

   Αν µία οικονοµική οντότητα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αξιόπιστα την 

εύλογη αξία ενός ενσωµατωµένου παραγώγου βάσει των όρων και των 

προϋποθέσεων που το διέπουν (για παράδειγµα επειδή το ενσωµατωµένο παράγωγο 

βασίζεται σε συµµετοχική τίτλο που δεν έχει χρηµατιστηριακή τιµή), η εύλογη αξία 

του ενσωµατωµένου παραγώγου είναι η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του 

υβριδικού (σύνθετου) µέσου και της εύλογης αξίας του κύριου συµβολαίου, αν αυτές 

µπορούν να προσδιοριστούν σύµφωνα µε το παρόν Πρότυπο. Αν η οικονοµική 

οντότητα δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την εύλογη αξία του ενσωµατωµένου 

παραγώγου µε τη µέθοδο αυτή, εφαρµόζεται η παράγραφος 12 και το υβριδικό 

σύνθετο µέσο προσδιορίζεται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

(Τροποποίηση  µε τον κανονισµό 1864/2005). 

 

Αναγνώριση και διαγραφή. 

 

   Η οντότητα θα αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µία 

χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στον ισολογισµό της, όταν, και µόνον όταν, η 

οντότητα καθίσταται ένας εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου.  

         Συνεπώς, η οντότητα αρχικά ενοποιεί όλες τις θυγατρικές σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

27,πριν την αξιολόγηση εάν και σε ποια έκταση είναι κατάλληλη η διαγραφή, η 

οντότητα προσδιορίζει αν εκείνες οι παράγραφοι θα πρέπει να εφαρµοστούν σε µέρος 
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ενός χρηµα τοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος οµάδας συναφών 

περιουσιακών στοιχείων) ή σε ολόκληρο το περιουσιακό στοιχείο (ή σε οµάδα 

συναφών περιουσιακών στοιχείων), ως εξής: 

(α) εφαρµόζονται σε µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε 

µέρος µιας οµάδας συναφών περιουσιακών στοιχείων), όταν και µόνον όταν, το 

µέρος που εξετάζεται για διαγραφή πληροί µία από τις ακόλουθες τρεις 

προϋποθέσεις: 

(i) Το µέρος αποτελείται µόνον από ειδικώς προσδιοριζόµενες ταµιακές ροές από 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών 

στοιχείων). Για παράδειγµα, όταν η οντότητα συνάπτει συµφωνία για διαχωρισµό 

τοκοµεριδίου σύµφωνα µε την οποία ο αντισυµβαλλόµενος έχει δικαίωµα επί των 

ταµιακών ροών που προέρχονται από τόκους αλλά όχι επί των κυρίων ταµιακών 

ροών ενός χρεωστικού τίτλου, εφαρµόζονται στις ταµιακές ροές που προέρχονται από 

τόκους. 

(ii) Το µέρος αποτελείται µόνον από κατ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο των 

ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή από οµάδα 

συναφών περιουσιακών στοιχείων). Για παράδειγµα, όταν η οντότητα συνάπτει 

συµφωνία βάσει της οποίας ο αντισυµβαλλόµενος λαµβάνει τα δικαιώµατα επί του 90 

τοις εκατό όλων των ταµιακών ροών ενός χρεωστικού τίτλου, οι παράγραφοι 17-23 

εφαρµόζονται στο 90 τοις εκατό εκείνων των ταµιακών ροών. Αν οι 

αντισυµβαλλόµενοι είναι περισσότεροι του ενός, κάθε αντισυµβαλλόµενος δεν 

απαιτείται να κατέχει κατ αναλογίαν µερίδιο των ταµιακών ροών όταν η 

µεταβιβάζουσα οντότητα έχει κατ αναλογίαν µερίδιο. 

(iii) Το µέρος αποτελείται µόνον από κατ αναλογία (πλήρως ανάλογο) µερίδιο των 

ειδικώς προσδιοριζόµενων ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή από οµάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων). 

        Για παράδειγµα, όταν η οντότητα συνάπτει συµφωνία βάσει της οποίας ο 

αντισυµβαλλόµενος λαµβάνει τα δικαιώµατα επί του 90 τοις εκατό όλων των 

ταµιακών ροών ενός χρεωστικού τίτλου που προέρχονται από τόκους, εφαρµόζονται 

στο 90 τοις εκατό εκείνων των ταµιακών ροών από τόκους. Αν οι αντισυµβαλλόµενοι 

είναι περισσότεροι του ενός, κάθε αντισυµβαλλόµενος δεν απαιτείται να κατέχει 
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κατ αναλογίαν µερίδιο των προσδιοριζόµενων ταµιακών ροών µε την προϋπόθεση 

να έχει η µεταβιβάζουσα οντότητα κατ αναλογίαν µερίδιο. 

(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι παράγραφοι εφαρµόζονται σε ολόκληρο το 

χρηµατοοικονοµικό περιου σιακό στοιχείο (ή σε ολόκληρη την οµάδα συναφών 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων). Για παράδειγµα, όταν η οντότητα 

µεταβιβάζει (i) τα δικαιώµατα επί του πρώτου ή του τελευταίου 90 τοις εκατό των 

εισπράξεων τοις µετρητοίς από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (ή 

οµάδα περιουσιακών στοιχείων) ή (ii) τα δικαιώµατα επί του 90 τοις εκατό των 

ταµιακών ροών από οµάδα απαιτήσεων, αλλά παρέχει εγγύηση για την αποζηµίωση 

του αγοραστή για πιστωτικές ζηµίες µέχρι το 8 τοις εκατό του κεφαλαίου των 

απαιτήσεων, εφαρµόζονται σε ολόκληρο το χρηµα τοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο (ή σε οµάδα συναφών περιουσιακών στοιχείων). 

 Ο όρος «χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο» αναφέρεται είτε σε µέρος ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου (ή σε µέρος οµάδας συναφών 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων) καθώς εξατοµικεύθηκε στην (α) 

ανωτέρω είτε, σε διαφορετική περίπτωση, σε ολόκληρο το χρηµα τοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο. 

   Η οντότητα θα διαγράφει ένα περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν: 

(α) εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

(β) µεταβιβάσει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όπως παρατίθεται στις 

παραγράφους  και η µεταβίβαση πληροί τους όρους για διαγραφή. 

   Η οντότητα µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και 

µόνο όταν, είτε: 

(α) µεταβιβάζει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου είτε 

(β) διατηρεί τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακούστοιχείου, αλλά αναλαµβάνει συµβατική 

υποχρέωση να καταβάλλει τις ταµιακές ροές σε έναν ήπερισσότερους παραλήπτες, 

βάσει συµφωνίας που πληροί τις προϋποθέσεις. 
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   Όταν η οντότητα διατηρεί τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών 

ενός χρηµατοοικονοµικούπεριουσιακού στοιχείου (το «αρχικό περιουσιακό 

στοιχείου»), η οντότητα αντιµετωπίζει τη συναλλαγή ωςµεταβίβαση 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου όταν και µόνον όταν και οι τρεις 

ακόλουθεςπροϋποθέσεις πληρούνται: 

(α) Η οντότητα δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά στους παρεπόµενους 

παραλήπτες εκτός ανεισπράξει ισότιµα ποσά από το αρχικό περιουσιακό στοιχείο. Οι 

βραχυπρόθεσµες προκαταβολές από τηνοντότητα µε δικαίωµα πλήρους ανάκτησης 

του ποσού που εκταµιεύτηκε συν τους σωρευµένους τόκους δενπαραβιάζουν τον όρο 

αυτόν. 

(β) Οι όροι της σύµβασης µεταβίβασης απαγορεύουν στην οντότητα να πωλήσει ή να 

δεσµεύσει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο παρά µόνον ως εγγύηση της καταβολής 

των ταµιακών ροών στους παρεπόµενους παραλήπτες. 

(γ) Η οντότητα έχει υποχρέωση να εµβάσει κάθε ταµιακή ροή που εισπράττει για 

λογαριασµό των παρεπόµενων παραληπτών χωρίς ουσιαστική καθυστέρηση. 

Επιπροσθέτως, η οντότητα δεν επιτρέπεται να επανεπενδύσει τέτοιες ταµιακές ροές, 

παρά µόνο για επενδύσεις σε µετρητά ή ταµιακά ισοδύναµα (καθώς ορίζονται στο 

∆ΛΠ 7 Καταστάσεις Ταµιακών Ροών) κατά τη διάρκεια της σύντοµης περιόδου του 

διακα νονισµού που διαρκεί από την ηµεροµηνία της είσπραξης µέχρι την 

καθορισµένη ηµεροµηνία του εµβάσµατος προς τους παρεπόµενους παραλήπτες και 

µε τον όρο ότι οι τόκοι που λαµβάνονται από τις επενδύσεις αυτές µεταβιβάζονται 

στους παρεπόµενους παραλήπτες. 

   Όταν η οντότητα µεταβιβάζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, θα 

αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του χρηµατοοικονο µικού περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή: 

(α) αν η οντότητα µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του χρηµα τοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα θα 

διαγράψει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και θα αναγνωρίσει 

διακεκριµένα ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις κάθε δικαίωµα και υποχρέωση 

που δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη µεταβίβαση. 
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(β) αν η οντότητα διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του χρηµατοοι κονοµικού περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα θα 

συνεχίσει να αναγνωρίζει το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 

(γ) αν η οντότητα δεν έχει ούτε µεταβιβάσει ούτε διατηρήσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού µέσου, η οντότητα 

θα προσδιορίσει αν έχει διατηρήσει τον έλεγχο του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Στην 

περίπτωση αυτή: 

(i) αν η οντότητα δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο, θα διαγράψει το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και θα αναγνωρίσει διακεκριµένα ως 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

δηµιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν στα πλαίσια της µεταβίβασης. 

(ii) αν η οντότητα έχει διατηρήσει τον έλεγχο, θα συνεχίσει να αναγνωρίζει το 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που συνεχίζει η ανάµιξή της στο 

χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 

    Η µεταφορά κινδύνων και ωφελειών αξιολογείται µέσω της σύγκρισης της 

έκθεσης της οντότητας, πριν και µετά τη µεταβίβαση, µε τη µεταβλητότητα των 

ποσών και του χρονοδιαγράµµατος των καθαρών ταµιακών ροών του 

µεταβιβαζόµενου περιουσιακού στοιχείου. Η οντότητα έχει διατηρήσει ουσιαστικά 

όλους του κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας ενός χρηµατοοικονοµικού 

περιουσιακού στοιχείου αν η έκθεσή της στη µεταβλητότητα της παρούσας αξίας των 

µελλοντικών καθαρών ταµιακών ροών από το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο δεν µεταβάλλεται ουσιαστικά λόγω της µεταβίβασης (π.χ., επειδή η 

οντότητα έχει πωλήσει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο βάσει 

συµφωνίας επανα γοράς του σε καθορισµένη τιµή ή στην τιµή πώλησης συν την 

απόδοση του δανειστή. Η οντότητα έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου αν η έκθεσή της σε τέτοια µεταβλητότητα δεν είναι πλέον σηµαντική σε 

σχέση µε τη συνολική µεταβλητότητα της παρούσας αξίας των µελλοντικών καθαρών 

ταµιακών ροών που συνδέονται µε το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο (π.χ., 

επειδή η πώληση ενός χρηµα τοοικονοµικού στοιχείου από την οντότητα υπόκειται 

µόνο σε δικαίωµα προαίρεσης επαναγοράς στην εύλογη αξία ή η οντότητα έχει 

µεταβιβάσει ένα κατ αναλογία µερίδιο των ταµιακών ροών ενός µεγαλύτερο 
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χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου βάσει συµφωνίας, όπως είναι η µερική 

συµµετοχή σε δανειοδότηση, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 19). 

          Συχνά, θα είναι σαφές αν η οντότητα έχει µεταβιβάσει ή διατηρήσει 

ουσιαστικά όλους του κινδύνους ή τα οφέλη της κυριότητας και δεν θα χρειαστεί να 

γίνουν υπολογισµοί. Σε άλλες περιπτώσεις, θα χρειαστεί να υπολογιστεί και να 

συγκριθεί η έκθεση της οντότητας στη µεταβλητότητα της παρούσας αξίας των 

µελλοντικών καθαρών ταµιακών ροών πριν και µετά τη µεταβίβαση. Ο υπολογισµός 

και η σύγκριση γίνεται µε τη χρήση κατάλληλου τρέχοντος επιτοκίου της αγοράς ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο. Εξετάζεται κάθε εύλογα πιθανή µεταβλητότητα των 

καθαρών ταµιακών ροών και το µεγαλύτερο βάρος δίδεται σε εκείνα τα 

αποτελέσµατα που είναι περισσότερο πιθανά. 

          Το αν η οντότητα έχει διατηρήσει τον έλεγχο του µεταβιβαζόµενου 

περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από τη δυνατότητα του εκδοχέα να πωλήσει το 

περιουσιακό στοιχείο. Αν ο εκδοχέας µπορεί στην πράξη να πωλήσει ολόκληρο το 

περιουσιακό στοιχείο σε µη συνδεδεµένο τρίτο µέρος και να ασκήσει το δικαίωµα 

αυτό µονόπλευρα και χωρίς να απαιτείται να επιβάλλει επιπρόσθετους περιορισµούς 

στη µεταβίβαση, η οντότητα δεν έχει διατηρήσει τον έλεγχο. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, η οντότητα έχει διατηρήσει τον έλεγχο. 

Σύµφωνα µε το Ν.4308, οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε 

σαφήνεια, σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της 

συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις ακόλουθες γενικές αρχές:   

α) Οι λογιστικές πολιτικές χρησιµοποιούνται µε συνέπεια από περίοδο σε περίοδο, 

ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών.   

Σε περιπτώσεις αλλαγής αυτών, έχει εφαρµογή το άρθρο 28 αυτού του νόµου.   

β) Όταν τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (ή περιόδων, όταν παρουσιάζονται 

περισσότερες περίοδοι) δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 

περιόδου, τα ποσά της προηγούµενης περιόδου (περιόδων) προσαρµόζονται 

αναλόγως, ώστε να γίνουν συγκρίσιµα.   

γ) Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. 

Συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή µεταξύ εξόδων και 

εσόδων δεν επιτρέπονται, εκτός εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται από τον 
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παρόντα νόµο.   

δ) Όλες οι αρνητικές προσαρµογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από 

το εάν το αποτέλεσµα της περιόδου είναι κέρδος ή ζηµία.   

ε) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που 

προκύπτουν στην τρέχουσα περίοδο αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της 

αρχής του δουλευµένου.   

στ) Όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων που 

προέκυψαν σε προηγούµενη περίοδο, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα βάσει 

των προβλέψεων του παρόντος νόµου, αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νόµου.   

ζ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του παρόντος νόµου, τα υπόλοιπα έναρξης του 

ισολογισµού σε κάθε περίοδο συµφωνούν µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της 

προηγούµενης περιόδου.   

η) Η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται τουλάχιστον για 

διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.   

θ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος νόµου, κέρδη που δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί την ηµεροµηνία του ισολογισµού, δεν αναγνωρίζονται.   

Κάθε κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων αναγράφεται µαζί µε το 

αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης περιόδου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

ποσά σε καµία περίοδο, το σχετικό κονδύλι παραλείπεται.   

 Στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που ικανοποιούν τα σχετικά 

κριτήρια αναγνώρισης αναγνωρίζονται στον ισολογισµό και στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων, κατά περίπτωση. Η µη αναγνώριση των στοιχείων αυτών δεν 

υποκαθίσταται από σχετική γνωστοποίηση στο προσάρτηµα.   

 Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται 

ως στοιχεία των πινάκων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Οι απαιτήσεις αυτού του νόµου σχετικά µε την αναγνώριση, επιµέτρηση, 

παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, µπορεί να παραβλέπονται, µόνο εάν η 

επίπτωση της µη συµµόρφωσης προς αυτές δεν είναι σηµαντική.   
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Τα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά 

και παρουσιάζονται λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ουσία των συναλλαγών ή 

γεγονότων.   

 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 ∆.Π.Χ.Α., στο βαθµό που οι ρυθµίσεις των 

προτύπων αυτών είναι συµβατές µε τον παρόντα νόµο.   

 Γεγονότα που έγιναν εµφανή µετά τη λήξη της περιόδου (ηµεροµηνία αναφοράς), 

αλλά πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία το αρµόδιο όργανο εγκρίνει τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για δηµοσιοποίηση, αναγνωρίζονται στην 

κλειόµενη περίοδο, εφόσον αναφέρονται σε συνθήκες που υπήρχαν στο τέλος αυτής 

της περιόδου και επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισµού και της κατάστασης 

αποτελεσµάτων.   

 Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή µιας διάταξης του παρόντος νόµου 

έρχεται σε σύγκρουση µε την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί 

εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειµένου να 

ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις 

αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.   

Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε βάση τη θεµελιώδη 

παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, τα στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιµετρώνται, σύµφωνα 

µε τον παρόν νόµο.   

 Όταν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν συντάσσονται µε βάση τη θεµελιώδη 

παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας του παρόντος άρθρου:   

α) Τα περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους.   

β) Οι υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρώνται στα ποσά που 

αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους.   
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3.17. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 40: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ. 

 

Καλύπτει τα ακίνητα που προορίζονται για εκµίσθωση ή για επένδυση σε ένα 

µακροχρόνιο ορίζοντα. 

   Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των 

επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για γνωστοποίηση. 

 

Πεδίο Εφαρµογής. 

      Αυτό το Πρότυπο θα εφαρµόζεται κατά την αναγνώριση, αποτίµηση και 

γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα. Μεταξύ άλλων, το παρόν Πρότυπο ισχύει για 

την αποτίµηση των δικαιωµάτων επί επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται βάσει 

µίσθωσης που αντιµετωπίζεται λογιστικά ως χρηµατοδοτική στις οικονοµικές 

καταστάσεις του µισθωτή και την αποτίµηση της επένδυσης σε ακίνητα που 

παρέχονται στον εκµισθωτή βάσει λειτουργικής µίσθωσης στις οικονοµικές 

καταστάσεις του εκµι σθωτή. Το παρόν Πρότυπο δεν πραγµατεύεται θέµατα που 

καλύπτονται από το ∆ΛΠ 17 Μισθώσεις, που περιλαµβάνουν: 

(α) την κατάταξη των µισθώσεων ως χρηµατοδοτικών ή λειτουργικών, 

(β) την αναγνώριση του εσόδου από µίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε 

ακίνητα (βλ. επίσης ∆ΛΠ 18 Έσοδα), 

(γ) την επιµέτρηση των δικαιωµάτων σε ακίνητα που κατέχονται µε λειτουργική 

µίσθωση στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή, 

(δ) την επιµέτρηση της καθαρής επένδυσης σε χρηµατοδοτική µίσθωση στις 

οικονοµικές καταστάσεις του εκµισθωτή,  

(ε) τη λογιστική των συναλλαγών πώλησης και επαναµίσθωσης 

(στ) τις γνωστοποιήσεις για τις χρηµατοδοτικές και τις λειτουργικές µισθώσεις. 

 Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρµόζεται σε: 
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(α) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα (βλ. 

∆ΛΠ 41 Γεωργία) 

(β) µεταλλευτικά δικαιώµατα και µεταλλευτικά αποθέµατα, όπως το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο και τους όµοιους µη ανανεώσιµους πόρους. 

 

Ορισµοί. 

 

 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Λογιστική αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται 

στον ισολογισµό. 

Κόστος είναι το ποσό των µετρητών ή ταµιακών ισοδυνάµων που καταβλήθηκε ή η 

εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που δόθηκε για την απόκτηση ενός περιουσιακού 

στοιχείου κατά το χρόνο της απόκτησης του ή κατασκευής του. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέληση τους και µε πλήρη γνώση 

των συνθηκών της αγοράς. 

Επένδυση σε ακίνητα είναι ακίνητα (γήπεδα ή κτίρια ή µέρη κτιρίων ή αµφότερα) 

που  ατέχονται (από τον ιδιοκτήτη ή από το µισθωτή µε χρηµατοδοτική µίσθωση) για 

να  ερδίζονται µισθώµατα ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων ή για αµφότερα 

µάλλον παρά για: 

(α) χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς 

σκοπούς 

(β) πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 

        Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα είναι ακίνητα που κατέχονται (από τον ιδιοκτήτη 

ή από το µισθωτή µε χρηµα τοδοτική µίσθωση) για χρήση στην παραγωγή ή 

προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς. 
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         ∆ικαίωµα σε ακίνητο που κατέχεται από µισθωτή µε λειτουργική µίσθωση 

µπορεί να ταξινοµηθεί ή να αντιµε τωπιστεί λογιστικά ως επένδυση σε ακίνητα µόνον 

και µόνον όταν το ακίνητο θα πληρούσε τον ορισµό της επένδυσης σε ακίνητα και ο 

µισθωτής κάνει χρήση της µεθόδου της εύλογης αξίας που παρατίθεται στις 

παραγράφους 35-55 για το αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο. Η εναλλακτική 

κατάταξη που περιγράφεται µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανάλογα µε το ακίνητο. Όµως, 

εφόσον επιλεγεί η εναλλακτική αυτή κατάταξη για ένα δικαίωµα σε ακίνητο που 

κατέχεται µε λειτουργική µίσθωση, κάθε ακίνητο που κατατάσσεται ως επένδυση σε 

ακίνητο θα αντιµετωπίζεται λογιστικά µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας. Όταν επιλεγεί 

η εναλλακτική αυτή κατάταξη, κάθε δικαίωµα που κατατάσσεται σύµφωνα µε αυτή 

θα περιλαµβάνεται στις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται. 

       Μια επένδυση σε ακίνητα κατέχεται για να κερδίζονται ενοίκια ή για αύξηση της 

αξίας των κεφαλαίων ή για αµφότερα. Συν επώς, µία επένδυση σε ακίνητα δηµιουργεί 

ταµιακές ροές σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητα από τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται από την οντότητα. Αυτό διακρίνει την επένδυση σε ακίνητα από τα 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα. Η παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (ή η 

χρήση του ακινήτου για διοικητικούς σκοπούς) δηµιουργεί ταµιακές ροές που είναι 

αποδοτέες όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Το 

∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις εφαρµόζεται στα ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ακίνητα. 

   Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα επένδυσης σε ακίνητα: 

(α) γη που κατέχεται για µακρόχρονη αύξηση της αξίας των κεφαλαίων µάλλον παρά 

για βραχύχρονη πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 

(β) γη που κατέχεται για µελλοντική χρήση που είναι απροσδιόριστη επί του 

παρόντος (αν µία οντότητα δεν έχει προσδιορίσει ότι θα χρησιµοποιήσει τη γη είτε ως 

ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο είτε για βραχυπρόθεσµη πώληση κατά τη συνήθη 

πορεία της επιχείρησης, η γη θεωρείται ότι κατέχεται για αύξηση της αξίας των 

κεφαλαίων). 
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(γ) ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία της οντότητας (ή που κατέχεται από την οντότητα 

µε χρηµατοδοτική µίσθωση) και είναι µισθωµένο µε µία ή περισσότερες λειτουργικές 

µισθώσεις, 

(δ) ένα κτίριο που είναι κενό αλλά κατέχεται για να µισθωθεί µε µία ή περισσότερες 

λειτουργικές µισθώσεις. 

        Τα ακόλουθα είναι παραδείγµατα στοιχείων που δεν αποτελούν επένδυση σε 

ακίνητα και συνεπώς βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής του παρόντος 

Προτύπου: 

(α) ακίνητα που προορίζονται για πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης ή είναι στη διαδικασία κατασκευής ή αξιοποίησης για τέτοια πώληση 

(βλ. ∆ΛΠ 2 Αποθέµατα), για παράδειγµα ακίνητα που αγοράστηκαν αποκλειστικά µε 

την προοπτική να διατεθούν στο εγγύς µέλλον ή για αξιοποίηση και για 

επαναπώληση. 

(β) ακίνητα που κατασκευάζονται ή αξιοποιούνται για λογαριασµό τρίτων µερών (βλ. 

∆ΛΠ 11 Συµβάσεις Κατασκευής). 

(γ) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (βλέπε ∆ΛΠ 16) που περιλαµβάνουν (µεταξύ 

άλλων) ακίνητα που κατέχονται για µελλο ντική χρήση ως ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ακίνητα, ακίνητα που κατέχονται για µελλοντική αξιοποίηση και µεταγενέστερη 

χρησιµοποίηση ως ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, ακίνητα που χρησιµοποιούνται 

από υπαλλήλους (ανεξάρτητα από το αν οι εργαζόµενοι πληρώνουν ενοίκιο κατά τα 

ισχύοντα στην αγορά) και ακίνητα που χρησιµοποιούνται από τον ιδιοκτήτη εν 

αναµονή διάθεσης. 

(δ) ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση ως 

επένδυση σε ακίνητα. Το ∆ΛΠ 16 εφαρµόζεται σε τέτοια ακίνητα µέχρι να 

συµπληρωθεί η κατασκευή ή αξιοποίηση, οπότε τα ακίνητα καθίστανται επένδυση σε 

ακίνητα και το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται. Όµως, αυτό το Πρότυπο εφαρµόζεται 

σε υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα που ανακατασκευάζονται για συνεχή µελλοντική 

χρήση ως επένδυση σε ακίνητα (βλ. παράγραφο 58). 

(ε) ακίνητα που µισθώνονται σε άλλη οντότητα µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 
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       Ορισµένα ακίνητα περιλαµβάνουν ένα τµήµα που κατέχεται για να κερδίζονται 

ενοίκια ή για αύξηση της αξίας των κεφαλαίων και ένα άλλο τµήµα που κατέχεται για 

χρήση στην παραγωγή ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκο 

πούς. Αν αυτά τα τµήµατα µπορούν να πωληθούν ξεχωριστά (ή να εκµισθωθούν 

ξεχωριστά µε χρηµατοδοτική µίσθωση) η οντότητα τα λογιστικοποιεί ξεχωριστά. Αν 

τα τµήµατα δεν µπορούν να πωληθούν ξεχωριστά, το ακίνητο είναι επένδυση µόνο αν 

ένα ασήµαντο τµήµα του κατέχεται για χρησιµοποίηση στην παραγωγή ή στην 

παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικη τικούς σκοπούς. 

         Σε ορισµένες περιπτώσεις, η οντότητα παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες στους 

µισθωτές ενός ακινήτου που κατέχει. Η οντότητα µεταχειρίζεται ένα τέτοιο ακίνητο 

ως επένδυση σε ακίνητο αν οι υπηρεσίες είναι ένα σχετικώς ασήµαντο συστατικό 

στοιχείο της συνολικής συµφωνίας. Ένα παράδειγµα είναι όταν ο ιδιοκτήτης ενός 

κτιρίου γραφείων παρέχει υπηρεσίες φύλαξης και συντήρησης στους µισθωτές που 

χρησιµοποιούν το κτίριο. 

    Σε άλλες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι πιο ουσιώδεις. Για 

παράδειγµα, αν η οντότητα κατέχει και διαχειρίζεται ένα ξενοδοχείο, οι υπηρεσίες 

που παρέχονται στους πελάτες είναι ένα ουσιαστικό συστατικό στοιχείο της 

συνολικής συµφωνίας. Συνεπώς, ένα ξενοδοχείο που διαχειρίζεται ο ιδιοκτήτης είναι 

ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο µάλλον παρά επένδυση σε ακίνητα. 

     Μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν οι βοηθητικές υπηρεσίες είναι 

τόσο σηµαντικές ώστε µία ιδιοκτησία να µην έχει τις ιδιότητες µιας επένδυσης σε 

ακίνητα. Για παράδειγµα, ο ιδιοκτήτης ενός ξενοδοχείου µερικές φορές µεταφέρει 

ορισµένες ευθύνες σε τρίτους στα πλαίσια µίας σύµβασης διαχείρισης. Οι όροι µιας 

τέτοιας σύµβασης ποικίλουν ευρέως. Από τη µία πλευρά, η θέση του ιδιοκτήτη 

µπορεί, ουσιαστικά, να είναι αυτή του παθητικού επενδυτή. Από την άλλη πλευρά, ο 

ιδιοκτήτης µπορεί απλά να αναθέσει σε τρίτους καθηµερινές λειτουργίες, αλλά να 

διατηρεί ουσιαστική έκθεση στη διακύµανση των ταµιακών ροών που 

δηµιουργούνται από τη λειτουργία του ξενοδοχείου. 

         Κρίση χρειάζεται για να προσδιοριστεί αν το ακίνητο έχει τις ιδιότητες µιας 

επένδυσης σε ακίνητα. Η οντότητα αναπτύσσει κριτήρια ούτως ώστε να µπορεί να 

ασκήσει αυτήν την κρίση µε συνέπεια και σύµφωνα µε τον ορισµό της επένδυσης σε 

ακίνητα και µε τις σχετικές οδηγίες των παραγράφων 7-13. Η παράγραφος 75 (γ) 
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απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί αυτά τα κριτήρια, όταν η ταξινόµηση είναι 

δύσκολη. 

         Σε µερικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο που 

µισθώνεται στην και χρησιµοποιείται από τη µητρική εταιρία της ή άλλη θυγατρική. 

Το ακίνητο δεν έχει τις ιδιότητες της επένδυσης σε ακίνητα στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις γιατί είναι ιδιοχρησιµοποιούµενο όταν εξεταστεί από την 

προοπτική του οµίλου. Όµως, από την προοπτική της ιδιοκτήτριας οντότητας, το 

ακίνητο είναι επένδυση αν πληροί τον ορισµό της παραγράφου 5. Συνεπώς, ο 

εκµισθωτής µεταχειρίζεται το ακίνητο ως επένδυση σε ακίνητα στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις του.  

 

Αναγνώριση. 

Η επένδυση θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν: 

(α) είναι πιθανόν ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε την 

επένδυση σε ακίνητα θα εισρεύσουν στην οντότητα 

(β) το κόστος της επένδυσης σε ακίνητα µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

       Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αποτιµά κάθε κόστος 

των επενδύσεων σε ακίνητα όταν πραγµατοποιείται. Στα κόστη αυτά 

συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση της 

επένδυσης σε ακίνητα και τα κόστη που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα για τη 

συµπλήρωση, την αντικατάσταση µέρους ή τη συντήρηση κάποιου στοιχείου του 

ακινήτου. 

        Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 16, η οντότητα δεν 

αναγνωρίζει τα κόστη της καθηµερινής συντήρησης στη λογιστική αξία της 

επένδυσης σε ακίνητα. Μάλλον, τα κόστη αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

όταν πραγµατοποιούνται. Τα καθηµερινά κόστή συντήρησης αποτελούνται κυρίως 

από το εργατικό κόστος και τα αναλώσιµα και µπορεί να περιλαµβάνουν το κόστος 

δευτερευόντων ανταλλακτικών. Ο σκοπός των δαπανών αυτών περιγράφεται συχνά 

ως «επι σκευή και συντήρηση» του ακινήτου. 
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        Κάποια τµήµατα των επενδύσεων σε ακίνητα µπορεί να έχουν αποκτηθεί 

µέσω της αντικατάστασης. Για παράδειγµα, οι εσω τερικοί τοίχοι µπορεί να έχουν 

αντικατασταθεί. Σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης, η οντότητα αναγνωρίζει στη 

λογιστική αξία της επένδυσης σε ακίνητα το κόστος αντικατάστασης τµήµατος του 

ακινήτου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης. 

Η λογιστική αξία των τµηµάτων που αντικαθίστανται διαγράφεται όπως προβλέπεται 

στο παρόν Πρότυπο. 

  

Επιµέτρηση κατά την αναγνώριση. 

  

   Μία επένδυση σε ακίνητα θα αποτιµάται αρχικώς στο κόστος της. Τα κόστη της 

συναλλαγής θα συµπεριλαµβάνονται στην αρχική επιµέτρηση. 

     Το κόστος µιας αποκτηθείσας µε αγορά επένδυσης σε ακίνητα αποτελείται 

από την τιµή της απόκτησης και από κάθε άµεσα επιρριπτόµενη δαπάνη. ʼµεσα 

επιρριπτόµενες δαπάνες περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, επαγγελµατικές αµοιβές για 

νοµικές υπηρεσίες, φόρους µεταβίβασης ακινήτου και άλλα κόστη της συναλλαγής. 

     Το κόστος µιας ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα είναι το κόστος 

της κατά την ηµεροµηνία που η κατασκευή ή αξιοποίηση ολοκληρώνεται. Μέχρι 

αυτήν την ηµεροµηνία, η οντότητα εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16. Κατά την ηµεροµηνία 

εκείνη, το ακίνητο καθίσταται επένδυση και εφαρµόζεται το παρόν Πρότυπο. 

   Το κόστος της επένδυσης σε ακίνητα δεν αυξάνεται από: 

(α) κόστη εκκίνησης (εκτός αν είναι αναγκαία προκειµένου το ακίνητο να τεθεί στην 

κατάσταση που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει), 

(β) λειτουργικές ζηµίες που πραγµατοποιούνται πριν η επένδυση σε ακίνητα φθάσει 

στο προγραµµατισµένο επίπεδο πληρότητας 

(γ) υπερβολικά µεγάλη σπατάλη υλών, εργασίας ή άλλων πόρων κατά την κατασκευή 

ή ανάπτυξη του ακινήτου. 
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     Αν πληρωµή για µία επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται, το κόστος της είναι η 

ισοδύναµη τοις µετρητοίς τιµή. Η διαφορά µεταξύ αυτού του ποσού και του συνόλου 

των πληρωµών αναγνωρίζεται ως έξοδο τόκου καθ  όλη την περίοδο της πίστωσης. 

    Το αρχικό κόστος ενός δικαιώµατος σε ακίνητο που κατέχεται µε µίσθωση και 

κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητο θα προσδιορίζεται για χρηµατοδοτική 

µίσθωση από την παράγραφο 20 του ∆ΛΠ 17   ήτοι το περιου σιακό στοιχείο θα 

αναγνωρίζεται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου και της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Ένα ισοδύναµο ποσό θα 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση σύµφωνα µε την ίδια παράγραφο. 

    Κάθε υπερ το άρτιο ποσό που καταβάλλεται για µίσθωση αντιµετωπίζεται ως 

µέρος των ελάχιστων καταβολών για το σκοπό αυτό και συνεπώς συµπεριλαµβάνεται 

στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου αλλά δε συµπεριλαµβάνεται στην 

υποχρέωση. Όταν ένα δικαίωµα σε ακίνητο που κατέχεται βάσει µίσθωσης 

κατατάσσεται ως επένδυση σε ακίνητα, το στοιχείο που λογιστικοποιείται στην 

εύλογη αξία είναι εκείνο το δικαίωµα και όχι το υποκείµενο ακίνητο. Στις 

παραγράφους 33-52 παρέχονται οδηγίες για τον υπολογισµό της εύλογης αξίας του 

δικαιώµατος επί του ακινήτου βάσει της µεθόδου της εύλογης αξίας. Οι οδηγίες αυτές 

σχετίζονται επίσης µε τον υπολογισµό της εύλογης αξίας όταν η αξία αυτή θεωρείται 

το κόστος για τους σκοπούς της αρχικής αναγνώρισης. 

     Μπορεί να γίνει ανταλλαγή ενός ή περισσότερων επενδύσεων σε ακίνητα µε 

µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο ή στοιχεία ή συνδυασµό χρηµατικών και µη 

χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων. Το παράδειγµα που ακολουθεί αναφέρεται σε 

ανταλλαγή ενός µη χρηµατικού στοιχείου µε άλλο µη χρηµατοοικονοµικό στοιχείο, 

αλλά εφαρµόζεται επίσης σε όλες τις ανταλλαγές που περιγράφηκαν στην 

προηγούµενη πρόταση. Το κόστος τέτοιας επένδυσης σε ακίνητα αποτιµάται στην 

εύλογη αξία εκτός αν (α) η συναλλαγή ανταλλαγής στερείται εµπορικής ουσίας ή (β) 

δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία ούτε του περιουσιακού στοιχείου 

που παραλήφθηκε ούτε του περιουσιακού στοιχείου που παραχωρήθηκε. Το 

παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε αυτόν τον τρόπο έστω και αν η 

οντότητα δεν µπορεί να διαγράψει άµεσα το περιουσιακό στοιχείο που 

παραχωρήθηκε. Αν το παραληφθέν περιουσιακό στοιχείο δεν επιµετράται στην 
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εύλογη αξία, το κόστος του αποτιµάται στη λογιστική αξία του παραχωρηθέντος 

περιουσιακού στοιχείου. 

    Η οντότητα προσδιορίζει αν η συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία 

εξετάζοντας την έκταση στην οποία αναµένεται να µεταβληθούν οι ταµιακές ροές της 

ως αποτέλεσµα της συναλλαγής. Μία συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία 

αν: (α) η σύνθεση (κίνδυνος, χρόνος και ποσό) των ταµιακών ροών του 

παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από τη σύνθεση των ταµιακών 

ροών του παραχωρηθέντος περιουσιακού στοιχείου 

(β) η ειδική αξία του τµήµατος των επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών 

της οντότητας µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής και 

(γ) η διαφορά του (α) ή του (β) είναι σηµαντική σε σχέση µε την εύλογη αξία των 

ανταλλασσόµενων περιουσιακών στοιχείων. Προκειµένου να προσδιοριστεί αν µία 

συναλλαγή ανταλλαγής έχει εµπορική ουσία, η ειδική αξία του τµήµατος των 

επηρεαζόµενων από τη συναλλαγή λειτουργιών της οντότητας θα αντανακλά τις µετά 

φόρων ταµιακές ροές. Το αποτέλεσµα των προαναφερόµενων αναλύσεων µπορεί να 

είναι ξεκάθαρο χωρίς να χρειάζεται η οντότητα να προβεί σε λεπτοµερείς 

υπολογισµούς. 

     Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο δεν υπάρχουν 

συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές είναι δυνατό να αποτιµηθεί µε αξιοπιστία εάν (α) 

δεν υφίσταται για το περιουσιακό στοιχείο σηµαντική διακύµανση του εύρους των 

ορθολογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας, ή (β) είναι δυνατός ο ορθολογικός 

προσδιορισµός των πιθανοτήτων των διαφόρων εκτιµήσεων εντός του εύρους τιµών 

και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση της εύλογης αξίας. Αν η οντότητα µπορεί να 

αποτιµήσει αξιόπιστα την εύλογη αξία είτε του παραληφθέντος περιουσιακού 

στοιχείου είτε του παραχωρηθέντος περιουσια κού στοιχείου, τότε η εύλογη αξία του 

τελευταίου χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του κόστους εκτός αν η εύλογη αξία 

του παραληφθέντος περιουσιακού στοιχείου είναι πιο έκδηλη. 

  

Επιµέτρηση µετά την αναγνώριση. 

Λογιστική πολιτική 



243 

 

 

 Το ∆ΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιµήσεων και 

Λάθη, δηλώνει ότι η οικειοθελής αλλαγή στη λογιστική πολιτική πρέπει να γίνεται 

µόνο αν η αλλαγή θα καταλήξει σε πιο κατάλληλη παρουσίαση των συναλλαγών, 

άλλων γεγονότων ή συνθηκών στις οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας. Είναι 

αρκετά απίθανο ότι µία αλλαγή από τη µέθοδο της εύλογης αξίας στη µέθοδο του 

κόστους θα καταλήξει σε πιο κατάλληλη παρουσίαση. 

    Το παρόν Πρότυπο απαιτεί όλες οι οντότητες να προσδιορίζουν την εύλογη 

αξία της επένδυσης σε ακίνητα για το σκοπό είτε της επιµέτρησης (αν η οντότητα 

εφαρµόζει τη µέθοδο της εύλογης αξίας) είτε της γνωστοποίησης (αν εφαρµόζει τη 

µέθοδο του κόστους). Η οντότητα ενθαρρύνεται, αλλά δεν υποχρεούται, να 

προσδιορίζει την εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα µε βάση την αποτίµηση από 

ένα ανεξάρτητο εκτιµητή που κατέχει µία αναγνωρισµένη και σχετική επαγγελµατική 

ιδιότητα και που έχει πρόσφατη εµπειρία στην τοποθεσία και την κατηγορία της 

επένδυσης που είναι υπό εκτίµηση. 

Επενδύσεις σε ακίνητα που συνδέονται µε υποχρεώσεις 

   Η οντότητα µπορεί: 

(α) να επιλέξει είτε το µοντέλο της εύλογης αξίας είτε το µοντέλο του κόστους για 

όλες τις υποχρεώσεις που αποτελούν εγγύηση για επενδύσεις σε ακίνητα, οι οποίες 

πληρώνουνµία απόδοση που είναι απ  ευθείας συνδεδεµένη µε την εύλογη αξία των 

επενδύσεων ή µε τηναπόδοση συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων που 

περιλαµβάνουν αυτές τις επενδύσεις σε ακίνητα και 

(β) να επιλέξει είτε το µοντέλο της εύλογης αξίας είτε το µοντέλο του κόστους για 

όλες τις υπόλοιπες επενδύσεις σε ακίνητα, ασχέτως από την επιλογή που έγινε στην 

(α), ανωτέρω. 

     Κάποιοι φορείς ασφάλισης και άλλες οντότητες λειτουργούν ένα εσωτερικό 

φορέα επενδύσεων σε ακίνητα που εκδίδει τεκµαρτές µονάδες, µερικές από τις οποίες 

κατέχονται από επενδυτές µέσω συνδεδεµένων συµβολαίων και άλλες κατέχονται 

από την οντότητα. Η παράγραφος δεν επιτρέπει σε µία οντότητα να επιµετρά τα 

ακίνητα που κατέχει ο φορέας µερικώς στο κόστος και µερικώς στην εύλογη αξία. 
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     Αν η οντότητα επιλέξει διαφορετικά µοντέλα για τις δύο κατηγορίες που 

περιγράφηκαν στην παράγραφο, οι πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα µεταξύ οµάδων 

περιουσιακών στοιχείων που επιµετρώνται χρησιµοποιώντας δια φορετικά µοντέλα 

θα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και η σωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία 

θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια, αν η επένδυση σε ακίνητα 

πωληθεί από οµάδα στην οποία χρησιµοποιείται η µέθοδος της εύλογης αξίας σε 

οµάδα στην οποία χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους, η εύλογη αξία του 

ακινήτου κατά την ηµεροµηνία της πώλησης γίνεται το τεκµαρτό κόστος του.    

  Η σωρευµένη µεταβολή της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

κατά την πώληση µιας επένδυσης σε ακίνητα από οµάδα περιουσιακών στοιχείων 

στην οποία χρησιµοποιείται η µέθοδος του κόστους σε οµάδα όπου χρησιµοποιείται η 

µέθοδος της εύλογης αξίας.  

Μέθοδος εύλογης αξίας 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη µέθοδο της εύλογης αξίας 

πρέπει να αποτιµά ολόκληρη την επένδυσή της σε ακίνητα στην εύλογη αξία, εκτός 

από τις περιπτώσεις που περιγράφονται.Όταν το δικαίωµα επί ακινήτου που 

κατέχεται από µισθωτή βάσει λειτουργικής µίσθωσης κατατάσσεται ως επένδυση σε 

ακίνητα, δεν είναι προαιρετική και θα εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας. 

     Κέρδος ή ζηµία που ανακύπτει από µία µεταβολή στην εύλογη αξία της 

επένδυσης σε ακίνητα θα συµπεριλαµβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζηµία για την 

περίοδο στην οποία ανακύπτει. Η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα είναι το 

ποσό για το οποίο αυτό το ακίνητο θα µπορούσε να ανταλλαχθεί µεταξύ δύο µερών 

που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, σε 

µία συναλλαγή που διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. Η εύλογη αξία ειδικά 

αποκλείει µία εκτιµώµενη τιµή αυξηµένη ή µειωµένη από ειδικούς όρους ή συνθήκες 

τέτοιες όπως είναι η άτυπη χρηµατοδότηση, οι συµφωνίες πώλησης και 

επαναµίσθωσης, οι ειδικές προϋποθέσεις ή παραχωρήσεις που δίδονται από 

οποιονδήποτε που συνδέεται µε την πώληση.  

Η οντότητα προσδιορίζει την εύλογη αξία χωρίς καµία έκπτωση για κόστη 

συναλλαγής, που µπορεί να τη βαρύνουν κατά την πώληση ή άλλη διάθεση. 
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  Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα απεικονίζει τις συνθήκες της 

αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

    Η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. ∆εδοµένου ότι 

οι συνθήκες της αγοράς µπορεί να αλλάξουν, το ποσό που αναφέρεται ως εύλογη 

αξία µπορεί να είναι λανθασµένο ή ακατάλληλο για οποιοδήποτε άλλο χρόνο. Ο 

ορισµός της εύλογης αξίας επίσης υποθέτει ταυτόχρονη ανταλλαγή και εκπλήρωση 

της σύµβασης για την πώληση χωρίς οποιαδήποτε διακύµανση στην τιµή που 

µπορούσε να επιτευχθεί σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση µεταξύ µερών 

που επιθυµούν τη συναλλαγή, αν η ανταλλαγή και η εκπλήρωση δε συµβαίνουν 

ταυτόχρονα. 

    Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα αντανακλά µεταξύ άλλων, το 

µισθωτικό έσοδο από τρέχουσες µισθώσεις και τις εύλογες και βάσιµες παραδοχές 

που αντιπροσωπεύουν την άποψη της αγοράς για το τι καλώς πληροφορηµένα και 

πρόθυµα µέρη θα εκτιµούσαν ως µισθωτικό έσοδο από µελλοντικές µισθώσεις υπό το 

πρίσµα των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Αντα νακλά επίσης, σε όµοια βάση, 

κάθε ταµιακή εκροή (συµπεριλαµβανοµένων των καταβολών µισθωµάτων και άλλων 

εκροών) που θα αναµένονταν σε σχέση µε το ακίνητο. Κάποιες από αυτές τις εκροές 

αντικατοπτρίζονται στην υποχρέωση ενώ άλλες σχετίζονται µε εκροές που δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρά σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 

(ήτοι περιο δικές πληρωµές όπως είναι τα ενδεχόµενα µισθώµατα). 

       Προσδιορίζεται τη βάση της αρχικής αναγνώρισης του κόστους του 

δικαιώµατος επί του µισθωµένου ακινήτου. Η παράγραφος 33 απαιτεί το δικαίωµα 

επί µισθωµένου ακινήτου να επανεκτιµηθεί, αν είναι αναγκαίο, στην εύλογη αξία. Σε 

µίσθωση της οποίας η διαπραγµάτευση έγινε στις ισχύουσες τιµές της αγοράς, η 

εύλογη αξία δικαιώµατος επί µισθωµένου ακινήτου κατά την απόκτηση, καθαρή από 

κάθε αναµενόµενη καταβολή µισθωµάτων (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

σχετίζονται µε αναγνωρισµένες υποχρεώσεις), θα πρέπει να είναι µηδενική. Η εύλογη 

αξία δεν αλλάζει άσχετα αν, για λογιστι κούς σκοπούς, ένα µισθωµένο περιουσιακό 

στοιχείο και η υποχρέωση αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία ή στην παρούσα αξία 

της ελάχιστης καταβολής µισθωµάτων, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17. Έτσι, η 

επανεκτίµηση ενός µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου από το κόστος  στην εύλογη 

αξία δε θα πρέπει να δηµιουργεί αρχικό κέρδος ή ζηµία, εκτός αν η εύλογη αξία 
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αποτιµηθεί σε διαφορετικούς χρόνους. Αυτό θα µπορούσε να συµβεί αν επιλεγεί η 

εφαρµογή της µεθόδου της εύλογης αξίας µετά την αρχική αναγνώριση. 

    Ο ορισµός της εύλογης αξίας αναφέρεται σε «µέρη που ενεργούν µε τη 

θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς». Στο πλαίσιο αυτό, 

«καλώς πληροφορηµένα µέρη» εννοούνται τόσο ο πρόθυµος αγοραστής όσο και ο 

πρόθυµος πωλητής που είναι εύλογα πληροφορηµένοι για τη φύση και τα 

χαρακτηριστικά της επένδυσης σε ακίνητα, τις πραγµατικές και πιθανές χρήσεις του 

και τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Ένας πρόθυµος 

αγοραστής παρακινείται, αλλά δεν υποχρεούται να αγοράσει. Αυτός ο αγοραστής δεν 

είναι ούτε υπέρ το δέον πρόθυµος ούτε αποφασισµένος να αγοράσει σε οποιαδήποτε 

τιµή. Ο υποτιθέµενος αγοραστής δε θα πλήρωνε µία υψηλότερη τιµή από ό,τι θα 

απαιτούσε µία αγορά που αποτελείται από καλώς πληροφορηµένους, πρόθυµους 

αγοραστές. 

        Ένας πρόθυµος πωλητής δεν είναι ούτε ένας υπέρ το δέον πρόθυµος ούτε ένας 

εξαναγκασµένος πωλητής, προετοιµασµένος να πωλήσει σε οποιαδήποτε τιµή, ούτε 

ένας προετοιµασµένος να αναµένει µία τιµή που δε θεωρείται εύλογη βάσει των 

τρεχουσών συνθηκών της αγοράς. Ο πρόθυµος πωλητής παρακινείται να πουλήσει 

την επένδυση σε ακίνητα µε τους όρους της αγοράς στην καλύτερη τιµή προσφοράς. 

Οι αντικειµενικές συνθήκες του πραγµατικού ιδιοκτήτη της επένδυσης σε ακίνητα 

δεν αποτελούν µέρος αυτού του όρου, γιατί ο πρόθυµος πωλητής είναι ένας 

υποθετικός ιδιοκτήτης (ήτοι ένα πρόθυµος πωλητής δε θα λάµβανε υπόψη τις 

ιδιαίτερες φορολογικές συνθήκες του πραγµατικού ιδιοκτήτη της επένδυσης σε 

ακίνητα). 

         Ο ορισµός της εύλογης αξίας αναφέρεται σε µια συναλλαγή σε καθαρά 

εµπορική βάση. Συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση είναι µία συναλλαγή µεταξύ 

µερών που δεν έχουν ιδιαίτερη ή ειδική σχέση που να κάνει τις τιµές της συναλλαγής 

µη αντι προσωπευτικές των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά. Η συναλλαγή 

υποτίθεται ότι είναι µεταξύ µη συνδεοµένων µερών, που το καθένα ενεργεί 

ανεξάρτητα. 

         Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας δίδεται από τρέχουσες τιµές σε µία 

ενεργό αγορά για παρόµοιο ακίνητο στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση και 

υποκείµενο σε παρόµοια µίσθωση και άλλες συµβάσεις. Η οντότητα φροντίζει να 
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εξακριβώνει κάθε διαφορά στη φύση, τοποθεσία ή κατάσταση του ακινήτου ή στους 

συµβατικούς όρους των µισθώσεων και άλλων συµβολαίων που αφορούν το ακίνητο. 

          Εάν οι τρέχουσες τιµές σε µία ενεργό αγορά του είδους που περιγράφεται, δεν 

είναι διαθέσιµες, η οντότητα λαµβάνει πληροφόρηση από διάφορες πηγές, που 

συµπεριλαµβάνουν: 

(α) τρέχουσες τιµές σε ενεργό αγορά για ακίνητα διαφορετικής φύσης, κατάστασης ή 

τοποθεσίας (ή υποκείµενα σε διαφο ρετική µίσθωση ή άλλες συµβάσεις), 

αναπροσαρµοσµένες για να αντανακλούν αυτές τις διαφορές, 

(β) πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, µε 

αναπροσαρµογές για να αντανακλούν κάθε µετα βολή στις οικονοµικές συνθήκες από 

την ηµεροµηνία των συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτές τις τιµές 

(γ) προβλέψεις προεξοφληµένων ταµιακών ροών που βασίζονται σε αξιόπιστες 

εκτιµήσεις των µελλοντικών ταµιακών ροών, που υποστηρίζονται από τους όρους 

κάθε υπάρχουσας µίσθωσης ή άλλων συµβάσεων και (όπου είναι δυνατόν) από εξω 

τερικά αποδεικτικά στοιχεία τέτοια όπως τα τρέχοντα ενοίκια της αγοράς για 

παρόµοια ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση και χρησιµοποιώντας 

προεξοφλητικά επιτόκια που αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς 

σχετικά µε την αβεβαιότητα στην ποσότητα και την επιλογή του χρόνου των 

ταµιακών ροών. 

         Σε µερικές περιπτώσεις, οι διάφορες πηγές που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 

της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να οδηγούν σε διαφορετικά συµπεράσµατα ως 

προς την εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα. Η οντότητα µελετά τους λόγους για 

αυτές τις διαφορές, ώστε να φθάσει στην πιο αξιόπιστη εκτίµηση της εύλογης αξίας 

εντός του φάσµατος των λογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας. 

        Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν µία οντότητα αποκτά µία επένδυση σε ακίνητα 

(ή όταν ένα υπάρχον ακίνητο καθίσταται επένδυση µετά την ολοκλήρωση της 

κατασκευής ή αξιοποίησης ή ύστερα από µία αλλαγή στη χρήση) υπάρχει σαφής 

ένδειξη ότι η διακύµανση των λογικών εκτιµήσεων της εύλογης αξίας θα είναι τόσο 

µεγάλη και οι πιθανότητες των διαφόρων αποτελεσµάτων θα είναι τόσο δύσκολο να 

εκτιµηθούν, ώστε η χρησιµότητα µιας απλής εκτίµησης της εύλογης αξίας να 
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αναιρείται. Αυτό µπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι η εύλογη αξία του ακινήτου δε θα 

είναι προσδιοριστέα αξιόπιστα πάνω σε µια συνεχή βάση. 

         Η εύλογη αξία διαφέρει από την αξία λόγω χρήσης, όπως ορίζεται στο ∆ΛΠ 36 

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων. Η εύλογη αξία αντανακλά τη γνώση και 

τις εκτιµήσεις καλώς πληροφορηµένων, πρόθυµων αγοραστών και πωλητών. 

Αντίθετα, η αξία λόγω χρήσης αντανακλά τις εκτιµήσεις της οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιδράσεων των παραγόντων που µπο ρεί να είναι ειδικοί 

για την οντότητα και που δεν εφαρµόζονται στις οντότητες γενικά. Για παράδειγµα, η 

εύλογη αξία δεν αντα νακλά τους ακόλουθους παράγοντες στην έκταση που δεν θα 

ήταν γενικώς διαθέσιµοι σε καλώς πληροφορηµένους, πρόθυµους αγοραστές και 

πωλητές: 

(α) επιπρόσθετη αξία που προέρχεται από τη δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου 

ακινήτων σε διαφορετικές τοποθεσίες, 

(β) συνέργιες µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων περιουσιακών στοιχείων, 

(γ) νοµικά δικαιώµατα ή νοµικούς περιορισµούς που ισχύουν µόνο για τον τωρινό 

ιδιοκτήτη 

(δ) φορολογικά οφέλη ή φορολογικά βάρη που ισχύουν για τον τωρινό ιδιοκτήτη. 

   Κατά τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας της σε επένδυση σε ακίνητα, η οντότητα 

αποφεύγει διπλό λογισµό των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που 

αναγνωρίζονται στον ισολογισµό ως ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Για παράδειγµα: 

(α) εξοπλισµός, όπως ανελκυστήρες ή κλιµατισµός είναι συχνά ένα αναπόσπαστο 

µέρος ενός κτιρίου και γενικά 

περιλαµβάνεται στην επένδυση του ακινήτου µάλλον και δεν αναγνωρίζεται 

ξεχωριστά ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, 

(β) αν ένα γραφείο µισθώνεται επιπλωµένο, η εύλογη αξία του γραφείου γενικά 

περιλαµβάνει την εύλογη αξία των επίπλων, γιατί το έσοδο από µίσθωση αφορά το 

επιπλωµένο γραφείο. Όταν η επίπλωση περιλαµβάνεται στην εύλογη αξία της 
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επένδυσης σε ακίνητα, η οντότητα δεν αναγνωρίζει αυτήν την επίπλωση ως 

ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, 

(γ) η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα δεν περιλαµβάνει προπληρωµένα 

λειτουργικά έξοδα ή δεδουλευµένα λειτουρ γικά έσοδα µίσθωσης, επειδή η οντότητα 

αναγνωρίζει αυτά ως ξεχωριστή υποχρέωση ή περιουσιακό στοιχείο, 

(δ) η εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα που κατέχεται µε µίσθωση αντανακλά 

τις µη αναµενόµενες ταµιακές ροές (συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων 

µισθώσεων που αναµένεται να καταβληθούν). Συνεπώς, αν η εκτίµηση ενός ακινήτου 

είναι καθαρή από κάθε αναµενόµενη καταβολή, θα πρέπει να προστεθεί εκ νέου κάθε 

αναγνωρισµένη υποχρέωση της µίσθωσης, προκειµένου να υπολογιστεί η εύλογη 

αξία της επένδυσης σε ακίνητα για λογιστικούς σκοπούς. 

       Η εύλογη αξία της επένδυσης σε ακίνητα δεν αντανακλά µελλοντικές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες που θα βελτιώσουν ή θα ενισχύσουν την αξία του ακινήτου 

και δεν αντανακλά τα σχετικά µελλοντικά οφέλη από αυτές τις µελλοντικές 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

        Σε µερικές περιπτώσεις, η οντότητα αναµένει ότι η παρούσα αξία των 

πληρωµών της που αφορούν µία επένδυση σε ακίνητα (εκτός από πληρωµές που 

αφορούν αναγνωρισµένες υποχρεώσεις) θα ξεπεράσει την παρούσα αξία των 

σχετικών ταµιακών εισπράξεων. Η οντότητα χρησιµοποιεί το ∆ΛΠ 37: Προβλέψεις, 

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις για να προσδιορίσει αν θα 

αναγνωρίσει µία υποχρέωση και, αν ναι, πως θα την επιµετρήσει. 

Α δ υ ν α µ ί α  α ξ ι ό π ι σ τ η ς  α π ο τ ί µ η σ η ς  ε ύ λ ο γ η ς  α ξ ί α ς 

 Υπάρχει ένα µαχητό τεκµήριο ότι η οντότητα είναι σε θέση να προσδιορίζει την 

εύλογη αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα αξιόπιστα σε µία συνεχή βάση. Όµως, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η οντότητα αποκτά µία επένδυση σε ακίνητα (ή όταν 

ένα υπάρχον ακίνητο καθίσταται επένδυση µετά την ολοκλήρωση της κατα σκευής ή 

αξιοποίησης ή µετά από µία µεταβολή στη χρήση), υπάρχει σαφή ένδειξη ότι ο 

αξιόπιστος προσδιο ρισµός της εύλογης αξίας της επένδυσης δεν είναι εφικτός σε µία 

συνεχή βάση. 
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  Αυτό ανακύπτει όταν και µόνον όταν συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές είναι 

σπάνιες και εναλλακτικές αξιόπιστες εκτιµήσεις της εύλογης αξίας (για παράδειγµα, 

βασιζόµενες σε προεξόφληση προϋπολογιζόµενων ταµιακών ροών) δεν είναι 

διαθέσιµες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η οντότητα θα αποτιµά αυτήν την επένδυση σε 

ακίνητα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του κόστους του ∆ΛΠ 16. Η υπολειµµατική 

αξία της επένδυσης σε ακίνητα θα θεωρείται ότι είναι µηδενική. Η οντότητα θα 

συνεχίζει να εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16 µέχρι τη διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα. 

        Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν η οντότητα αναγκάζεται, για το λόγο που 

δόθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, να αποτιµά µία επένδυση ακίνητης 

περιουσίάς χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του κόστους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16, θα 

αποτιµά όλες τις άλλες επενδύσεις της σε ακίνητα στην εύλογη αξία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, αν και η οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους για µία 

επένδυση σε ακίνητα, θα συνεχίζει να αντιµετωπίζει λογιστικά κάθε εναποµένουσα 

επένδυση σε ακίνητα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας. 

       Αν η οντότητα έχει αποτιµήσει προηγουµένως µία επένδυση σε ακίνητα στην 

εύλογη αξία, πρέπει να συνεχίσει να αποτιµά το ακίνητο στην εύλογη αξία µέχρι τη 

διάθεση (ή µέχρι το ακίνητο να καταστεί ιδιοχρησιµοποιούµενο ή η οντότητα να 

αρχίσει να αξιοποιεί το ακίνητο για µεταγενέστερη πώληση κατά τη συνήθη πορεία 

της επιχείρησης) ακόµη και αν συγκρίσιµες αγοραίες συναλλαγές γίνονται λιγότερο 

συχνές ή οι αγοραίες τιµές καθίστανται λιγότερο εύκολα διαθέσιµες. 

  

 

Μέθοδος κόστους 

 Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη µέθοδο του κόστους θα 

επιµετρά όλες τιςεπενδύσεις της σε ακίνητα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 16 

για αυτήν τη µέθοδο εκτός από εκείνεςπου πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως 

κατεχόµενες προς πώληση (ή που συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης που 

κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 5 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες. Επενδύσεις σε ακίνητα, που πληρούν τα κριτήρια για 
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κατάταξη ως κατεχόµενες προς πώληση (η συµπεριλαµβάνονται σε οµάδα διάθεσης 

που κατατάσσεται ως κατεχόµενη προς πώληση) θα επιµετρώνται σύµφωνα µε το 

∆.Π.Χ.Π.5. 

 

Μεταφορές. 

 

  Μεταφορές προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα πρέπει να γίνονται όταν και µόνον 

όταν υπάρχει µία µετα βολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από: 

(α) έναρξη ιδιοκατοίκησης από τον ιδιοκτήτη, προκειµένου για µία µεταφορά από 

επενδύσεις σε ακίνητα σε ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο, 

(β) έναρξη αξιοποίησης µε σκοπό την πώληση, προκειµένου για µία µεταφορά από 

τις επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέµατα, 

(γ) πέρας της ιδιοχρησιµοποίησης από τον ιδιοκτήτη, προκειµένου για µία µεταφορά 

από ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο στις επενδύσεις σε ακίνητα, 

(δ) έναρξη µιας λειτουργικής µίσθωσης σε τρίτο, προκειµένου για µία µεταφορά από 

αποθέµατα στις επενδύσεις σε ακίνητα 

(ε) πέρας της κατασκευής ή αξιοποίησης, προκειµένου για µία µεταφορά από ακίνητα 

υπό κατασκευή ή αξιοποίηση (καλυπτόµενη από ∆ΛΠ 16) σε επένδυση σε ακίνητα.    

Η οντότητα να µεταφέρει ένα ακίνητο από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα αποθέµατα, 

όταν και µόνον όταν, υπάρχει µία µεταβολή στη χρήση, που αποδεικνύεται από 

έναρξη της αξιοποίησης µε σκοπό την πώληση. Όταν η οντότητα αποφασίσει να 

διαθέσει µία επένδυση σε ακίνητα χωρίς αξιοποίηση, συνεχίζει να µεταχειρίζεται το 

ακίνητο ως µία επένδυση µέχρις ότου διαγραφεί (απαλειφθεί από τον ισολογισµό) και 

δεν το µεταχειρίζεται ως απόθεµα. Οµοίως, αν η οντότητα αρχίσει να 

ανακατασκευάζει µία υπάρχουσα επένδυση σε ακίνητα για συνεχή µελλοντική χρήση 

ως επένδυση, παραµένει µία επένδυση σε ακίνητα και δεν επαναταξινοµείται ως 

ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής. 

     Αφορούν θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης που ανακύπτουν, όταν η 

οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο της εύλογης αξίας για επενδύσεις σε ακίνητα. Όταν 
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η οντότητα χρησιµοποιεί τη µέθοδο του κόστους, µεταφορές µεταξύ επένδυσης σε 

ακίνητα, πολυχρησιµοποιούµενου ακινήτου και αποθεµάτων δε µεταβάλλουν τη 

λογιστική αξία του ακινήτου που µεταφέρεται και δε µεταβάλλουν το κόστος αυτού 

του ακινήτου για σκοπούς αποτίµησης ή γνωστοποίησης. 60. Για µία µεταφορά από 

επένδυση σε ακίνητα που απεικονίζεται στην εύλογη αξία σε ιδιοχρησιµοποιούµενο 

ακίνητο ή στα αποθέµατα, το τεκµαρτό κόστος του ακινήτου για µεταγενέστερη 

λογιστική αντιµετώπιση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ή το ∆ΛΠ 2 θα είναι η εύλογη αξία 

του κατά την ηµεροµηνία της µεταβολής της χρήσης. 

         Αν ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο γίνεται µία επένδυση σε ακίνητα που 

θα απεικονίζεται στην εύλογη αξία, η οντότητα θα εφαρµόζει το ∆ΛΠ 16 µέχρι την 

ηµεροµηνία της αλλαγής της χρήσης. Η οντότητα θα αντιµετωπίζει κάθε διαφορά 

κατά αυτή την ηµεροµηνία µεταξύ της λογιστικής αξίας του ακινήτου σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 16 και της εύλογης αξίας του µε τον ίδιο τρόπο όπως µία αναπροσαρµογή 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. 

        Μέχρι την ηµεροµηνία όπου ένα ιδιοχρησιµοποιούµενο ακίνητο γίνεται µία 

επένδυση σε ακίνητα που απεικονίζεται στην εύλογη αξία, η οντότητα αποσβένει το 

ακίνητο και αναγνωρίζει κάθε ζηµία αποµείωσης που έχει πραγµατοποιηθεί. Η 

οντότητα θα αντιµετωπίζει κάθε διαφορά κατά αυτήν την ηµεροµηνία µεταξύ της 

λογιστικής αξίας του ακινήτου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 και της εύλογης αξίας του µε 

τον ίδιο τρόπο όπως µία αναπροσαρµογή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16. ∆ηλαδή: 

(α) κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα. Όµως, κατά την έκταση που ένα ποσό συµπεριλαµβάνεται στα 

πλεονάσµατα αναπροσαρµογής για αυτό το ακίνητο, η µείωση επιρρίπτεται σε αυτά 

τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής. 

(β) κάθε αύξηση που προκύπτει στη λογιστική αξία αντιµετωπίζεται ως εξής: 

(i) κατά την έκταση που η αύξηση αναστρέφει µία προηγούµενη ζηµία αποµείωσης 

για αυτό το ακίνητο, η αύξηση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Το ποσό που 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα δεν υπερβαίνει το ποσό που χρειάζεται για την 

αποκατάσταση της λογιστικής αξίας στη λογιστική αξία που θα είχε προσδιοριστεί 

(καθαρή από απόσβεση) αν δεν είχε αναγνωριστεί καµία ζηµία αποµείωσης. 
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(ii) κάθε υπόλοιπο που αποµένει από την αύξηση πιστώνεται κατ ευθείαν στην 

καθαρή θέση υπό τον τίτλο των πλεονασµάτων αναπροσαρµογής. Σε µεταγενέστερη 

διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, τα πλεονάσµατα αναπρο σαρµογής που 

περιλαµβάνονται στην καθαρή θέση µπορεί να µεταφέρονται στα κέρδη εις νέον. Οι 

µεταφορές από τα πλεονάσµατα αναπροσαρµογής στα κέρδη εις νέον δε γίνονται 

µέσω των κερδών ή των ζηµιών. 

   Για µία µεταφορά από αποθέµατα σε επενδύσεις σε ακίνητα που θα 

απεικονίζονται στην εύλογη αξία, κάθε δια φορά µεταξύ της εύλογης αξίας του 

ακινήτου κατά αυτήν την ηµεροµηνία και της προηγούµενης λογιστικής αξίας πρέπει 

να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.Ο χειρισµός των µεταφορών από τα αποθέµατα 

στις επενδύσεις σε ακίνητα που θα απεικονίζονται στην εύλογη αξία είναι συν επής 

µε το χειρισµό των πωλήσεων των αποθεµάτων. 

      Όταν η οντότητα ολοκληρώνει την κατασκευή ή αξιοποίηση µιας 

ιδιοκατασκευαζόµενης επένδυσης σε ακίνητα που θα απεικονίζεται στην εύλογη αξία, 

κάθε διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας του ακινήτου κατά αυτήν την ηµεροµηνία 

και της προηγούµενης λογιστικής αξίας πρέπει να αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

  

∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ 

Μία επένδυση σε ακίνητα θα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισµό) κατά τη 

διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται µονίµως από τη χρήση και δεν αναµένονται 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη διάθεσή της. 

         Η διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα µπορεί να γίνεται µε πώληση ή µε 

σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Κατά τον προσδιορισµό της 

ηµεροµηνίας της διάθεσης µιας επένδυσης σε ακίνητα, η οντότητα εφαρµόζει τα 

κριτήρια του ∆ΛΠ 18 για την αναγνώριση του εσόδου από την πώληση αγαθών και 

λαµβάνει υπόψη της τις σχετικές οδηγίες του Προσαρτήµατος του ∆ΛΠ 18. Το ∆ΛΠ 

17 εφαρµόζεται κατά τη διάθεση µε σύναψη σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και 

πώλησης και επαναµίσθωσης. 

           Αν σύµφωνα µε την αρχή της αναγνώρισης της παραγράφου 16 η οντότητα 

αναγνωρίζει το κόστος ανταλλακτικού τµήµατος µιας επένδυσης σε ακίνητα στη 
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λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου, τότε διαγράφει τη λογιστική αξία του 

αντικαθιστούµενου τµήµατος. Για επενδύσεις σε ακίνητα που αντιµετωπίζονται 

λογιστικά µε τη µέθοδο του κόστους, το αντικαθιστούµενο τµήµα µπορεί να µην είναι 

τµήµα που αποσβέστηκε ξεχωριστά. Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό η οντότητα να 

προσδιορίσει τη λογιστική αξία του αντικαθιστούµενου τµήµατος, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει το κόστος της αντικατάστασης ως ένδειξη του κόστους του 

αντικαθιστούµενου τµήµατος κατά την απόκτηση ή την κατασκευή του. 

 Σύµφωνα µε τη µέθοδο της εύλογης αξίας, η εύλογη αξία της επένδυσης σε 

ακίνητα µπορεί ήδη να αντανακλά ότι το τµήµα που θα αντικατασταθεί έχει χάσει της 

αξία του. Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το 

ποσοστό της εύλογης αξίας που πρέπει να µειωθεί λόγω του αντικαθιστούµενου 

τµήµατος. Αν δεν είναι πρακτικά δυνατό να µειωθεί η εύλογη αξία του 

αντικαθιστούµενου τµήµατος, µία εναλλακτική λύση είναι να συµπεριληφθεί το 

κόστος της αντικατάστασης στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και να 

επανεκτιµηθεί η εύλογη αξία, όπως θα απαιτείτο για προσθήκες που δεν 

προϋποθέτουν την αντικατάσταση. 

         Κέρδη ή ζηµίες που ανακύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση της επένδυσης 

σε ακίνητα θα προσδιορίζονται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της 

διάθεσης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και θα 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα (εκτός αν το ∆ΛΠ 17 απαιτεί διαφορετικά σε µία 

πώληση και επαναµίσθωση) κατά την περίοδο της απόσυρσης ή της διάθεσης. 

      Το αντάλλαγµα που πρέπει να ληφθεί κατά τη διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα 

αναγνωρίζεται αρχικώς στην εύλογη αξία. Ειδικότερα, αν η πληρωµή για µία 

επένδυση σε ακίνητα αναβάλλεται, το αντάλλαγµα που λήφθηκε αναγνωρίζεται 

αρχικά στην ισοδύναµη ταµιακή αξία. Η διαφορά µεταξύ του ονοµαστικού ποσού του 

ανταλλάγµατος και της ταµιακής τιµής µετρη τοίς αναγνωρίζεται ως έσοδο τόκου 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 

        Η οντότητα εφαρµόζει το ∆ΛΠ 37 ή άλλα Πρότυπα, όπως αρµόζει, για κάθε 

υποχρέωση που διατηρεί µετά τη διάθεση µιας επένδυσης σε ακίνητα. Αποζημίωση από 

τρίτα μέρη για επενδύσεις σε ακίνητα που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν 

πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, όταν καθίσταται απαιτητή η 

αποζημίωση. 
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        Αποµειώσεις ή ζηµίες επενδύσεων σε ακίνητα, σχετικές απαιτήσεις ή 

πληρωµές αποζηµίωσης από τρίτα µέρη και κάθε µεταγενέστερη αγορά ή κατασκευή 

περιουσιακών στοιχείων αντικατάστασης είναι ξεχωριστά οικονοµικά γεγονότα και 

πρέπει να αντιµετωπίζονται λογιστικά ως ακολούθως: 

 

(α) αποµειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, 

(β) αποσύρσεις ή διαθέσεις επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 66-71 του παρόντος Προτύπου, 

(γ) αποζηµίωση από τρίτα µέρη για επενδύσεις σε ακίνητα που αποµειώθηκαν, 

χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, όταν καθίσταται 

απαιτητή 

(δ) το κόστος περιουσιακών στοιχείων που αποκαταστάθηκαν, αγοράστηκαν ή 

κατασκευάστηκαν ως αντικαταστάσες. 

  

  

∆ιαφορές βασικών ελληνικών αρχών µε το ∆ΛΠ 40 

 

 Σε αντίθεση µε τους κανόνες του προτύπου, στο ελληνικό δίκαιο δεν υπάρχει 

ξεχωριστή απεικόνιση των ακινήτων που κατέχονται για επένδυση, ή αποτελούν 

κεφαλαιουχική ενίσχυση. Το µόνο που ορίζεται είναι ότι ακίνητα τα οποία 

αποφέρουν έσοδα υπόκεινται σε απόσβεση, ενώ η εκτίµηση της αξίας των παγίων 

που εισφέρονται στην επιχείρηση από τους µετόχους γίνεται από ειδική επιτροπή. 

Ακόµη, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, δεν υπάρχει διάταξη που να ορίζει τη χρήση 

εναλλακτικών λογιστικών αρχών για µία συναλλαγή. Αφήνετε στην πρωτοβουλία 

των µονάδων η χρήση ή µη κάποιας αρχής. 

 Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο προβλέπει 

περισσότερες από µία λογιστικές µεθόδους, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και 

να εφαρµόζει πάγια µία από τις µεθόδους, εκτός εάν το Πρότυπο ή η Ερµηνευτική 

Εγκύκλιος συγκεκριµένα απαιτεί ή επιτρέπει κατηγοριοποίηση των ειδών 

(συναλλαγές, υπόλοιπα, ποσά κλπ), για τα οποία διαφορετικές µέθοδοι είναι 

κατάλληλες. Όταν ένα πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει κατηγοριοποίηση, θα πρέπει να 

επιλέγεται και να εφαρµόζεται πάγια η καταλληλότερη µέθοδος για κάθε κατηγορία. 
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        Όταν έχει αρχικά επιλεγεί η κατάλληλη µέθοδος, κάθε αλλαγή αυτής θα πρέπει 

να γίνεται µε βάση τις διατάξεις του ∆ΛΠ 8 και να εφαρµόζεται σε όλα τα είδη ή 

κατηγορίες ειδών. Σηµειώσεις: Με βάση το ∆ΛΠ 40, τα βιολογικά στοιχεία κατά την 

κτήση τους αποτιµώνται σε εύλογες αξίες µείον τα προβλεπόµενα κόστη διάθεσης. 

Σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. αυτά τα στοιχεία είτε αποτελούν πάγια ή αποθέµατα, κατά 

την κτήση τους αποτιµώνται στο κόστος. 

 

 

 

3.18. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 41:ΓΕΩΡΓΙΑ 

  

 

Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Γεωργική δραστηριότητα είναι η διοίκηση και διαχείριση από µία επιχείρηση του 

βιολογικού µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, 

σε γεωργική παραγωγή ή σε επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

Γεωργική παραγωγή είναι το προϊόν που έχει συλλεχθεί από τα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. 

Βιολογικό περιουσιακό στοιχείο είναι ένα ζωντανό ζώο ή φυτό. 

        Ο βιολογικός µετασχηµατισµός περιλαµβάνει τις διαδικασίες ανάπτυξης, 

µεταµόρφωσης, παραγωγής και γέννησης που δηµιουργούν ποιοτικές ή ποσοτικές 

µεταβολές σε ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο. 

Οµάδα βιολογικών περιουσιακών στοιχείων είναι µία συγκέντρωση οµοίων 

ζωντανών ζώων ή φυτών. 

         Συγκοµιδή είναι η απόσπαση της παραγωγής ενός βιολογικού περιουσιακού 

στοιχείου ή η λήξη της διαδικασίας ζωής ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. 

  Η γεωργική δραστηριότητα καλύπτει ένα ποικίλο εύρος δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγµα, την εκτροφή ζωντανών ζώων, τη δασοκοµία, την ετήσια ή διηνεκή 

συγκοµιδή, την καλλιέργεια κηπευτικών και φυτειών, την ανθοκαλλιέργεια και την 

υδατοκαλλιέργεια (συµπεριλαµβάνοντας την ιχθυοκαλλιέργεια). Ορισµένα κοινά 

χαρακτηριστικά υπάρχουν µέσα σε αυτή την ποικιλία: 
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(α) Ικανότητα για µεταβολή. Ζωντανά ζώα και φυτά έχουν την ικανότητα βιολογικού 

µετασχηµατισµού. 

(β) ∆ιοίκηση και διαχείριση µεταβολής Η διοίκηση και η διαχείριση διευκολύνει το 

βιολογικό µετασχηµατισµό ενισχύοντας ή τουλάχιστον σταθεροποιώντας τις 

αναγκαίες συνθήκες, που απαιτούνται, ώστε η διαδικασία να λάβει χώρα (για 

παράδειγµα, θρεπτικά επίπεδα, υγρασία, θερµοκρασία, ευφορία και φως). Τέτοια 

διοίκηση και διαχείριση διακρίνει τη γεωργική δραστηριότητα από άλλες 

δραστηριότητες. Για παράδειγµα, συγκοµιδή από µη διοικούµενες και 

διαχειριζόµενες πηγές (όπως αλιεία ωκεανών και ξύλευση από δάση) δεν είναι 

γεωργική δραστηριότητα. 

(γ) Αποτίµηση µεταβολής, η µεταβολή στην ποιότητα (για παράδειγµα: γενετικά 

προσόντα, πυκνότητα, ωριµότητα, περιεκτικότητα λίπους, περιεχόµενη πρωτεΐνη και 

µήκος φυτικής ίνας) ή στην ποσότητα (για παράδειγµα: καρποί, βάρος, κυβικά µέτρα, 

µήκος φυτικής ίνας ή διάµετρος και αριθµός βλαστών) που έφερε ο βιολογικός 

µετασχηµατισµός, αποτιµάται και παρακολουθείται ως µία συνήθης διοικητική και 

διαχειριστική λειτουργία. 

 Ο βιολογικός µετασχηµατισµός καταλήγει στους ακόλουθους τύπους 

αποτελεσµάτων: 

(α) Περιουσιακές µεταβολές µέσω:. 

(β) Γεωργική παραγωγή όπως ελαστικού κόµεος, φύλλων τεΐου, µαλλιού και 

γάλακτος. 

Γενικοί ορισµοί 

 Οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται σε αυτό το Πρότυπο µε τις έννοιες που 

καθορίζονται: 

Μία ενεργός αγορά είναι µία αγορά που όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν: 

(α) Τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου µέσα στην αγορά είναι οµοιογενή. 

(β) Πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε 

στιγµή. 

(γ) Οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

Λογιστική αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο καταχωρείται 

στον ισολογισµό. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να 

ανταλλαγεί ή µία υποχρέωση να διακανονιστεί µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε 

επίγνωση και µε τη θέλησή τους σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 
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Κρατικές επιχορηγήσεις είναι αυτές που ορίζονται στο ∆ΛΠ 20 "λογιστική κρατικών 

επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση κρατικής υποστήριξης". 

 Η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου βασίζεται στην παρούσα θέση και 

κατάστασή του. Ως αποτέλεσµα, για παράδειγµα, η εύλογη αξία των κτηνών σε ένα 

αγρόκτηµα είναι η τιµή των κτηνών στη σχετική αγορά µείον το κόστος µεταφοράς 

και τα άλλα κόστη που απαιτούνται µέχρι να φθάσουν τα κτήνη στην αγορά αυτή. 

Όταν θα γίνει η αρχική αναγνώριση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου 

στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, αυτό θα πρέπει να αποτιµηθεί στη δίκαιη αξία 

του, µειωµένη µε τυχόν έξοδα που αναµένεται να υπάρξουν κατά τη στιγµή της 

πώλησης τους. Η αρχή αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται και για τα προϊόντα που 

προέρχονται από τα βιολογικά στοιχεία. Ο καθορισµός της δίκαιης αξίας τους 

στηρίζεται στις ιδιαιτερότητες των χαρακτηριστικών τους, την ηλικία τους και 

διάφορα άλλα συγκεκριµένα σηµεία αναγνώρισης τους. Στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο καθορισµός της δίκαιης αξίας ενός βιολογικού στοιχείου δεν είναι εφικτός 

για διάφορους λόγους, τότε αυτό θα πρέπει να αποτιµηθεί σε τιµή κόστους και να 

διατηρηθεί σε αυτή την αξία, µείον οποιαδήποτε πρόβλεψη για απόσβεση µέχρι να 

είναι δυνατός ο εντοπισµός και καθορισµός της δίκαιης αξίας του. Αυτό είναι πολύ 

πιθανό να δηµιουργηθεί κατά την αρχική αναγνώριση του βιολογικού στοιχείου στα 

βιβλία της επιχείρησης, όµως δεν µπορεί να συµβαίνει και µετά την αρχική 

αναγνώριση, γιατί έχει ήδη εντοπιστεί και καθοριστεί η δίκαιη αξία του. 

 Το κέρδος ή η ζηµία που µπορεί να προκύψει από την αποτίµηση των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα στα 

αποτελέσµατα της επιχείρησης µέσα στη χρήση που έχουν εντοπιστεί. Οι κρατικές 

παροχές και χορηγήσεις για βιολογικά στοιχεία, που έχουν αποτιµηθεί στη δίκαιη 

αξία τους και που έχουν παραχωρηθεί χωρίς περιορισµούς, θα πρέπει να 

αναγνωριστούν στα αποτελέσµατα της επιχείρησης ως έσοδο της χρήσεως εντός της 

οποίας έχει δηµιουργηθεί η απαίτηση. Εάν η κρατική χορηγία έχει παραχωρηθεί κάτω 

από συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις, τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί ως 

έσοδο της επιχείρησης εντός της χρήσεως κατά την οποία έχουν λήξει οι όροι ή 

προϋποθέσεις. 

 Εάν η κρατική χορηγία έχει παραχωρηθεί για βιολογικά στοιχεία που έχουν 

αποτιµηθεί στην τιµή κόστους, εφαρµόζονται οι οδηγίες του προτύπου 20 σχετικά µε 

τις κρατικές χορηγίες.  Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να εµφανίζονται 

ως ξεχωριστό στοιχείο του ισολογισµού µιας επιχείρησης παρέχοντας περιγραφή της 
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κάθε ξεχωριστής οµάδας στην οποία είναι πιθανό να υπάγονται. Ακόµη, στις 

οικονοµικές καταστάσεις, θα πρέπει να εµφανίζεται το κέρδος ή τη ζηµία που 

προκύπτει κατά τη διάρκεια µιας χρήσης από την διαφοροποίηση της δίκαιης αξίας 

των βιολογικών στοιχείων. Οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων θα 

πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της 

κάθε κατηγορίας των βιολογικών στοιχείων, την µέθοδο προσδιορισµού των 

ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας στοιχείων που υπήρχαν κατά το τέλος του έτους 

καθώς και της παραγωγής που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια του έτους, τη µέθοδο 

προσδιορισµού της δίκαιης αξίας των στοιχείων ανά κατηγορία και των προϊόντων 

που προέκυψαν από αυτά. 

 Ακόµη, θα πρέπει να αναφέρονται η συνολική αξία των στοιχείων για τα 

οποία ο τίτλος ιδιοκτησίας είναι δεσµευµένος ως εγγύηση για χρηµατοοικονοµικές 

διευκολύνσεις, το ύψος δέσµευσης της επιχείρησης για την απόκτηση νέων 

βιολογικών στοιχείων, περιγραφή της στρατηγικής της διαχείρισης των 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που σχετίζονται µε την γεωκτηνοτροφική 

δραστηριότητα και τέλος, κατάσταση µεταβολής των βιολογικών στοιχείων µεταξύ 

του λογιστικού υπολοίπου που υπήρχε στην αρχή και στο τέλος της χρήσεως. Τέλος, 

όσον αφορά διαφορές µεταξύ του προτύπου αυτού µε τις ελληνικές λογιστικές αρχές, 

θα πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν υπάρχουν, αφού δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις 

επί του θέµατος στο ελληνικό δίκαιο. 

 

 

 

∆ιαφορές του ∆ΛΠ 41: Γεωργία µε την εφαρµογή των ελληνικών 

λογιστικών προτύπων . 

 

Τα βιολογικά στοιχεία κατά την κτήση τους αποτιµούνται σε εύλογες αξίες 

µείον τα προβλεπόµενα κόστη διάθεσης, ενώ µε τα ελληνικά πρότυπα αποτιµούνται 

στο κόστος. Επίσης όταν γίνεται η εκποίηση παγίων στοιχείων ή η διάθεση τους λόγω 

διακοπής δραστηριότητας, τότε αποτιµούνται σε τιµές ρευστοποίησης και 

µεταφέρονται σε ειδικό λογαριασµό, ενώ µε τα ελληνικά αν είναι πάγια παραµένουν 

µαζί µετα άλλα πάγια στοιχεία και αποσβένονται µέχρι τη διάθεση τους. Τα ελληνικά 
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λογιστικά πρότυπα δεν χρησιµοποιούν γνωστοποιήσεις , αντίθετα τα διεθνή 

προβλέπουν πολλές και αναλυτικές γνωστοποιήσεις. 
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4.1.ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 

Frequencies 

                                                                  Πίνακας:2 

Output Created 18-SEP-2013 14:18:06 

Comments  

Input 

Data 

C:\Users\Ανέστης 

Μπάσιος\Desktop\διπλωµατικη 

εργασια\εισηγµενες 

εταιρειες.sav 

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

20 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases 

with valid data. 
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Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 

Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:03,77 

Elapsed Time 00:00:04,32 

 

Statistics 

Πίνακας:3 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

Πίνακας:4 

 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 
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Statistics 

Πίνακας:5 

 Q15 Q16 Q17 Q18 

N 
Valid 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 

 

 

Σε αυτό εδώ το κοµµάτι της εργασίας θα παρακολουθήσουµε, τα ποσοστά που 

καταλαµβάνει κάθε απάντηση που δόθηκε από την κάθε ερώτηση. Επίσης υπάρχουν 

διαγράµµατα µε τα ακριβή ποσοστά που έχει κάθε απάντηση από την κάθε ερώτηση 

ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο, θα µπορέσουµε να αναλύσουµε καλύτερα τις 

απαντήσεις και θα είµαστε σε θέση να καταλάβουµε το ακριβές είδος της κάθε 

επιχείρησης, τον πραγµατικό αριθµό από τους εργαζοµένους, τον κύκλο εργασιών, 

την γνώµη που έχουν οι επιχειρηµατίες σχετικά µε τις ταµιακές ροές, τις διαφορές 

που υπάρχουν µεταξύ των ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων, θα 

προσδιορίσουµε τα κέρδη αλλά και τις ζηµιές των εταιρείων. 

 Επιπλέον, θα δώσουµε έµφαση στις αποσβέσεις αλλά και το σύνολο των 

αποσβέσεων σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού του ισολογισµού. Ακόµη, 

σχετικά µε το leasing, τις προβλέψεις, τον φόρο εισοδήµατος  και τέλος αν η 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων λειτουργεί κατασταλτικά κατά της 

διαφθοράς και της απάτης σε σχέση µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

Αρχικά, σχετικά µε την ερώτηση Q1 , για το είδος της επιχείρησης 

παρατηρούµε ότι οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής καταλαµβάνουν το 10% 

του συνολικού ποσοστού, ενώ  οι εταιρείες παραγωγής και µεταποίησης έχουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό 40%.Ακολουθούν µε σηµαντικό ποσοστό στο 25%, οι 

επιχειρήσεις γενικού εµπορίου, οι εµπορικές. Οι ασφαλιστικές και οι επιχειρήσεις 

µεταφορών καταλαµβάνουν από 5% αντίστοιχα και οι τραπεζικές εταιρείες ποσοστό 

15%. Συµπερασµατικά το µεγαλύτερο ποσοστό καταλαµβάνουν, οι επιχειρήσεις 

παραγωγής, µεταποίησης µε 40% και οι εµπορικές εταιρείες µε 25%. 
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Ερώτηση 1. 

Πίνακας:6 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 10,0 10,0 10,0 

2 8 40,0 40,0 50,0 

3 5 25,0 25,0 75,0 

4 1 5,0 5,0 80,0 

6 3 15,0 15,0 95,0 

7 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Διάγραμμα:1 
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Σχετικά µε την ερώτηση Q2, τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, παρατηρούµε ότι 

το 40% των εισηγµένων εταιρειών έχει έσοδα στα 10 εκατ. Ευρώ, ενώ 10% των 

εταιρειών έχει στα 50 εκατ. Ευρώ και στα 100 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα, το 25% από 

αυτές είναι µε ετήσιο τζίρο στα 150 εκατ. Ευρώ και ένα ποσοστό της τάξης του 15% 

είναι στα 30 εκατ. Ευρώ.  

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο κύκλος εργασιών των 

εισηγµένων εταιρειών στο χρηµατιστήριο Αθηνών είναι αισθητά µειωµένος λόγω της 

οικονοµικής κρίσης και αυτό αποτυπώνεται στις ελληνικές εισηγµένες εταιρείες αφού 

έχουν µειωµένο πλέον κύκλο εργασιών. Αυτό αποδεικνύεται από τα ποσοστά όπου 

από το σύνολο, το 65% των εταιρειών έχει κύκλο εργασιών κάτω από 50.000.000 

Ευρώ και ιδιαίτερα το 40% από το σύνολο κυµαίνεται στα 10 εκατ. Ευρώ. 

                                           Ερώτηση 2                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Πίνακας:7     

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 8 40,0 40,0 40,0 

2 3 15,0 15,0 55,0 

3 2 10,0 10,0 65,0 

4 2 10,0 10,0 75,0 

5 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Διάγραμμα: 2 
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Στην επόµενη ερώτηση, σχετικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων το 70% των 

επιχειρήσεων απασχολεί κάτω από 1000 άτοµα και συγκεκριµένα έως 200 

εργαζόµενους το 20% , έως 500 το 30% και έως 1000 το 20%. Πάνω από 1000 

εργαζοµένους , µεταξύ των ποσών από 1000 έως 1500 το 15% και έως 3000 το 

τελευταίο ποσοστό το 15%. Ως φυσικό επακόλουθο από την δραστική µείωση του 

κύκλου εργασιών , οι εταιρείες έχουν προβεί στην µείωση του προσωπικού για να 

µπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές δυσκολίες. Οπότε, γενικά παρατηρούµε 

ότι ο αριθµός των εργαζοµένων είναι µειωµένος καθώς η περικοπή του προσωπικού 

αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα για τον περιορισµό των δαπανών των 

επιχειρήσεων 

 

 

 

 

Ερώτηση 3 

Πίνακας:8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 20,0 20,0 20,0 

2 6 30,0 30,0 50,0 

3 4 20,0 20,0 70,0 

4 3 15,0 15,0 85,0 

5 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Στη συνέχεια της ανάλυσης µας, σχετικά µε την πρώτη εντύπωση από την αλλαγή 

από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το 75% από τις 

επιχειρήσεις απάντησαν ότι θεώρησαν αυτήν την αλλαγή ως θετική! Από την άλλη 

µεριά το 25% προσδιορίζει την στροφή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως αρνητική. 

Συµπερασµατικά , βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο πλήθος από τις επιχειρήσεις θεωρεί 

την αλλαγή αυτήν ότι έχει θετικό αντίκτυπο καθώς η επιχείρηση προσαρµόζεται µε 

βάση τους κανονισµούς και τις οδηγίες του διεθνούς δίκαιου και των λογιστικών 

προτύπων. 

∆ιάγραµµα: 3 
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Η πέµπτη στην σειρά ερώτηση, σχετικά µε την αλλαγή που δηµιούργησαν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα στην εταιρεία, παρατηρούµε ότι το 10% βλέπει ότι η αλλαγή 

ήταν µηδενική, το 15% ως ελάχιστη, το 45% την χαρακτηρίζει ως µέτρια και ένα 

ποσοστό της τάξης του 30% ως πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση µε τα ελληνικά 

 

 

 

Ερώτηση 4 

Πίνακας:9 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 25,0 25,0 25,0 

1 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:4 
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λογιστικά πρότυπα. Εν κατακλείδι , οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι από την 

στιγµή που το 75% των απαντήσεων εντάσσονται στην κατηγορία µέτρια έως πλήρης 

διαφοροποίηση, ο συνολικός αριθµός από τις εξεταζόµενες εισηγµένες εταιρείες είδε 

σχεδόν πλήρη αλλαγή στις οικονοµικές του καταστάσεις καθώς  τα πρότυπα και οι 

κανόνες  που ακολουθούν τα ∆.Λ.Π.  

 

Ερώτηση 5 

Πίνακας: 10 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

1 2 10,0 10,0 10,0 

2 3 15,0 15,0 25,0 

3 9 45,0 45,0 70,0 

4 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Διάγραμμα: 5 
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Η επόµενη ερώτηση ήταν σχετικά µε την κατάσταση των ταµειακών ροών, αν δίνει 

πληροφορίες σχετικά µε την βιωσιµότητα της επιχείρησης, όπου το 20% απάντησε 

ότι δεν υπάρχει διαφορά µε την σύνταξη της κατάστασης των ταµειακών ροών, το 

υπόλοιπο 60% θεωρεί ότι παρέχει περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες βοηθούν ώστε να 

σχηµατιστεί γνώµη αν η εταιρεία µπορεί να χαρακτηριστεί ως βιώσιµη. Τέλος, το 

υπόλοιπο 20% πιστεύει ότι δεν παρέχει κάποιο είδος πληροφόρησης ως προς αν 

µπορεί να κριθεί η επιχείρηση ως ζηµιογόνα ή επικερδής. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 6 

Πίνακας: 11 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 4 20,0 20,0 20,0 

1 12 60,0 60,0 80,0 

2 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 6 
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Στην συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης σχετικά µε τις ταµειακές ροές, εδώ 

διερευνάτε αν η σύνταξη των ταµειακών ροών αποτελεί παράγοντα πληροφόρησης 

ως προς το επενδυτικό κοινό( τους µετόχους, τους µελλοντικούς αγοραστές-

επενδυτές). Η ανάλυση των απαντήσεων µας έδωσε τα εξής αποτελέσµατα. Το 15% 

θεωρεί ότι αποτελεί µία τέτοια ένδειξη , καθώς δίνει στοιχεία για να είναι σε θέση οι 

µελλοντικοί επενδυτές- µέτοχοι να αξιολογήσουν την πραγµατική αξία της εταιρείας. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό µε 65% καταλαµβάνει η αρνητική άποψη όπου δεν 

δηµιουργείται η ιδέα ότι παρέχει κάποιου είδους επιπλέον πληροφόρησης. Ακόµη, 

αποµένει ένα ποσό της τάξης του 20%, όπου θεωρείται ότι δεν υπάρχει διαφορά µε 

την εφαρµογή ή όχι της κατάστασης των ταµειακών ροών.  

                                               Ερώτηση 7 

Πίνακας: 12 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 3 15,0 15,0 15,0 

1 13 65,0 65,0 80,0 

2 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Κλείνοντας το κοµµάτι των ερωτήσεων σχετικά µε τις ταµειακές ροές, η ερώτηση 

οχτώ που πραγµατοποιήσαµε απευθύνεται στην µέθοδο που χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση. Από το σύνολο των απαντήσεων το 20% απάντησε ότι η άµεση µέθοδος 

είναι αυτή που χρησιµοποιείται ενώ την έµµεση µέθοδο το υπόλοιπο 80%. Σε αυτό το 

σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι το ∆.Λ.Π. 7 προτρέπει για την χρησιµοποίηση της 

άµεσης µεθόδου αλλά παρατηρούµε ότι κυριαρχεί η έµµεση µέθοδος από τις 

εισηγµένες εταιρείες διότι είναι πιο πρακτική στην εφαρµογή.  

Ερώτηση 8 

Πίνακας: 13 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 4 20,0 20,0 20,0 

2 16 80,0 80,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 7 



276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σηµείο θα αναλύσουµε τα κέρδη των εισηγµένων εταιρειών αλλά και τις 

πιθανές ζηµίες. Αρχικά, ας αναφέρουµε τις ζηµίες που κυµαίνονται στο 15% , ως 

αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης υπάρχουν αρκετές εταιρείες οι οποίες δεν 

µπορούν να ανταπεξέλθουν στις τωρινές δυσκολίες, επειδή δηµιουργείται τεράστιος 

περιορισµός από τον κύκλο εργασιών τους. Τα υπόλοιπα ποσοστά κατανέµονται ως 

εξής: 30% µε κέρδη έως 1.500.000 εκατ. Ευρώ, 10% µε 2.500.000 εκατ. Ευρώ, 15% 

µε 5.000.000 εκατ. Ευρώ, 10% µε 10.000.000 εκατ. Ευρώ, 20% µε 15.000.000 εκατ. 

Ευρώ. Παρατηρούµε ότι το 55% από αυτές έχει κέρδη από 1.500.000 έως 5.000.000 

εκατ. Ευρώ, ενώ το 30% κυµαίνεται από 10.000.000 έως 15.000.000 εκατ. Ευρώ. 

Όλα αυτά δείχνουν ένα σηµαντικό περιορισµό των κερδών των εταιρειών ενώ 

φτάνουν ακόµα και στο σηµείο να καταγράφουν και ζηµιές. 

 

 

 

 

Διάγραμμα:8  
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Ερώτηση 9 

Πίνακας: 14  

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 6 30,0 30,0 30,0 

2 2 10,0 10,0 40,0 

3 3 15,0 15,0 55,0 

4 2 10,0 10,0 65,0 

5 4 20,0 20,0 85,0 

6 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 9  
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Αυτή εδώ η ερώτηση αναλύει τα ποσοστά από την άποψη αν η εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επηρέασε τα κέρδη των εταιρειών. Οπότε, 

αναλύοντας τις απαντήσεις βλέπουµε ότι το 60% θεωρεί ότι ήταν ουδέτερη η αλλαγή 

από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, το 15% απάντησε 

ότι τα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από αυτήν την αλλαγή και τέλος το υπόλοιπο 25% 

ότι αυτή η ενέργεια περιόρισε τα κέρδη! Συνεπώς θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν αποτελούν παράγοντα για την αύξηση ή για τον 

περιορισµό των κερδών αλλά γενικά θεωρούνται ότι έχουν ουδέτερη στάση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 10 

Πίνακας: 15 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 25,0 25,0 25,0 

1 12 60,0 60,0 85,0 

2 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 10  



279 

 

Σε αυτό το σηµείο θα δούµε τα ποσοστά που συγκεντρώθηκαν σχετικά, µε το αν η 

εφαρµογή των ∆ΛΠ, έδρασε µε τρόπο ώστε οι αποσβέσεις να εµφανίζονται 

µειωµένες. Έτσι, χωρίς καµία διαφορά απάντησε το 25%, µε µερικό περιορισµό του 

ύψους των αποσβέσεων ακόµη ένα 25%, ενώ µέτρια διαφοροποίηση ένα σηµαντικό 

ποσοστό της τάξης του 35% και το τελικό ποσοστό µε 15% διαµορφώνεται από την 

άποψη ότι υπάρχει ραγδαία αλλαγή στις αποσβέσεις µέσω των ∆ΛΠ. Αθροιστικά, οι 

απόψεις και τα ποσοστά γύρω από την περιορισµό των αποσβέσεων διίστανται και 

δεν υπάρχει σαφή έκφραση γνώµης. Θα πρέπει να πούµε βέβαια ότι στην πράξη τα 

αριθµητικά ποσά από τις αποσβέσεις είναι µειωµένα µε την εφαρµογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 11 

Πίνακας: 16 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 5 25,0 25,0 25,0 

2 5 25,0 25,0 50,0 

3 7 35,0 35,0 85,0 

4 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

∆ιάγραµµα:11 
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Συνεχίζοντας να αναλύουµε το κοµµάτι των αποσβέσεων, και συγκεκριµένα το ύψος 

των αποσβέσεων σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού! ∆ιαπιστώσαµε ότι από το 

50% των εταιρειών , η σχέση που έχουν οι αποσβέσεις σε σχέση µε το σύνολο του 

ενεργητικού είναι 5%, στο 10% εντάσσεται το 35% και  στο 15% το υπόλοιπο 15%. 

Ως αποτέλεσµα, το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι αποσβέσεις είναι σχετικά µικρό 

σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού του ισολογισµού. Έτσι, οι αποσβέσεις 

µπορούν να χαρακτηριστούν ότι είναι µειωµένες και γενικά περιορισµένες και 

ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τις µη εισηγµένες εταιρείες οι οποίες έχουν µεγαλύτερο 

ποσοστά αποσβέσεων. Συµπερασµατικά οι αποσβέσεις των εισηγµένων είναι αισθητά 

µικρότερες σε σύγκριση µε των µη εισηγµένων εταιρειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 12 

Πίνακας :17 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 10 50,0 50,0 50,0 

2 7 35,0 35,0 85,0 

3 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:12 
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Σύµφωνα µε την ερώτηση 13, µε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων η 

πρόβλεψη υποτίµησης των αποθεµάτων παρακολουθείται σε ξεχωριστό λογαριασµό 

προβλέψεων, κάτι αντίστοιχο εφαρµόζεται στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα για τις 

συµµετοχές. Από τα ποσά των απαντήσεων το 75% θεωρεί ότι αυτή η ενέργεια δρα 

θετικά ως προς την εταιρεία και το υπόλοιπο 25% νοµίζει ότι είναι αρνητικό γεγονός 

η ξεχωριστή παρακολούθηση των προβλέψεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 13 

Πίνακας:18 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 25,0 25,0 25,0 

1 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:13 
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Η ερώτηση 14 αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης, καθώς η πρόβλεψη για την 

υποτίµηση των αποθεµάτων επηρεάζει τα αποτελέσµατα χρήσης µε τρόπο που να 

εµφανίζονται σύµφωνα µε το 25% αυξηµένα ενώ το υπόλοιπο 75% απαντά ότι είναι 

µειωµένα! Στην εφαρµογή θα δούµε ότι τα αποτελέσµατα χρήσης λόγω της 

παρακολούθησης των αποθεµάτων σε ξεχωριστό λογαριασµό είναι όντως µειωµένα. 

 

Ερώτηση 14 

Πίνακας:19 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 15 75,0 75,0 75,0 

1 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:14 
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Το ∆.Λ.Π 7 εισάγει την έννοια των ταµειακών ροών και των ταµειακών ισοδύναµων, 

µε αυτήν την άποψη οι µεταχρονολογηµένες επιταγές θεωρούνται ταµιακό 

ισοδύναµο, δηλαδή διαθέσιµο στοιχείο της επιχείρησης για ρευστοποίηση. Από το 

σύνολο των απαντήσεων το 75% θεωρεί ότι µία τέτοια ενέργεια είναι θετική καθώς 

βοηθάει την επιχείρηση ώστε  να έχει µεγαλύτερη κίνηση κεφαλαίων. Από την άλλη 

πλευρά το υπόλοιπο 25% πιστεύει ότι είναι αρνητικό, µία απάντηση απολύτως 

δικαιολογηµένη καθώς πολλές µεταχρονολογηµένες επιταγές είναι « ακάλυπτές» και 

δεν µετατρέπονται σε πραγµατικά χρήµατα. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι µε την 

αλλαγή που φέρει το ∆.Λ.Π. 7 , τα ταµειακά ισοδύναµα της επιχείρησης αυξάνονται 

σε σηµαντικό βαθµό και πιο συγκεκριµένα ο δείκτης ρευστότητας που θα δούµε στην 

επόµενη ερώτηση.   

  

Ερώτηση 15 

Πίνακας:20 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 25,0 25,0 25,0 

1 15 75,0 75,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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 Σχετικά µε το εάν ο δείκτης ρευστότητας αυξάνεται λανθασµένα, λόγω των 

µεταχρονολογηµένων επιταγών που αναλύσαµε προηγουµένως. Το 55% αναφέρει ότι 

όντως δεν θα έπρεπε να µεταβάλλεται ο δείκτης ρευστότητας και να αυξάνεται. 

Αντίθετα, το υπόλοιπο 45% έχει την αντίθετη γνώµη και συµφωνεί µε την αύξηση 

του δείκτη. Έτσι, υπάρχει διχογνωµία σχετικά µε αυτό το θέµα διότι τα ποσοστά 

σχεδόν συµβαδίζουν.  

   Τέλος, ο δείκτης ρευστότητας είναι λογικό να εµφανίζεται αυξηµένος λόγω της 

ρευστοποίησης  των µεταχρονολογηµένων επιταγών και κινείται προς την σωστή 

κατεύθυνση αυτό το θέµα, σηµασία όµως έχει εάν οι επιταγές είναι εξαργυρώσιµες 

και αποδίδεται το χρηµατικό ποσό. Και ασφαλώς η συχνότητα που παρατηρούµε ότι 

διαδραµατίζεται η µη εξόφληση των επιταγών.  

Διάγραμμα:15 
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                                             Ερώτηση 16 

                                               Πίνακας:21 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 11 55,0 55,0 55,0 

1 9 45,0 45,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:16 
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Μία από τις τελευταίες ερωτήσεις είναι σχετικά µε τις προβλέψεις. Η εισαγωγή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων περιορίζει τις προβλέψεις καθώς θα πρέπει πλέον να 

υπάρχει σαφής νοµική δέσµευση ώστε να χαρακτηριστεί ένα ποσό ως πρόβλεψη.        

Σε αντίθεση βέβαια µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα όπου οι προβλέψεις έχουν 

συγκεκριµένο ποσό από το σύνολο των πελατών και είναι συγκεκριµένα στο 30% από 

το σύνολο των πελατών. Με αυτό τον τρόπο εξετάζουµε την γνώµη των εταιρειών , αν 

νοµίζουν ότι ο ισολογισµός µεγεθύνεται λανθασµένα µε βάση τα Ε.Λ.Π. Στην ανάλυση 

µας, το 15% δήλωσε ότι δεν υπήρχε καµία αλλαγή, ενώ ελάχιστα έως εν µέρει το 60%, 

το 10% πιστεύει ο ισολογισµός ήταν ως ένα βαθµό, δηλαδή µέτρια αυξηµένος και 

τέλοςτο 15% βλέπει πλήρη αλλαγή στον ισολογισµό και υιοθετεί την άποψη ότι 

εµφανίζονταν αυξηµένος.  

                                              Ερώτηση 17, Πίνακας:22 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 3 15,0 15,0 15,0 

2 12 60,0 60,0 75,0 

3 2 10,0 10,0 85,0 

4 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διαγραµµα  17  
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Η τελευταία ερώτηση που υποβάλλαµε για τις εισηγµένες εταιρείες ήταν σχετικά µε 

το εάν η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων λειτουργεί κατασταλτικά σε 

φαινόµενα απάτης και διαφθοράς και αν έχει υπάρξει περιορισµός αυτών των 

φαινοµένων . Το 65% αξιολογεί ότι έχει δράση θετικά η αλλαγή των προτύπων , 

καθώς τα διεθνή λογιστικά έχουν πιο αυστηρό θεσµικό πλαίσιο. Αυτό βέβαια 

ενισχύεται από το γεγονός ότι αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται σε διεθνές επίπεδο, 

οπότε οι κανόνες και οι οδηγίες που έχουν αντιτίθενται σε πρακτικές διαφθοράς και 

απάτης που θα µπορούσαν πιο εύκολα να υπάρξουν µε τα Ε.Λ.Π.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 18,Πίνακας:23 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 7 35,0 35,0 35,0 

1 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Διάγραμμα:18 
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4.2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ. 

 

Notes 

Πίνακας: 24 

Output Created 18-SEP-2013 18:00:44 

Comments  

Input 

Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working 

Data File 

37 

Missing Value 

Handling 

Definition of Missing 
User-defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used 
Statistics are based on all cases 

with valid data. 
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Syntax 

FREQUENCIES 

VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 

Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10A Q10B 

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Q17 Q18 Q19 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Resources 
Processor Time 00:00:05,52 

Elapsed Time 00:00:04,61 

 

Statistics 

Πίνακας :25 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

N 
Valid 37 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

 

Statistics 

Πίνακας: 26 

 Q8 Q9 Q10A Q10B Q11 Q12 Q13 

N 
Valid 37 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 
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Statistics 

Πίνακας: 27 

 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 

N 
Valid 37 37 37 37 37 37 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 

 

Σε αυτήν την ενότητα, αναλύονται τα ποσοστά των απαντήσεων από τις µη 

εισηγµένες εταιρείες. 

Η ανάλυση από την πρώτη ερώτηση είναι σχετικά µε το είδος των επιχειρήσεων που 

είχαµε από το δείγµα των 40. Τα ποσοστά κυµάνθηκαν ως εξής: όλες οι επιχειρήσεις 

παραγωγής, µεταποίησης, όπου εντάσσονται όλες οι βιοµηχανίες και οι βιοτεχνίες 

συγκέντρωσαν το 35,1% , όλες οι εµπορικές το 37,8% και τέλος οι εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών το 27%. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι απαντήσεις 

συγκεντρώνονται σε 3 ειδών επιχειρήσεις από τις 8 προτεινόµενες που υπάρχουν. 

Επιπλέον, οι εµπορικές µε τις βιοτεχνίες-βιοµηχανίες δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά 

στα ποσοστά, µε τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να συγκεντρώνουν ελάχιστα 

µικρότερα ποσοστά της τάξης 8-9%. Σηµαντική διαφορά στην κατανοµή των 

ποσοστών παρουσιάζουν οι εισηγµένες καθώς διασκορπίζονται σε όλες τις 

απαντήσεις. Έτσι, βλέπουµε ότι υπάρχουν και µεταφορικές, ασφαλιστικές, 

πρωτογενούς παραγωγής, τραπεζικές εταιρείες που δεν υπάρχουν στις απαντήσεις 

από τις µη εισηγµένες εταιρείες. Αυτό δείχνει το εύρος των επιχειρήσεων που 

υπάρχουν στο χρηµατιστήριο της Ελλάδας, ενώ στις µη εισηγµένες το είδος 

περιορίζεται σηµαντικά. Τέλος, οι βιοτεχνίες-βιοµηχανίες από τις εισηγµένες σε 

σχέση µε τις µη εισηγµένες παρουσιάζουν 5% µεγαλύτερη συγκέντρωση. 
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Ερώτηση 1 

Πίνακας:28 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2 13 35,1 35,1 35,1 

3 14 37,8 37,8 73,0 

5 10 27,0 27,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:19 
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    Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του κύκλου εργασιών, µε τα ποσά 

συγκέντρωσης να είναι: µέχρι 200.000 ευρώ το 29,7%, µέχρι 500.000 ευρώ το 18,9%, 

µέχρι 1.000.000 το 21,6% και µέχρι 3.000.000 το 29,7%*. Σχολιάζοντας τα 

διαγράµµατα , η πρώτη τάξη των 200.000 ευρώ  και των 3.000.000 εκατ. Ευρώ 

εµφανίζει τα µεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσης , ενώ οι άλλες δύο βαθµίδες από 

τους κύκλους εργασιών έχουν µία διαφορά µε τις προηγούµενες στο 10% κατά 

προσέγγιση. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η σύγκριση µε τον 

αντίστοιχο κύκλο εργασιών από τις εισηγµένες δεν είναι δυνατή καθώς το µέγεθος 

από τα έσοδα αυτών είναι ανόµοιο και αριθµητικά πιο µεγάλο.  

 ∆ιευκρινίζουµε ότι στις κλίµακες από το κύκλο εργασιών, οι επιχειρήσεις που 

απάντησαν µέχρι 500.000 , µέχρι 1.000.000  κ.τ.λ. , εννοούµε κατώτερο όριο 

πωλήσεων την προηγούµενη δυνατή απάντηση έως αυτήν που δίνεται ως επιλογή. 

∆ηλαδή, µέχρι 3.000.000., από 1.000.000 έως τα 3.000.000 κυµάνθηκε ο τζίρος της 

εταιρείας. Αυτή την ερµηνεία την λαµβάνουµε υπόψη µας και για τον σχολιασµό από 

τα επόµενα διαγράµµατα που θα δούµε στην πορεία της διπλωµατικής εργασίας. 

 

 

Ερώτηση 2 

Πίνακας:29 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 11 29,7 29,7 29,7 

2 7 18,9 18,9 48,6 

3 8 21,6 21,6 70,3 

4 11 29,7 29,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Σε αυτό το σηµείο θα αναλύσουµε τον αριθµό των εργαζοµένων που υπάρχουν στις 

εταιρείες. Το 21,6% δήλωσε ότι απασχολεί έως 5 άτοµα, το 18,9% έως 10, το 32,4% 

έως 20 , το 18,9% έως 50 και µέχρι 100 εργαζοµένους το 8,1%. Παρατηρούµε ότι 

73% των εταιρειών, έχει εργατικό δυναµικό έως 20 άτοµα, ενώ το υπόλοιπο 27% 

περιλαµβάνει από 50 έως 100 απασχολούµενους. Επακόλουθο της οικονοµικής 

κρίσης και της συρρίκνωσης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των εταιρειών 

είναι ο περιορισµός των απασχολούµενων σε αυτές. Η σύγκριση µε το άλλο το 

ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις εισηγµένες δεν είναι εφικτή καθώς είναι άλλο το 

εύρος και η δυναµική εκείνων των επιχειρήσεων. 

 

 

 

∆ιάγραµµα:20 
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Ερώτηση 3 

Πίνακας:30 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 8 21,6 21,6 21,6 

2 7 18,9 18,9 40,5 

3 12 32,4 32,4 73,0 

4 7 18,9 18,9 91,9 

5 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:21 
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Η επόµενη ερώτηση σχετίζεται µε τις γνώσεις που υπάρχουν σχετικά µε τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. Έτσι, το 3% αναφέρει ότι δεν έχει καµία απολύτως γνώση, το 

46% έχει ελάχιστη γνώση, το 43% µέτρια γνώση και πλήρη γνώση του αντικειµένου 

µόλις το 8%. Περίπου στο 90%, δηλαδή σχεδόν η πλειονότητα των απαντήσεων 

δήλωσε ότι δεν έχει ουσιαστικές γνώσεις περί των διεθνών λογιστικών προτύπων 

διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τα οποία 

έχουν σηµαντικές διαφορές µε αυτά. Τα ∆.Λ.Π εφαρµόζονται από τις εισηγµένες 

εταιρείες στο χρηµατιστήριο αξιών Αθηνών και από τα δηµόσια νοσοκοµεία. 

Συµπερασµατικά, η µελλοντική εφαρµογή των δλπ από τις µη εισηγµένες θα 

πραγµατοποιηθεί µε την αναγκαία επιµόρφωση των λογιστών- ελεγκτών σχετικά µε 

το πλαίσιο εφαρµογής τους, εναλλακτικά δεν θα µπορέσει να υπάρξει σωστή 

εναρµόνιση µε τους κανόνες και τις οδηγίες των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

  

Ερώτηση 4 

Πίνακας:31 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 2,7 2,7 2,7 

2 17 45,9 45,9 48,6 

3 16 43,2 43,2 91,9 

4 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Σε αυτήν την ερώτηση, θέλουµε να δούµε την γνώµη που έχουν διαµορφώσει οι 

επιχειρήσεις µε την µελλοντική εφαρµογή των ∆.Λ.Π. Τα ποσοστά κυµάνθηκαν ως 

εξής: µόλις το 11% έχει αρνητική γνώµη, ενώ θετική διαµορφώνει το 57% και 

ουδέτερη γνώµη το 32%. Υπάρχει µία γενικότερη θετική άποψη µε την µελλοντική 

εφαρµογή τους σε σηµαντικά αυξηµένο ποσοστό καθώς θα αποτελέσουν µία 

κινητήρια δύναµη για την υιοθέτηση ενός σωστότερου λογιστικού πλαισίου. Σαφώς 

το 32% που έχουν ουδέτερη γνώµη διαδραµατίζει το ρόλο του, αυτό το ποσοστό 

απαντήθηκε κυρίως από µικρές-µικροµεσαίες επιχειρήσεις που µπορεί να µην 

εφαρµόσουν τα ∆ΛΠ λόγω του µικρού κύκλου εργασιών. Από την άλλη µεριά οι 

εισηγµένες αναφέρουν ότι το 75% από αυτές είχαν µέτρια έως πλήρη διαφοροποίηση 

στις οικονοµικές τους καταστάσεις µε την αλλαγή των προτύπων. 

 

Διάγραμμα:22 
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Ερώτηση 5 

Πίνακας :32 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 4 10,8 10,8 10,8 

1 21 56,8 56,8 67,6 

2 12 32,4 32,4 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:23 
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Εδώ εξετάζουµε αν οι εταιρείες θεωρούν αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 

ελληνικών και των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η κατανοµή είναι όπως 

ακολουθεί: 2,8% απάντησε καµία διαφορά, το 16,2% ελάχιστη διαφοροποίηση, το 

62,2% µέτρια αλλαγή και το 18,9% πιστεύει ότι διαφοροποιούνται πλήρως. Από το 

συνολικό ποσοστό, το 81% εντάσσεται στην Τρίτη και τέταρτη κατηγορία που 

αναλύσαµε. Αυτό συµβαίνει καθώς τα πρότυπα µεταξύ τους έχουν σηµαντικές 

διαφορές και έστω και οι λίγες γνώσεις σχετικά µε αυτά, οδηγούν σε αυτού του 

είδους την απάντηση.  

 

 

Ερώτηση 6 

Πίνακας :33 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 2,7 2,7 2,7 

2 6 16,2 16,2 18,9 

3 23 62,2 62,2 81,1 

4 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων επιβάλλει την σύνταξη της 

κατάστασης των ταµειακών ροών. Εποµένως, το 67,6% αναφέρει ως θετική την 

δηµιουργία αυτής, το 19% το θεωρεί ως ουδέτερο και το 13,5% ως αρνητικό. Η 

κατάσταση των ταµειακών ροών δείχνει τις εισροές και τις εκροές των ταµειακών 

διαθεσίµων και ισοδύναµων της επιχείρησης. ∆ηλαδή, η χρήση αυτής της επιπλέον 

οικονοµικής κατάστασης δείχνει τις πηγές των κεφαλαίων , πως χρησιµοποιούνται 

και πως κατανέµονται µέσα στον οικονοµικό κύκλο της και στο τέλος που 

απορρέουν. Επιπλέον, το αρνητικό ποσοστό είναι ελάχιστο, όπου µπορεί να θεωρεί 

µία µερίδα από λίγες επιχειρήσεις οι οποίες δεν θέλουν να δείχνουν την πραγµατική 

αξία τους για φορολογικούς ή άλλους σκοπούς. Η άποψη για την σηµαντικότητα της 

κατάστασης των ταµειακών ροών ενισχύεται και από τα ποσοστά των εισηγµένων 

στην ερώτηση 6, όπου το 60% νοµίζει ότι επηρεάζεται θετικά για την βιωσιµότητα 

της επιχείρησης µέσω αυτής.   

 

 

Διάγραμμα:24 
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Ερώτηση 7 

Πίνακας: 34 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 5 13,5 13,5 13,5 

1 25 67,6 67,6 81,1 

2 7 18,9 18,9 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:25 
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Στη συνέχεια, αναλύουµε αν η κατάσταση των ταµειακών ροών παρέχει πρόσθετη 

πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό ( µέτοχοι, µελλοντικοί αγοραστές-επενδυτές, 

συγχώνευση επιχειρήσεων, έκδοση οµολογιών). Με αυτό τον τρόπο, το 2,7% θεωρεί 

ότι δεν υπάρχει καµία διαφορά, το 13,5% µερική έως ελάχιστη απόκλιση, το 40,5% 

µέτρια διαφορά και τέλος το 43,2% ότι υπάρχει πλήρης διαφοροποίηση. 

Συµπερασµατικά, το 84% δηλώνει ότι αποτελεί πρόσθετη πληροφόρηση στην 

βαθµίδα από µέτρια έως πλήρης πληροφόρηση. Αυτό γίνεται καθώς η κατάσταση των 

ταµειακών ροών δείχνει την ροή του χρήµατος µέσα στην επιχείρηση, τον λεγόµενο 

οικονοµικό κύκλο της, οπότε οι επενδυτές µπορούν να έχουν πιο άµεση 

πληροφόρηση σχετικά µε την βιωσιµότητα της. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι οι εισηγµένες εταιρείες που ήδη συµπεριλαµβάνουν µέσα στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις, την κατάσταση των ταµειακών ροών, απαντούν σε 

ποσοστό 65% ότι όντως είναι ένας άξονας επιπρόσθετης πληροφόρησης προς το 

επενδυτικό κοινό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ερώτηση 8 

Πίνακας:35 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 2,7 2,7 2,7 

2 5 13,5 13,5 16,2 

3 15 40,5 40,5 56,8 

4 16 43,2 43,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Η τελευταία ερώτηση σχετικά µε τις ταµειακές ροές είναι αν δείχνουν την πλήρη 

εικόνα µε τις εισροές και τις εκροές της εταιρείας. Οι απαντήσεις διαµορφώθηκαν ως 

εξής: 2,7 % πιστεύει ότι απεικονίζεται  πλήρως η εταιρεία µέσα από την κατάσταση 

των ταµειακών ροών, ενώ αντίθετα το 2,7% θεωρεί ότι δεν υφίσταται καθόλου αυτή 

η σχέση. Επιπλέον, το 13,5% νοµίζει ότι ελάχιστα απεικονίζεται η πλήρη εικόνα της, 

το 35,1% ως µερικώς και το 45,9% σε µέτριο βαθµό. Στην πραγµατικότητα, οι 

απαντήσεις αυτές παρουσιάζουν ότι υπάρχει αισθητή απόκλιση από τις πραγµατικές 

εισροές και εκροές καθώς πολλές πωλήσεις προϊόντων, υπηρεσιών , εµφανίζονται 

µόνο εξωλογιστικά, µε τη µη έκδοση αποδείξεων. Αυτό το φαινόµενο 

πραγµατοποιείται για την αποφυγή φορολόγησης των κερδών αλλά και για την µη 

απόδοση του φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) µία τακτική που χρησιµοποιείται 

κυρίως από τις µικρές-µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, οι εισηγµένες εταιρείες 

δεν µπορούν να υιοθετήσουν τέτοιου είδους τακτικές, οπότε η κατάσταση ταµειακών 

ροών παρουσιάζει την πλήρη εικόνα από τον χρηµατοοικονοµικό κύκλο τους.  

Διάγραμμα:26 
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Ερώτηση 9 

Πίνακας:36 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 1 2,7 2,7 2,7 

2 5 13,5 13,5 16,2 

3 13 35,1 35,1 51,4 

4 17 45,9 45,9 97,3 

5 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:27 
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       Αρχίζοντας την ανάλυση από ένα άλλο κοµµάτι, τα κέρδη προ φόρων των 

επιχειρήσεων. Έτσι έχουµε, το 46% να έχει διαµορφώσει κέρδη µέχρι 100.000 Ευρώ, 

το 21,5% έως 200.000, το 13,5% έως 300.000, το 8% µέχρι 500.000 και µε ελάχιστο 

ποσοστό ακολουθεί µέχρι 800.000 το 2,7%. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και ζηµιογόνες 

εταιρείες λόγω της συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας όπου 

καταλαµβάνουν το 8%. Συνολικά, βλέπουµε ότι το 67,5% των εταιρειών κινείται µε 

κέρδη προ φόρων µέχρι τα 200.000 Ευρώ. Αυτό το γεγονός δείχνει µία µεγάλη 

µείωση των καταγεγραµµένων κερδών από τον περιορισµό του κύκλου εργασιών, σε 

σηµείο όπου µερικές εταιρείες να καταγράφουν ζηµιές και να οδηγούνται ακόµα και 

στην µη συνέχιση της λειτουργίας τους. Αντίθετα, οι εισηγµένες εταιρείες είχαν 

κέρδη  µε το 40% να κινείται από 1,5 εκατ. Ευρώ έως 2,5 εκατ. Ευρώ αλλά και µε ένα 

σχεδόν διπλάσιο ποσοστό στα 15% να παρουσιάζει ζηµιές. Συµπερασµατικά η 

µείωση των κερδών προ φόρων λαµβάνει χώρα σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών 

ανεξάρτητα αν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ερώτηση 10 A 

Πίνακας:37 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

1 17 45,9 45,9 45,9 

2 8 21,6 21,6 67,6 

3 5 13,5 13,5 81,1 

4 3 8,1 8,1 89,2 

5 1 2,7 2,7 91,9 

6 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  



305 

 

Διάγραμμα: 28 
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Στη συνέχεια, θα δούµε τι άποψη σχηµατίστηκε σχετικά µε την εφαρµογή των  

διεθνών λογιστικών πρότυπων στον τρόπο επιρροής των κερδών προ φόρων. 

Αναλύοντας, τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι απαντήσεις, το 75,7% πιστεύει ότι θα 

έχει θετική εξέλιξη η υιοθέτηση τους, ενώ το υπόλοιπο 24,3% ότι θα είναι αρνητική η 

όλη διαδικασία. Ουσιαστικά, υπάρχει µία θετική τάση σχετικά µε τα ∆.Λ.Π  καθώς τα 

κέρδη θα εµφανίζονται αυξηµένα. Ωστόσο, να τονίσουµε ότι πρέπει να 

συµπεράνουµε εάν το ποσοστό κερδών που δηµιουργείται επιπλέον λόγω των ∆ΛΠ, 

εάν είναι πραγµατικό ή απλά εµφανίζεται ως πλασµατικό λόγω µικρότερων 

αποσβέσεων.  

 

Ερώτηση 10 B 

Πίνακας:38 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 9 24,3 24,3 24,3 

1 28 75,7 75,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 29 



307 

 

Σε αυτήν την ερώτηση, θα µελετήσουµε το ύψος των αποσβέσεων. Το 48,6% έχει 

µέχρι 40.000 , το 27% έως 60.000, το 16,2% µέχρι 100.000, το 5,4% µέχρι 300.000 

και το 2,7 έως 500.000 χιλιάδες ευρώ. Παρατηρούµε ότι περίπου το 50% εντάσσεται 

στην µικρότερη δυνατή κλίµακα, γεγονός που δηλώνει ότι οι αποσβέσεις των µη 

εισηγµένων είναι σε γενικό βαθµό σχετικά περιορισµένες. Βέβαια, θα είµαστε σε 

θέση να εκφράσουµε πιο αντικειµενική γνώµη σχετικά µε το µέγεθος τους στην 

επόµενη ερώτηση που συνδέεται άµεσα. 

                                                Ερώτηση 11 

                                            Πίνακας :39 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 18 48,6 48,6 48,6 

2 10 27,0 27,0 75,7 

3 6 16,2 16,2 91,9 

4 2 5,4 5,4 97,3 

5 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:30 
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 Αυτή η ερώτηση, αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης σχετικά µε τις αποσβέσεις. 

Συγκεκριµένα εδώ θα δούµε το συνολικό ύψος των αποσβέσεων σε σχέση µε το 

σύνολο του ενεργητικού του ισολογισµού. Οπότε, τα ποσοστά έχουν ως εξής: 70,3% 

από τις εταιρείες εντάσσεται στο 5%, το 13,5% στο 10%, το 8,1% στο 15%, το 5,4 

στο 20% και το υπόλοιπο 2,7% έχει πάνω από 20% συσχέτιση αποσβέσεων-

ενεργητικό ισολογισµού. Ως αποτέλεσµα, οι αποσβέσεις λαµβάνουν ελάχιστα 

ποσοστά στο σύνολο του ενεργητικού στις µη εισηγµένες εταιρείες. Η άποψη αυτή 

ενισχύεται στις εισηγµένες οι οποίες συγκέντρωσαν στην κατηγορία του 5% το 50% 

των απαντήσεων.  Συγκριτικά, παρατηρούµε ότι οι αποσβέσεις των εισηγµένων είναι 

µειωµένες σε σχέση µε τον µη εισηγµένων, καθώς το κόστος των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων µε βάση το ∆ΛΠ 16, έχει επιπρόσθετα όλα τα έξοδα απόκτησης 

αυτών των ακινητοποιήσεων π.χ. έξοδα εγκατάστασης, αµοιβές δικηγόρων, τεχνικών. 

Αυτό βέβαια αυξάνει τις συνολικές αποσβέσεις αλλά αφαιρετικά λειτουργούν οι 

επιχορηγήσεις στις αποσβέσεις, κάτι το οποίο δεν υφίσταται στα ελληνικά λογιστικά  

πρότυπα. Ταυτόχρονα, οι αποσβέσεις µε το δλπ 16, είναι εντελώς διαφορετικές 

καθώς για τον υπολογισµό του ποσοστού τους, δεν εφαρµόζουµε ένα σταθερό 

συντελεστή καθώς η διοίκηση αποφασίζει ποια είναι η ωφέλιµη ζωή του κάθε παγίου. 

                                                  Ερώτηση 12 

                                              Πίνακας :40 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 26 70,3 70,3 70,3 

2 5 13,5 13,5 83,8 

3 3 8,1 8,1 91,9 

4 2 5,4 5,4 97,3 

5 1 2,7 2,7 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Συµπερασµατικά, αλλάζει η µέθοδος ακόµα και η διάρκεια απόσβεσης.   
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Η τελευταία ερώτηση που σχετίζεται µε τις αποσβέσεις, είναι εάν η εφαρµογή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων , θα τις επηρεάσει µε τρόπο που να εµφανίζονται 

µειωµένες ή αυξηµένες. Οι απαντήσεις έχουν ως εξής: το 67,6% πιστεύουν ότι θα 

αυξηθούν, ενώ το υπόλοιπο 32,4% ότι θα µειωθούν. Πρακτικά, οι αποσβέσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ θα µειωθούν καθώς η αλλαγή του χρόνου της ωφέλιµης ζωής 

από την διοίκηση, η αφαίρεση των επιχορηγήσεων από τις αποσβέσεις, θα 

λειτουργήσουν αφαιρετικά από το σύνολο των αποσβέσεων. Τέλος, µπορούµε να 

πούµε ότι η άποψη που είχε διαµορφωθεί σχετικά µε τις µελλοντικές αποσβέσεις ήταν 

αναληθής καθώς πολλές εταιρείες θεωρούσαν ότι θα είναι αυξηµένες.   

 

 

 

 

 

Διάγραμμα:31 
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                                            Ερώτηση 13 

                                       Πίνακας : 41 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 12 32,4 32,4 32,4 

1 25 67,6 67,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 32 
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Σε αυτό το κοµµάτι του ερωτηµατολογίου, θα αναλύσουµε τις προβλέψεις. Σύµφωνα 

µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα οι προβλέψεις έχουν ένα καθορισµένο αριθµό και 

πολλές φορές πραγµατοποιούνται προληπτικά σε περίπτωση που υπάρχουν 

επισφαλείς πελάτες. Από την άλλη µεριά, οι προβλέψεις µε τα δλπ 

πραγµατοποιούνται όταν υπάρχει σαφής νοµική δέσµευση. Έτσι, το 73% συµφωνεί 

µε το σκεπτικό των δλπ, ενώ το υπόλοιπο 27% διαφωνεί. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι 

µέχρι τώρα το µέγεθος των προβλέψεων ήταν εξαιρετικά διογκωµένο και µη 

λειτουργικό. Οι εταιρείες, µε αυτήν την έννοια θέλουν να περιοριστούν οι προβλέψεις 

και να υπάρχει δέσµευση όταν υπάρχει σαφής ένδειξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 14 

Πίνακας :43 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 10 27,0 27,0 27,0 

1 27 73,0 73,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 33 
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Στη συνέχεια, θα αναλύσουµε το γεγονός ότι ο περιορισµός των προβλέψεων 

σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έχει ως αποτέλεσµα ο ισολογισµός να 

εµφανίζεται µειωµένος, καθώς οι προβλέψεις λειτουργούν αφαιρετικά. Εξετάζουµε 

αν αυτή η άποψη είναι σωστή ή λανθασµένη, τα ποσοστά δείχνουν ότι το 27% θεωρεί 

ότι είναι όντως λάθος αυτή η ενέργεια και το υπόλοιπο 73% ότι κινείται προς την 

σωστή κατεύθυνση. Επιπλέον, να πούµε ότι από την στιγµή που οι προβλέψεις που 

δηµιουργούνται µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι βάση ποσοστού, είναι 

προτιµότερο να υπάρχει ένα ύψος προβλέψεων όταν δηµιουργείται σαφής δέσµευση. 

Έτσι, υπάρχει ορθολογικότερη χρήση των προβλέψεων και ο ισολογισµός είναι 

καταρτισµένος µε σωστά κριτήρια. 

                                                   Ερώτηση 15 

                                               Πίνακας:43 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 27 73,0 73,0 73,0 

1 10 27,0 27,0 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:34 
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Εδώ θα δούµε, ότι µε την εισαγωγή του ∆ΛΠ 17, σχετικά µε τις µισθώσεις, η 

χρηµατοδοτική µίσθωση οδηγεί στην µεταβίβαση της κυριότητας του παγίου στον 

µισθωτή, µία από αυτές τις περιπτώσεις είναι το λεγόµενο <<leasing>>. Η ανάλυση 

αυτής της προσαρµογής δείχνει ότι το 62,2% συµφωνεί µε αυτή, ενώ το υπόλοιπο 

37,8% διαφωνεί. Να πούµε σε αυτό το σηµείο ότι µε την χρηµατοδοτική µίσθωση 

µεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι που απορρέουν από µία τέτοια σύµβαση ( πιθανή 

απώλεια του παγίου σε περίπτωση µη αποπληρωµής των δόσεων). Η επικρατούσα 

άποψη σχετικά µε την µεταβίβαση του παγίου είναι η πιο ορθολογική  καθώς ο 

µισθωτής µε το λεγόµενο «leasing», µπορεί να έχει στην κυριότητα του ακόµα και 

πολλά χρόνια συγκεκριµένα πάγια.  

Ερώτηση 16 

Πίνακας :44 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 14 37,8 37,8 37,8 

1 23 62,2 62,2 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα: 35 
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Συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης σχετικά µε την χρηµατοδοτική µίσθωση του 

παγίου στις οικονοµικές καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η µεταβίβαση της 

κυριότητας του παγίου έχει ως αποτέλεσµα να χρεώσει τις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και να πιστώνει τις υποχρεώσεις και ιδιαίτερα τις µακροπρόθεσµες. 

Εξετάζουµε εάν οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν δραστικά, έτσι οι 

απαντήσεις έχουν ως εξής: στην κλίµακα του «καθόλου» απάντησε το 5,4%, στο 

«µερικώς» το 64,9%, στο «µέτρια» 21,6% και στο «πλήρως» 8,1%. Παρατηρούµε ότι 

σπουδαίο ποσοστό συγκέντρωσης έχει η δεύτερη κλίµακα του «µερικώς», βέβαια το 

ποσό που θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις ποικίλει, ανάλογα µε το ύψος των παγίων. 

Συµπερασµατικά, η απεικόνιση της αξίας των παγίων της εταιρείας του µισθωτή στις 

οικονοµικές καταστάσεις, θα αυξήσει το πάγιο ενεργητικό και συγκεκριµένα τις 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις και ταυτόχρονα στο παθητικό, οι µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις.  

  

Ερώτηση 17 

Πίνακας:45 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1 2 5,4 5,4 5,4 

2 24 64,9 64,9 70,3 

3 8 21,6 21,6 91,9 

4 3 8,1 8,1 100,0 

Total 37 100,0 100,0  
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Το ∆ΛΠ 12, διαµορφώνει µε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο την έννοια του φόρου, 

καθώς θεωρείται στοιχείο της καθαρής θέσης, ενώ µε τα ΕΛΠ εµφανίζονταν στον 

πίνακα διάθεσης των αποτελεσµάτων. Με αυτό τον τρόπο, το 67,6% τάσσεται υπέρ 

της άποψης του ∆ΛΠ 12 και το υπόλοιπο ποσοστό διαφωνεί. Μέχρι τώρα µε βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα ο φόρος εµφανίζονταν στον πίνακα διάθεσης των 

αποτελεσµάτων και λειτουργούσε ως αφαιρετικό στοιχείο της καθαρής θέσης. Το 

µεγαλύτερο µέρος των µη εισηγµένων εταιρειών είναι υπέρ της υιοθέτησης της 

άποψης των διεθνών λογιστικών προτύπων, διότι ο φόρος εισοδήµατος που είναι 

υπόχρεος να πληρώσει ο επιχειρηµατίας, στην πραγµατικότητα είναι έξοδο της 

εταιρείας. Τελικά, η εφαρµογή του ∆Λ∆ 12 έχει την σύµφωνη γνώµη της 

µεγαλύτερης µερίδας από τις µη εισηγµένες εταιρείες, άποψη που ενισχύεται και από 

τις εισηγµένες που το υιοθετούν ήδη. 

 

Διάγραμμα:36 
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Ερώτηση 18 

Πίνακας :46 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 12 32,4 32,4 32,4 

1 25 67,6 67,6 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:37 
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Η τελευταία ερώτηση που υποβλήθηκε σε αυτό το ερωτηµατολόγιο ήταν σχετικά µε 

τον περιορισµό φαινοµένων απάτης και διαφθοράς µέσα στην εταιρεία. Έτσι, το 

59,5% θεωρείται ότι συµβάλλουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα στον περιορισµό, 

καθώς εφαρµόζουν ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων. Σηµαντικό είναι να αναφέρουµε 

ότι το κάθε πρότυπο ξεχωριστά έχει δικλίδες ασφαλείας για τον περιορισµό τέτοιων 

φαινοµένων αλλά και το γεγονός ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων 

από την στιγµή που υιοθετούν διεθνής οδηγίες και κανονισµούς µπορούν να 

ελεγχθούν ανά πάσα στιγµή από ελεγκτές άλλων χωρών και να διαπιστώσουν τυχόν 

ατασθαλίες. Το υπόλοιπο ποσοστό το 40% θεωρεί ότι δεν συµβάλλουν προς αυτήν 

την κατεύθυνση, αυτό οφείλεται κυρίως στη µη γνώση και διαφορών που έχουν τα 

ελπ µε τα δλπ. Οι εισηγµένες εταιρείες απαντούν από την µεριά τους µε ποσοστό 65% 

ότι όντως από την αλλαγή των προτύπων, υπήρξε ουσιαστική αλλαγή.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 19 

Πίνακας: 47 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

0 15 40,5 40,5 40,5 

1 22 59,5 59,5 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

Διάγραμμα:38 
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4.3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. 

 

Ερωτηµατολόγιο από εισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

 

1.Το είδος της επιχείρησης σας: 

• Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής. 

• Επιχειρήσεις παραγωγής ή µεταποίησης ή µετασχηµατισµού. Στη 

κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι  βιοµηχανίες και βιοτεχνίες. 

 

• Επιχειρήσεις γενικού εµπορίου, ή εµπορικές. 

• Επιχειρήσεις ασφαλιστικές. 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

• Τραπεζικές επιχειρήσεις. 

• Επιχειρήσεις µεταφορών 

• Άλλη απάντηση: 

  

2.Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης: 

• <10.000.000 

• <30.000.000 

• <50.000.000 

• <100.000.000 

• <150.000.000 

3.Αριθµός εργαζοµένων: 

• <200 

• <500 

• <1000 

• <1500 

• <3000 
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4.Θεωρείται ότι η πρώτη εντύπωση από την  αλλαγή από τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ήταν : 

ΘΕΤΙΚΗ                              AΡΝΗΤΙΚΗ 

5.  Θεωρείται ότι η αλλαγή που δηµιούργησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην 

εταιρεία σας ήταν: 

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ        ΕΛΑΧΙΣΤΗ        ΜΕΤΡΙΑ         ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ    

  6. Πιστεύεται ότι η σύνταξη της κατάστασης ταµειακών ροών παρέχει ουσιαστικές 

πληροφορίες για την βιωσιµότητα της επιχείρησης:   

   ΝΑΙ                       ΟΧΙ                                  ΚΑΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ                                                                                                                            

7. Η κατάσταση ταµειακών ροών   παρέχει  ουσιαστική πληροφόρηση προς το 

επενδυτικό κοινό  ( µετόχους, µελλοντικοί αγοραστές-επενδυτές): 

ΝΑΙ                   ΟΧΙ                                  ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ    

8.Σύµφωνα µε τις ταµειακές ροές, χρησιµοποιείται στην επιχείρηση σας :  

ΑΜΕΣΗ                                              ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

9.Τα  κέρδη προ φόρων της εταιρείας σας:  

• <1.500.000 

• <2.500.000 

• <5.000.000 

• <10.000.000 

• <15.000.000 

Εάν υπάρχουν ζηµιές προσδιορίστε το ύψος τους: 

10. Πιστεύεται από τότε που εφαρµόστηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα κέρδη 

προ φόρων της εταιρείας επηρεάστηκαν : 

ΘΕΤΙΚΑ             ΑΡΝΗΤΙΚΑ                         ΟΥ∆ΕΤΕΡΑ 

11. Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το ύψος των αποσβέσεων 

σας περιορίστηκε σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα: 
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   ΚΑΘΟΛΟΥ            ΜΕΡΙΚΩΣ       ΜΕΤΡΙΑ            ΠΛΗΡΩΣ 

12. Ποίο είναι το ύψος των αποσβέσεων της εταιρείας σας σε σχέση µε το σύνολο του 

ενεργητικού του ισολογισµού: 

• <5% 

• <10% 

• <15% 

13. Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συγκεκριµένα µε το 

∆ΛΠ 2, η πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµάτων παρακολουθείται σε ξεχωριστό 

λογαριασµό προβλέψεων. Θεωρείται ότι αυτή η κίνηση επηρεάζει την επιχείρηση: 

    ΘΕΤΙΚΑ                          ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

14. Σε συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης, αυτή η ενέργεια  οδηγεί τα 

αποτελέσµατα χρήσης να εµφανίζονται : 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ                                ΜΕΙΩΜΕΝΑ 

15. Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα  και συγκεκριµένα το ∆ΛΠ 7, οι 

µεταχρονολογηµένες επιταγές θεωρούνται ταµειακό ισοδύναµο. Αυτή η κίνηση 

λειτουργεί: 

    ΘΕΤΙΚΑ                                              ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

16.  Συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης, θεωρείται ότι αυτό το γεγονός αυξάνει 

λανθασµένα το δείκτη ρευστότητας της εταιρείας; 

   ΝΑΙ                                                    ΟΧΙ 

17. Με την εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, ο αριθµός των 

προβλέψεων συρρικνώθηκε δραστικά. Πιστεύεται ότι αποτέλεσε µία σωστή ενέργεια 

καθώς ο ισολογισµός εµφανίζονταν αυξηµένος; 

ΚΑΘΟΛΟΥ      ΜΕΡΙΚΩΣ       ΜΕΤΡΙΑ            ΠΛΗΡΩΣ  

18. Θεωρείται ότι η πίστη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτρέπει 

φαινόµενα απάτης και διαφθοράς  στην εταιρεία σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα: 
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                            ΝΑΙ                         ΟΧΙ 

 

Ερωτηµατολόγιο από µη εισηγµένες εταιρείες στο χρηµατιστήριο 

αθηνών.  

1.Το είδος της επιχείρησης σας: 

• Επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής. 

• Επιχειρήσεις παραγωγής ή µεταποίησης ή µετασχηµατισµού. Στη 

κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι Βιοµηχανίες και Βιοτεχνίες. 

• Επιχειρήσεις γενικού εµπορίου, ή εµπορικές. 

• Επιχειρήσεις ασφαλιστικές. 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

• Τραπεζικές επιχειρήσεις. 

• Επιχειρήσεις µεταφορών 

• Άλλη απάντηση: 

 

2.Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης: 

• <200.000 

• <500.000 

• <1.000.000 

• <3.000.000 

3.Αριθµός εργαζοµένων: 

• <5 

• <10 

• <20 

• <50 

• <100 

4.Ποίες είναι οι γνώσεις σας σχετικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα : 
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ΚΑΜΙΑ       ΕΛΑΧΙΣΤΗ      ΜΕΤΡΙΑ         ΠΛΗΡΗΣ ΓΝΩΣΗ 

5. Ποία η γνώµη σας σχετικά µε την εφαρµογή των ∆ΛΠ στις ελληνικές επιχειρήσεις: 

ΘΕΤΙΚΗ                ΑΡΝΗΤΙΚΗ                             ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 

6. Θεωρείται ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων 

και  των ∆ιεθνών Λογιστικών Πρότυπων; 

ΚΑΜΙΑ       ΕΛΑΧΙΣΤΗ      ΜΕΤΡΙΑ         ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 

  7. Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επιβάλλει την σύνταξη της 

κατάστασης ταµειακών ροών. Ποία είναι η επίπτωση στις επιχειρήσεις: 

ΘΕΤΙΚΗ                ΑΡΝΗΤΙΚΗ                             ΟΥ∆ΕΤΕΡΗ 

8. Πιστεύεται ότι η κατάσταση ταµειακών ροών δίνει περισσότερη  πληροφόρηση 

προς το επενδυτικό κοινό ( µετόχους, µελλοντικοί αγοραστές-επενδυτές ). 

ΚΑΜΙΑ       ΕΛΑΧΙΣΤΗ      ΜΕΤΡΙΑ         ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

9. Θεωρείται ότι η κατάσταση ταµειακών ροών δείχνει πλήρως τις εισροές και εκροές 

των ταµιακών ροών της επιχείρησης: 

ΚΑΜΙΑ       ΕΛΑΧΙΣΤΗ      ΜΕΤΡΙΑ         ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

10.Τα  κέρδη προ φόρων της εταιρείας σας:  

• <100.000 

• <200.000 

• <300.000 

• <500.000 

• <800.000 

Εάν υπάρχουν ζηµιές προσδιορίστε το ύψος τους: 

Και πιστεύεται ότι µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα κέρδη προ φόρων θα 

επηρεαστούν : 

ΘΕΤΙΚΑ                                            ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

11. Ποίο ήταν το ύψος των αποσβέσεων σας: 
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• <40.000   

• <60.000 

• <100.000 

• <300.000 

• <500.000 

12. Το ύψος των αποσβέσεων της εταιρείας σε αντιστοιχία µε το σύνολο ενεργητικό 

του ισολογισµού είναι: 

 >5%       >10%        >15%         > 20%      Άλλη απάντηση: 

13.Θεωρείται ότι η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, θα επηρεάσει τις 

αποσβέσεις µε τρόπο να εµφανίζονται : 

     ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ                      ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ 

14. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καταχωρούνται προβλέψεις για 

µελλοντικούς-πιθανούς κινδύνους, ενώ µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όταν 

υπάρχει σαφής διαπίστωση του κινδύνου ακόµα και νοµική δέσµευση. Συµφωνείται 

µε το σκεπτικό των ∆ΛΠ; 

                                     ΝΑΙ                       ΟΧΙ 

15. Οι αυξηµένες προβλέψεις που δηµιουργούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

λειτουργούν αφαιρετικά από τα στοιχεία του ενεργητικού, µε τον µεγάλο περιορισµό 

των προβλέψεων σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ, θεωρείται ότι ο ισολογισµός εµφανίζεται 

µεγεθυµένος λανθασµένα; 

                       ΝΑΙ                                        ΟΧΙ 

16. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17, η χρηµατοδοτική µίσθωση συνεπάγεται την µεταβίβαση 

της κυριότητας του παγίου στο µισθωτή. Με αυτό τον τρόπο πολλές επιχειρήσεις που 

διενεργούν λειτουργικές µισθώσεις αυτοκινήτων , το λεγόµενο «leasing», το πάγιο θα 

εµφανίζεται ως ιδιόκτητο. Θεωρείται ότι αυτή η προσαρµογή είναι σωστή: 

                           ΝΑΙ                  ΟΧΙ 

17.Συνέχεια της προηγούµενης ερώτησης, η απεικόνιση του παγίου στις οικονοµικές 

καταστάσεις , νοµίζετε ότι θα αυξήσει δραστικά τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις: 
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   ΚΑΘΟΛΟΥ      ΜΕΡΙΚΩΣ        ΜΕΤΡΙΑ              ΠΛΗΡΩΣ 

18. Σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, ο φόρος εισοδήµατος εµφανίζεται 

στον πίνακα διάθεση των αποτελεσµάτων, λειτουργώντας αφαιρετικά από την 

καθαρή θέση. Αντίθετα τα ∆ΛΠ, ο φόρος είναι στοιχείο της καθαρής θέσης ή έξοδο. 

Πιστεύεται ότι η αντίληψη των ∆ΛΠ είναι ορθή; 

                     ΝΑΙ                                               ΟΧΙ 

19. Θεωρείται ότι η πίστη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτρέπει 

φαινόµενα απάτης και διαφθοράς  στην εταιρεία σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα: 

               ΝΑΙ               ΟΧΙ      
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4.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ. 

 

Ελληνική. 

 

• Ντζανάτος ∆. (2008) ¨ Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα µε Απλά Λόγια και οι 

διαφορές τους από τα Ελληνικά¨, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα. 

•  Εµµ. Σακέλλης, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εκδ. Ε. ΣΑΚΕΛΛΗ, 2002 

• Καραµάνης Κωνσταντίνος-Παπαδάκης Βασίλης: « Η εφαρµογή των ∆ΛΠ 

στην Ελλάδα, επιπτώσεις για ελεγκτές, λογιστές επιχειρήσεις και εποπτιικές 

αρχές», Αθήνα, Σεπτέµβριος 2006 

• Βλάχος Χ., Λουκάς Λουκά (2009), « ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα», Τόµος Ά, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

• Λουµιώτης Ι. Βασίλειος (2009), ¨ Βασικές οδηγίες ∆ιεθνών Ελεγκτικών 

Προτύπων¨ (∆ΕΠ), Έκδοση 2, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΣΟΕΛ, Αθήνα 

• Νεγκάκης Χ. (2012), ΄ Οι Βασικές ∆ιαφορές ΕΛΠ-∆ΛΠ΄, Σηµειώσεις 

Μαθήµατος, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 

• Ζέρβα Χ.∆. (2005), Τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: «Υποχρέωση ή ∆υνητική 

Ευχερεία;»  , Περιοδικό ∆ιακαιόραµα Φορολογικός Παράδεισος. 

• ∆ιακοµιχάλης Μ. (2012) , Οι µεταβολές στα Στοιχεία του Ενεργητικού από 

την Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων: Η περίπτωση ενός υπο-

κλάδου Εισηγµένων Εταιρειών. Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα. 

• Γεωργίου Α. (2009), ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη. 

• Κατσιπάνος Σ. (2009), Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης και οι επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, 

Πτυχιακή ∆ιατριβή, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκαπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. 

• Κανονιστικός Νόµος 2190/20. 

• Λογιστική Τραπεζών, Γεώργιος Κοντός, ΄Β Έκδοση, Εκδόσεις ∆ιπλογραφία, 

Αθήνα 2010 

• Πρωτοψάλτης Ν.-Βρουστούρης Π. « ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι 

∆ιερµηνείες», Εκδόσεις Σταµούλη (2002). 
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• Παπαδάτος Π.Κ. ∆ιδακτορική διατριβή µε τίτλο: « Οι Οικονοµικές και 

οργανωτικές επιπτώσεις από την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΛΠ και των 

∆ΠΧΠ στην Ελληνική Οικονοµία.  Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων. Πάτρα, 2010. 

 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• The Institute of Chartered Accountants in England and Whales ( 

ICAEW), official site. 

• Pozen, Robert C. (2009), ‘ Is it fair to Blame Fair Value Accounting 

gor the financial Crisis?’ , Harvard Business Review. 

• AICPA (2008). ‘ International Financial Reporting Standard’ (IFRS).- 

An AICPA Backgrounder, ifrs.com 

• Ahmed, A.S , Neel. M. , Wang, D. (2012) , ‘ Does Mandotory 

Adoption of IFRS Improve Accounting Quality? Preliminary 

Evidence.’ , Comtemporary Accounting Reserch, XX. 

• Journal of Accounting Research 33, pp.1_32. CFA Institute, July 2007, 

‘ A comprehensive Business Reporting Model’. Financial Reporting 

for Investors. 

• Princewaterhouse Coopers, International Financial Reporting 

Standards Ready to take the plunge, June 2002. 

• Deveraux M. And Greffith R. And Klemm A. 2002. ‘ Corporate 

income tax reforms and international tax competition’. Economic 

Policy, vol.17 . N. 35. Pp449-495. 

• Grant-Thorton, 2006. ‘ Study on the impact of IFRS’ First application 

on Greek Listed Companies in Athens Stock Exchange (ASE).’ , June. 

• Ballas A.A. 1994. ‘ Accounting in Greece’ European Accounting 

Review, vo. 1, pp.107-121. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• www.acca.gr 

• www.euro2day.gr 

• www.iasb.org 

• www.elte.org.gr 

• www.capital.gr 

• www.e-forologia.gr 

• www.europa.eu 

• www.taxheaven.gr 

• www.naftemporiki.gr 

• www.seodi.gr 

• www.ifrs.org 

• www.fasb.org 

• www.ifrs.org 

• www.ase.gr 

 

 

 


