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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των βασικών αρχών 

καθώς και διαφορών ανάμεσα στα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αρχικά γίνεται 

παρουσίαση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ξεκινώντας από το σκοπό αλλά και την 

ιστορική πορεία αυτών στο χώρο, ώστε να καταλήξουμε στην ανάπτυξη των Προτύπων κατά 

τα τελευταία έτη. Στον αντίποδα, παρουσιάζονται τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δίνοντας 

έμφαση στις λογιστικές αρχές και μεθόδους που ίσχυαν από παλαιά, καταλήγοντας βέβαια 

στις πρόσφατες τροποποιήσεις και καταργήσεις που έλαβαν χώρα κατά τα δύο τελευταία έτη. 

Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στις πρόσφατες αλλαγές και τροποποιήσεις των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, ειδικότερα στον τομέα που αφορά τα Έσοδα και την αναγνώριση 

αυτών σε Διεθνές Επίπεδο. Επιπλέον γίνεται παρουσίαση των αλλαγών σε επίπεδο Διεθνών 

Προτύπων καθώς και των διαδικασιών και σταδίων που πρέπει να προσέξουν και να 

εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις ώστε να μεταβούν ομαλά στη νέα περίοδο των αλλαγών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή  

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) είναι ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών, Κανόνων, 

μεθόδων και διαδικασιών, γενικά αποδεκτών, η καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε 

ομοιομορφία των Οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη 

πληροφόρηση των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων. Από τα παραπάνω μπορούμε 

να συμπεράνουμε ότι τα ΔΛΠ έχουν τεράστια σημασία για την ιδιωτική και δημόσια 

οικονομία κάθε χώρας, που πρέπει να αναλύσουμε. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι 

κάθε χώρα μπορεί να έχει τα δικά της Λογιστικά Πρότυπα που έχουν καθοριστεί από τα 

Λογιστικά σώματα και τις Νομοθετικές αρχές της κάθε χώρας. Αυτά όμως απαιτούν 

κατάλληλη προσαρμογή στα δεδομένα που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει Λογιστικές Οδηγίες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική εμπορική νομοθεσία και στο Ελληνικό Λογιστικό και Κλαδικό Σχέδιο. Από αυτό 

συνεπάγεται ότι τα ΔΛΠ δεν είναι κάτι καινούργιο για την χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως 

θέσπισε κανόνες εναρμόνισης των Λογιστικών Αρχών και Κανόνων σε κάθε Κράτος-Μέλος. 

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει την Κοινοτική Νομοθεσία ,όπως την έχει 

ενσωματώσει στην δική της έννομη τάξη. Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα 

ΔΛΠ δεν υπερισχύουν των τοπικών κανόνων που υπάρχουν σε κάποια χώρα. Σύμφωνα με 

αυτό δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θα λύσουν κατευθείαν και τα προβλήματα της 

οικονομίας κάθε χώρας. Μπορούμε να ισχυριστούμε όμως με βεβαιότητα ότι θα επιφέρουν 

σημαντική βελτίωση και θα έχουμε και ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. 

  Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι τα ΔΛΠ δεν αναφέρονται μόνο στις Χώρες της  Κοινότητας 

αλλά παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον και πεδίο αναφοράς. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι ενώ οι ΗΠΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ΔΛΠ μέσω 

της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ,όπου συμμετέχουν από την ίδρυσή της, για 

τη δική τους χώρα έχουν διαμορφώσει άλλα Λογιστικά Πρότυπα, κάπως διαφοροποιημένα.   
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Ανεξάρτητα από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω αυτό που έχει μεγάλη σημασία και 

επιβάλλεται να γίνει στο μέλλον είναι η πλήρης εφαρμογή των ΔΛΠ πράγμα το οποίο θα 

επιφέρει αξιοπιστία, ακρίβεια και ομοιομορφία των οικονομικών καταστάσεων σε Διεθνές 

επίπεδο και θα επιφέρει εμπιστοσύνη στο σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. 

  Η  επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζει μια τάση διεθνοποίησης και στροφή προς τις 

ξένες κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές για λήψη δανείων .Έτσι οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να έχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και αποτίμησης των οικονομικών τους 

καταστάσεων. Τα Λογιστικά Πρότυπα ,από τις ίδιες τις εξελίξεις, επιτάσσεται να έχουν 

διεθνή εφαρμογή. Συνεχίζοντας από το προηγούμενο, η διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών τα 

τελευταία χρόνια οδήγησε σε μια αυξημένη ζήτηση για συγκριτικές αναλύσεις λογιστικών 

καταστάσεων που δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες.  Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω 

από αυτές τις εξελίξεις και χρειάζεται έντονη και συστηματική προσπάθεια των επιχειρήσεων 

και της Ελληνικής Νομοθεσίας για πλήρη εναρμόνιση με τα ΔΛΠ. Απαιτείται λοιπόν μια 

συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων και μια προετοιμασία 

ενόψει της εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η λογιστική, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την ορθολογική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν με τη σειρά τους την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας.  

 

1.2 Σκοπός των ΔΛΠ 

 

Ο λόγος ανάπτυξης  των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφορά τη παροχή πληροφοριών 

προς το κοινό, με στόχο την ενίσχυση σε κοινή βάση της παγκόσμιας οικονομίας. Έχουν 

σχεδιαστεί για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικού ενδιαφέροντος, 

τα ΔΛΠ  έχουν θεσπίσει θέματα σχετικά με καίρια ζητήματα που αφορούν  την 

αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων 

λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών αναφορικά με την παγκόσμια σύγκλιση των 

λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση και ενημέρωση 

των κανόνων, ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης. Αναφορικά με τα ΔΛΠ του 

Δημόσιου Τομέα, σημειώνεται ότι δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και είναι κατάλληλα 

για χώρες που δεν έχουν ορίσει δικά τους πρότυπα στο δημόσιο τομέα. Το Συμβούλιο για τα 
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ΔΛΠ, έχει αναπτύξει θεσμούς  για  την εναρμόνιση των εγχώριων  προτύπων με τα ΔΛΠ 

εφόσον η υιοθέτηση αυτών από τις επιχειρήσεις θα βελτιώσει την ποιότητα και θα 

διευκολύνει τη συγκρισιμότητα  των οικονομικών πληροφοριών που αφορούν τις 

επιχειρηματικές οντότητες. Το βασικό κείμενο των ΔΛΠ δημοσιεύεται στην αγγλική 

γλώσσα, ενώ το βιβλίο των ΔΛΠ έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά σε πολλές γλώσσες 

(National Audit Office, 2007).   

 

1.3 Ανάπτυξη των ΔΛΠ 

 

Η πρωταρχική πτυχή της οριοθέτησης των προτύπων  αφορά την  ανάγκη θέσπισης των 

παραμέτρων και των προϋποθέσεων για τον ορισμό των διαφορών μεταξύ των επιχειρήσεων 

και τις περιπτώσεις αυτών στην παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η 

υποχρέωση του συμβουλίου των ΔΛΠ για την ομαδοποίηση των κανόνων οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η αρχή για οποιασδήποτε πρότυπο θεωρείται, η υπόθεση ότι η ανάγκη για 

συγκεκριμένες παρεκκλίσεις στην περίπτωση των επιχειρήσεων επέβαλε την ανάπτυξη ενός 

κοινού πλαισίου.  

Σχετικά με τα ΔΛΠ Δημοσίου Τομέα, η δομή τους βασίζεται σε αυτή των IFRS, ενώ το 

κείμενο των ΔΛΠ διατηρείται, ή αν υπάρχει ανάγκη διαφοροποίησης, εντάσσονται 

πρόσθετα παραδείγματα για να επεξηγήσουν αυτά τα στοιχεία που παρεκκλίνουν  από το 

πλαίσιο του δημόσιου τομέα (International Accounting Education Standards Board, 2009).  

Αναλυτικότερα, κατά την ανάλυση ενός Προτύπου, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν και οι 

αποκλίσεις για το δημόσιο τομέα. Στην πράξη η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Επιπλέον 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχει επιτευχθεί η σύγκλιση των ΔΛΠ με ΔΛΠ για τον Δημόσιο 

Τομέα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν παρατηρηθεί αρκετές διαφορές μεταξύ των 

προτύπων, τότε γίνεται η ανάλογη προσαρμογή (Ντζανάτος , 2009).   

Για την εφαρμογή της σύγκλισης των ΔΛΠ έχουν αναπτυχθεί κάποια κριτήρια για την 

καθιέρωση των  αποκλίσεων  μεταξύ των χωρών. Τα κριτήρια αυτά θα βοηθήσουν στην 

ανάπτυξη των προτύπων έτσι ώστε να βελτιωθούν οι τομείς όπου τα πρότυπα πάσχουν, 

μέσω των τροποποιήσεων που έχουν εφαρμοστεί. Η διαδικασία όπου το Συμβούλιο 

αναπτύσσεται και εκδίδεται ένα σχέδιο έκθεσης παρέχει μια ασφάλεια στο περιεχόμενο του, 

και αποτρέπει προβλήματα παρερμηνείας των προτύπων. Σε περιπτώσεις όπου  δεν 

υφίσταται κάποια συγκεκριμένη διαφορά στο τρόπο λειτουργία των Προτύπων σε σχέση με 
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τις εκάστοτε επιχειρήσεις ανά χώρα, δημιουργείται ένα σχέδιο έκθεσης, για να εξασφαλιστεί 

ότι παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στους εμπλεκόμενους φορείς (Ντζανάτος, 2009). 

 

1.4 Δομή της διπλωματικής εργασίας   

 

Η εργασία αναπτύσσεται σε πέντε κεφάλαια. Η διάρθρωση της εργασίας περιλαμβάνει 

αρχικά την εισαγωγή που ο αναγνώστης λαμβάνει μια γενική εικόνα για τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τον σκοπό των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

προκειμένου ο αναγνώστης να κατανοήσει το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την βιβλιογραφική επισκόπηση μέσω της οποία εισάγεται 

ο αναγνώστης στην έννοια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, στην συνέχεια την ιστορική 

αναδρομή  που γίνεται αναφορά  από πού ξεκίνησαν και πότε δημιουργήθηκαν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα καθώς και έρευνες για τις διαφορές των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκαν οι  λογιστικές μέθοδοι  που 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι τέσσερις λογιστικές βάσεις  με περεταίρω  ανάλυση και 

αναφορά στην λογιστική δεδουλευμένης βάσης στον Δημόσιο Τομέα και  τις νέες αλλαγές 

στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  με βάση τον Νόμο 4308/2014  και την εγκύκλιο που 

εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο, παρουσιάζονται οι 

σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο επιχειρήσεων υπό το IFRS 15 και η υιοθέτηση του 

από τις επιχειρήσεις μέσω των αρχών σε ένα μοντέλο πέντε βημάτων, επιπλέον γίνεται 

αναφορά  στα Συμβούλια που  δημιούργησαν την Επιτροπή Κοινής Μετάβασης για την 

αναγνώριση των Εσόδων, αλλά και στα ακαθάριστα και καθαρά έσοδα- άυλα αγαθά ή 

υπηρεσίες , στις πωλήσεις και δικαιώματα χρήσης για άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά 

και στην μείωση κεφαλαιοποιημένου κόστους, τέλος γίνεται αναφορά στο πότε ισχύει το 

IFRS 15 καθώς και τι πρέπει να προσέξουν  οι ελεγκτικές επιτροπές με τα αναθεωρημένα 

πρότυπα. 

 Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο που είναι τα συμπεράσματα της εργασίας και 

γίνεται μια ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουν μελετηθεί. Επιπλέον, προτείνονται και 

προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2.1. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Η  επιχειρηματική δραστηριότητα παρουσιάζει μια τάση διεθνοποίησης και στροφή προς τις 

ξένες κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές για λήψη δανείων. Έτσι οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να έχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς και αποτίμησης των οικονομικών τους 

καταστάσεων. Τα Λογιστικά Πρότυπα ,από τις ίδιες τις εξελίξεις, επιτάσσεται να έχουν 

διεθνή εφαρμογή. H διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε μια 

αυξημένη ζήτηση για συγκριτικές αναλύσεις λογιστικών καταστάσεων που 

δραστηριοποιούνται σε ξένες χώρες (Cox, 2004).  Η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει έξω από 

αυτές τις εξελίξεις και χρειάζεται έντονη και συστηματική προσπάθεια των επιχειρήσεων 

και της Ελληνικής Νομοθεσίας για πλήρη εναρμόνιση με τα ΔΛΠ (Draghi, 2012). 

Απαιτείται λοιπόν μια συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη λογιστικών προτύπων και 

μια προετοιμασία ενόψει της εναρμόνισης των λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογιστική, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για την ορθολογική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν με τη σειρά τους την κινητήρια δύναμη 

ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας (Accounting Branch, 2004).  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα χωρίζονται σε ΔΛΠ για τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις αλλά και 

για τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Το ΔΛΠ για τον Δημόσιο Τομέα  συντάσσονται από το 

Συμβούλιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα ή αλλιώς  International 

Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)  με την παλαιότερη ονομασία 

Επιτροπή Δημόσιου Τομέα- Public Sector Committee (PSC) με στόχο τον ορισμό των 

θεμάτων για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς και λογιστικής στο δημόσιο τομέα 

(Accounting Branch, 2004).  Αρχικά θα λέγαμε ότι τα IPSAS στηρίζονται στις αρχές των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  (ΔΛΠ) και των  Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), αντίθετα κάποια από αυτά δεν έχουν αντίστοιχο ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, καθώς 

αναφέρονται αποκλειστικά στον δημόσιο τομέα.  Το IPSASB εκδίδει IPSAS στηριζόμενο 



 6 

τόσο στη λογιστική της ταμειακής βάσης όσο και στη λογιστική της δεδουλευμένης βάσης 

(Cohen,  2008).  

 

2.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Το 1973 έγινε η πρώτη προσπάθεια κοινής σύγκλισης των οργανισµών λογιστικής της 

Αυστραλίας, της Αμερικής, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, των Κάτω Χωρών, 

της Γαλλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Γερµανίας και του Μεξικό και είχε σαν 

αποτέλεσµα την ίδρυση της ∆ιεθνούς Επιτροπής Προτύπων Λογιστικής (International 

Accounting Standards Committee). Πρωταρχικός σκοπός ήταν η εκπόνηση προτύπων για 

τις χώρες που δεν διέθεταν. Το 1975 έχουµε την έκδοση του πρώτου ∆ιεθνούς Λογιστικού 

Προτύπου. Το 1977, οι διεθνείς επαγγελµατικές δραστηριότητες των οργανισµών 

λογιστικής, οργανώθηκαν κάτω από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία των Λογιστών (International 

Financial Accounting Committee).  

To 1981, η ∆ιεθνής Επιτροπή Προτύπων Λογιστικής (IASC) και η ∆ιεθνής Οµοσπονδία των 

Λογιστών (IFAC) συµφώνησαν ότι η πρώτη θα είχε τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά στον 

καθορισµό των ∆ιεθνών Προτύπων Λογιστικής και στην έκδοση των εγγράφων 

συζητήσεων. Παράλληλα, τα µέλη της δεύτερης εισχώρησαν στους κόλπους της IASC. Από 

το 1995 µέχρι το 1998, η IASC ολοκλήρωσε το συµφωνηµένο αριθµό προτύπων σύµφωνα 

µε το πλάνο. Στην διακήρυξη της 30ης Οκτωβρίου 1998 οι υπουργοί οικονοµικών και οι 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών του G7 ζήτησαν από το IOSCO (international 

organization of securities commissions), την IAIS (international association of insurance 

supervisors) και την Basel committee να καταρτίσουν µια ανασκόπηση των προτύπων που 

έθεσε η ΙΑSC (National Audit Office, 2007).  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας (23-24/3/2000) έκανε λόγο για την ανάγκη 

επιτάχυνσης της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. 

Επίσης, στις 13/6/2000 εκδόθηκε ανακοίνωση της επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγική 

Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της ΕΕ: Μελλοντική Πορεία», µε την οποία ζήτησε 

να γίνει υποχρεωτικό για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις εισηγµένες σε χρηµατιστήριο της 

ΕΕ να καταρτίζουν υποχρεωτικά ενοποιηµένες καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα από το 2005. Κατόπιν, στις 17/7/2000 το Συµβούλιο Ecofin επικροτεί 

και υποστηρίζει την παραπάνω απόφαση ενώ τονίζει την σπουδαιότητα της 
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συγκρισιµότητας και της διαφάνειας των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Το  2001 

ανακοινώνεται η απόφαση ότι τα πρότυπα που θα εκδίδονται από το Σώµα ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΙΑSΒ) θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς, ενώ τα Πρότυπα που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΙΑSC) κατά την περίοδο 1973-2001 θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Λογιστικά 

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

Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Πρόκειται για ένα πολύ 

σηµαντικό κανονισµό, ο οποίος διασαφηνίζει πολλά ζητήµατα γύρω από τη φύση των ∆ΛΠ. 

Κάποιες διατάξεις του κανονισµού µιλούν για χρονικές δεσµεύσεις. Μερικές από αυτές 

είναι οι εξής: Θεωρήθηκε επιτακτική η ανάγκη να εφαρμοστούν, το αργότερο µέχρι το 

2007, τα ∆ΛΠ ως ενιαία δέσµη ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων παγκοσμίως για όλες τις 

κοινοτικές εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο σε οργανωμένη αγορά της 

κοινότητας.» Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον κανονισµό 1725/2003 για 

την υιοθέτηση ορισµένων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

1606/2002. Ο Κανονισµός αυτός υιοθετεί τις ∆ιερµηνείες που ενέκρινε η Μόνιµη Επιτροπή 

∆ιερµηνειών (ΜΕ∆). Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη ∆ιερµηνεία 8, η οποία αναφέρεται 

στην «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως Βασικό Λογιστικό 

Πλαίσιο». Η ΜΕ∆ 8 αναφέρει ότι όταν τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται πλήρως για πρώτη φορά ως 

βασικό λογιστικό πλαίσιο, η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει και να παρουσιάζει τις 

οικονοµικές καταστάσεις της ως εάν αυτές είχαν πάντοτε καταρτιστεί σύµφωνα µε τα 

πρότυπα και τις ∆ιερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης εφαρµογής. Η 

αναδροµική εφαρµογή τους απαιτείται στους περισσότερους τοµείς λογιστικής. Το 2003 η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον κανονισµό 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισµένων 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1606/2002. Ο Κανονισµός 

αυτός υιοθετεί τις ∆ιερµηνείες που ενέκρινε η Μόνιµη Επιτροπή ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆). 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στη ∆ιερµηνεία 8, η οποία αναφέρεται στην «Πρώτη 

Εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ως Βασικό Λογιστικό Πλαίσιο». Σύµφωνα 

µε την ΜΕ∆ 8, στην περίπτωση που υιοθετούνται για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, η εταιρεία πρέπει να συντάσσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις και διερµηνείες τη χρονική στιγµή της πρώτης εφαρµογής και 

απαιτεί αναδροµική ισχύ των κείµενων διατάξεων. Στις 19/6/2003 το Συµβούλιο των ∆ΛΠ 

αποφάσισε να αντικαταστήσει την ΜΕ∆ 8 µε το νέο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των 

Προτύπων ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς». Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 1, κάθε 

επιχείρηση που εφαρµόζει για πρώτη φορά τα ∆ΛΠ πρέπει να συµµορφώνεται µε καθένα 
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από τα ∆ΛΠ και µε κάθε µια από τις ∆ιερµηνείες που ισχύουν κατά το χρόνο της πρώτης 

εφαρµογής, µε τη δυνατότητα να µπορεί µε ευελιξία να επιλέγει κάθε φορά µια ή 

περισσότερες εξαιρέσεις στην αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (Accounting Branch, 

2004). Το 2006, το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υπέγραψε Μνηµόνιο 

Συνεννόησης µε το αντίστοιχο Συµβούλιο Λογιστικών Προτύπων των ΗΠΑ (FASB) µε 

απώτερο σκοπό τη σύγκλιση των δύο Πλαισίων Λογιστικών Προτύπων σε καίρια ζητήµατα. 

Στη συνέχεια, στις 24 Ιουλίου 2006, ανακοινώθηκε η απόφαση του Σώµατος ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) να µην απαιτήσει την εφαρμογή των υπό ανάπτυξη νέων 

π.χ ή σημαντικών τροποποιήσεων στα υφιστάμενα πρότυπα πριν από την 1 η Ιανουαρίου 

2009. Η σημαντικότητα αυτής της απόφασης κρίνεται εκ του αποτελέσµατος, εφόσον 

δίνεται χρόνος από τη µια στο Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων να εργαστούν µε χρονική άνεση και συνέπεια για την 

σύγκλιση, και από την άλλη, µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται τέσσερα χρόνια 

σταθερότητας για τις εταιρείες που υιοθέτησαν τα ∆ΠΧΑ το 2005 (Cohen, 2003).  

Στις 6 Ιουλίου 2007 έγινε η πρώτη έκθεση προς την ευρωπαϊκή επιτροπή κινητών αξιών και 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της σχετικά µε τη σύγκλιση µεταξύ των διεθνών προτύπων 

χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και των γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών 

τρίτων χωρών (Deloitte, 2009).  

Το 2007 δηµιουργήθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1358/2007 της Επιτροπής της για την 

τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1725/2003 περί της υιοθέτησης ορισµένων διεθνών 

λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Το  2009 δηµιουργήθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 της 

Επιτροπής της για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της 

υιοθέτησης ορισµένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη 

∆ιερµηνεία 18 της Επιτροπής ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (Ε∆∆ΠΧΠ) (Deloitte, 2009). Τέλος, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέχρι τη στιγµή που γράφεται αυτή η εργασία 16 στις 28 

Ιανουαρίου 2010 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει 

τα εξής: α) Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρµόδια να εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών θέµατα 

Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και την εναρµόνιση των Λογιστικών Προτύπων µε το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα διεθνή πρότυπα.  β) Η Ε.Λ.Τ.Ε., γνωρίζοντας ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει ειδικά λογιστικά πρότυπα για τις Μικροµεσαίες 
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Επιχειρήσεις και τα οποία θα πρέπει ακολούθως να ενσωµατωθούν στο εθνικό δίκαιο, 

ενηµέρωσε πρόσφατα τις ελεγκτικές εταιρείες ότι το Συµβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης 

(ΣΛΟΤ) της Ε.Λ.Τ.Ε. ότι προτίθεται να ξεκινήσει δηµόσια συζήτηση προκειµένου να 

καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και να διαµορφωθούν ενιαίες θέσεις της χώρας 

µας στη διαδικασία επεξεργασίας του προτύπου που θα προταθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. γ) Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση σχέδιο 

προτύπου µε την επωνυµία “International Financial Reporting Standard for Small and 

Medium-sized Entities” και το οποίο βασίζεται στο πρότυπο “International Financial 

Reporting Standard for Small and Medium-sized Enterprises” του Οργανισµού 

“International Accounting Standards Board ” (IASB) (National Audit Office, 2007). 

  

2.3 Έρευνες για τις διαφορές των ΔΛΠ με τα ΕΛΠ 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν το κυρίαρχο εργαλείο επικοινωνίας και 

πληροφόρησης μεταξύ των εταιρειών και των φορέων που αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, 

επενδύουν, ερευνούν και διοικούν μια επιχείρηση (Luca, 2008). Η χρησιμότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαφαίνεται μέσω της σύνθεσης, οργάνωσης και 

παρουσίασης  των πληροφοριών που προέρχονται από τις λογιστικές διαδικασίες, στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες του οργανισμού.  

Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση συμβάλλει στην παροχή σημαντικών πληροφοριών 

στους ενδιαφερόμενους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για την ορθή λήψη των 

οικονομικών τους αποφάσεων. Κατά κύριο λόγο, η μοναδική πηγή πληροφόρησης των 

φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν εμπλέκονται με το εσωτερικό της επιχείρησης, 

αποτελούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχονται απευθείας από την 

επιχειρηματική οντότητα. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της ποιότητας αυτών των 

καταστάσεων αλλά και η παροχή της πληρότητας, εγκυρότητας, σαφήνειας, 

αντικειμενικότητας, πραγματικότητας αλλά και αξιοπιστίας των πληροφοριών που εξάγονται 

από αυτές, αποτελεί πρωτεύον μέλημα των διοικήσεων κάθε επιχείρησης (Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών, 2002). 

Η μελέτη της χρησιμότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών στους επενδυτές 

διαμέσου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους Lev και Zarowin (1999), 
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υποστηρίζει ότι η χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών που σχετίζονται με τα κέρδη, 

τις ταμειακές ροές και την καθαρή λογιστική θέση των επιχειρήσεων παρουσιάζουν μείωση. 

Τα αίτια της μείωσης εντοπίζονται στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στις επιχειρήσεις 

μέσω των καινοτομιών αλλά και μέσω του έντονου ανταγωνισμού στο πλαίσιο του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές των παραπάνω, έχει επιφέρει 

σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές μονάδες, κάτι που αντικατοπτρίζεται στο πλαίσιο της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι ερευνητές, χρησιμοποίησαν  στατιστικά μοντέλα και 

συσχετίσεις μεταξύ των λογιστικών δεδομένων και των αγοραίων αξιών (Lev,  1999).  

Κατά τον Pijper (1993) οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για να 

θεωρηθούν πως παρέχουν ένα σημαντικό επίπεδο χρησιμότητας θα πρέπει να διασφαλίζουν 

το υψηλό επίπεδο σχετικότητας και συνάφειας των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν.   Η 

παροχή πληροφοριών συμβάλλει στην ορθή διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά συνέπεια οι 

πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι ποιοτικές. Κατά τον Penman (2003),η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση χαρακτηρίζεται ποιοτική από το βαθμό που επιδρά 

αποτελεσματικά στις επιλογές των επενδυτών να προσδιορίσουν το επίπεδο 

διαφορετικότητας των μελλοντικών κερδών βάση των προηγούμενων κερδών της 

επιχείρησης (Penman, 2003). Οι Balaciu et al. (2008) καθώς και ο Cohen (2003) 

υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των πληροφοριών που εκμαιεύονται από τις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων, θεωρούνται ποιοτικές όταν τα δημοσιευμένα κέρδη  είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ταμειακές ροές που θα πραγματοποιηθούν μελλοντικά (Balaciu, 

2008).  

Οι McDaniel, Martin και Maines (2005), στην έρευνα  τους μελέτησαν τις διαφορές στις 

εκτιμήσεις των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με την ποιότητα της πληροφόρησης της 

οποίας παρέχουν, με τη χρήση οικονομικών εμπειρογνώμων και χρηματοοικονομικών 

επιστημόνων, συμπέραναν ότι οι εμπειρογνώμονες σχημάτισαν ένα καλύτερο πλαίσιο 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ποιοτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται στενά με τη συνάφεια, την αξιοπιστία 

καθώς και τη συγκρισιμότητα της πληροφορίας από τις χρηματοοικονομικής κατάστασης. Τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά αναφέρονται ως χαρακτηριστικά στοιχεία και θεωρούνται ως 

υποχρεωτικά από τα ΔΠΧΑ και το ΔΛΠ 1.  

Η εφαρμογή τους διασφαλίζει ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των πρακτικών θεμάτων 

και αποφεύγεται  έτσι, αφενός η σύγχυση και η παραπλάνηση των χρηστών των οικονομικών 
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καταστάσεων και αφετέρου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, τα 

αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης, προκειμένου να ληφθούν οι 

κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις. Επιπλέον, η εφαρμογή τους συμβάλει στην 

αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και της άντλησης κεφαλαίων 

(Νεγκάκης, 2015). 

Στον αντίποδα, υπάρχουν έρευνες που αμφισβητούν την πραγματική ποιότητα των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ειδικά μετά την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ (Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς). Συγκεκριμένα η έρευνα του Ball et al (2003) 

και του Daske και Gebhardt (2006), αναφέρει ότι οι ανεπαρκείς μηχανισμοί επιβολής ή και η 

ύπαρξη δυσμενών κινήτρων για πληροφόρηση, επηρεάζουν την διαδικασία υιοθέτησης των 

προτύπων και έτσι δυσχεραίνουν την αποτελεσματική και  ποιοτική συλλογή των 

πληροφοριών (Daske, 2006). Οι Shah et al (2011)  υποστηρίζουν σε έρευνα τους, για τα 

στάδια συμμόρφωσης των υιοθετούμενων επιχειρήσεων στα ΔΛΠ ότι υπάρχουν σοβαρά 

προβλήματα κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα των 

πληροφοριών που απορρέουν από τις καταστάσεις βάση προτύπων. Βέβαια σε πρόσφατες 

έρευνες των ίδιων μελετητών, σε επιχειρήσεις στην Αυστρία, στη Γερμανία και την Ελβετία, 

όπου έχουν υιοθετηθεί τα πρότυπα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρεχόμενη 

πληροφόρηση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα της εκάστοτε χώρας 

(Shah,  2011).  

Κύριο μέλημα των διοικούντων μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της 

επιχειρηματική οντότητας καθώς και της τρέχουσας ρευστότητας. Οι επενδυτές – εξωτερικοί 

χρήστες επιθυμούν την άμεση και ορθή πληροφόρηση του εσωτερικού της μονάδας, έτσι 

ώστε να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση της επιχείρησης. Η ευνοϊκή 

εικόνα μιας επιχείρησης αποτελεί πόλο έλξης των επενδυτών και των εξωτερικών φορέων. Η 

προσέλκυση αυτών των ομάδων αποτελεί στόχο της διοίκησης, η οποία επιδιώκει τη 

δημιουργία μιας εικόνας  υγιούς επιχείρησης και την παρουσίαση αυτής στο κοινό. Εδώ 

εμφανίζεται η σύγκρουση των συμφερόντων της διοίκησης και των εξωτερικών φορέων, η 

οποία ενδεχομένως να επιδράσει αρνητικά στην αντικειμενικότητα των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών (Cοhen,  2008).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

3.1 Λογιστικές Μέθοδοι  

 

Η επιτακτική ανάγκη για τον έλεγχο των επιχειρήσεων αλλά και την αποδοτικότερη 

λειτουργία αυτών, έχει εστιάσει το ενδιαφέρον στην  ανάπτυξη και την εφαρμογή κανόνων 

και προτύπων μέτρησης της απόδοσης των επιχειρηματικών μονάδων.  

Η νέα τάση επιτάσσει την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων  στην υποβολή των καταστάσεων 

καθώς και στην αξιολόγηση των αποδόσεων των επιχειρήσεων Κατά συνέπεια, οι δείκτες  

οικονομικού ενδιαφέροντος δεν αρκούν,  ενώ απαιτείται η ανάπτυξη  της κατάλληλης 

επικοινωνίας, του συστήματος ελέγχου και των επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθούν νέες 

πρακτικές που αφορούν τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, την εκσυγχρόνιση των 

πληροφοριών και του συστήματος λογιστικής σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την 

ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων  στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.  Έτσι οι νέες 

πρακτικές ελέγχου των επιχειρήσεων αλλά και των δημόσιων πεπραγμένων επιβάλλει την 

παροχή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις και από τους Δημόσιους Φορείς μέσω των 

οικονομικών καταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό στις υπάρχουσες λογιστικές διαδικασίες 

(Grossi, 2009).   

 

Οι λογιστικές βάσεις που κατά κύριο λόγο υιοθετούνται συνοψίζονται παρακάτω:  

Η μέθοδος της Ταμειακής Βάσης 

Η μέθοδος της  Προσαρμοσμένης Ταμειακής Βάσης 

Η μέθοδος της Προσαρμοσμένης Δεδουλευμένης Βάσης 

Και η μέθοδος της Δεδουλευμένης Βάσης.  

 

 Η Ταμειακή βάση 

 Τα έξοδα αφορούν σε πληρωμές με μετρητά όπως είναι οι ταμειακές εκροές για αγορά 

παγίων, για την αποπληρωμή των δανείων, για τις  υπηρεσιών τρίτων κ.α.. Τα έσοδα 
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αντίθετα, αφορούν σε  εισπράξεις δηλαδή σε ταμειακές εισροές. Αποτελεί την πιο απλή 

μέθοδο, ενώ παρουσιάζει προβλήματα κατά την εκτίμηση του αποτελέσματος αλλά και 

καθιστά μη δύσκολη τη διαδικασία σύγκρισης του προϋπολογισμού και του απολογισμού 

(Torres 2006).  

 

Η Προσαρμοσμένη ταμειακή βάση 

 Κατά τη μέθοδο αυτή τα έξοδα αποτελούν πρώτον, τις πληρωμές σε μετρητά κατά τη 

διαχειριστική περίοδο, αλλά και τις  πληρωμές σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά 

τη λήξη της περιόδου, όπου οι πληρωμές αυτές αφορούν σε γεγονότα που έγιναν κατά τη 

διαχειριστική περίοδο. Ίδια διαδικασία ισχύει για τις ταμειακές εισπράξεις -  έσοδα.  

 

 Κατά την παραπάνω μέθοδο, τα βιβλία παραμένουν ανοιχτά έως το τέλος της χρήσης έτσι 

ώστε να γίνει η αναγνώριση των πληρωτέων και των εισπρακτέων λογαριασμών. Κατά την 

συγκεκριμένη μέθοδο, δεν αναγνωρίζονται μακροπρόθεσμες δεδουλευμένες υποχρεώσεις. 

Στη χώρα μας, μέχρι και πρόσφατα, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αλλά και άλλοι 

φορείς, χρησιμοποιούσαν την παραπάνω μέθοδο για την λογιστική καταγραφή των 

γεγονότων ( Torres, 2006).   

 

Η Προσαρμοσμένη δεδουλευμένη βάση 

 Οι δαπάνες της επιχείρησης και του οργανισμού,  αποτελούν τα κόστη που 

πραγματοποιούνται  μέσα στη διάρκεια της  περιόδου και αφορούν την απόκτηση αγαθών και 

υπηρεσιών. Η αναγνώριση αυτών των εξόδων δεν σχετίζεται με την εξόφληση τους κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. Αντίθετα, τα έσοδα αφορούν γεγονότα της εν λόγω περιόδου και είτε 

εισπράττονται μέσα σε αυτή ή πολύς σύντομα από αυτήν, για παράδειγμα, μετά από δύο 

μήνες.  

 

Λογιστικές Καταστάσεις   

 Οι λογιστικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες στους 

ενδιαφερόμενους χρήστες σχετικά με το βαθμό όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται με βάσει τον 

προϋπολογισμό. 

Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται η λογιστική της δεδουλευμένης βάσης, είναι:  

Η Κατάσταση χρηματοοικονομικής Θέση  
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Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής  Επίδοσης 

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Η Κατάσταση Μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων.  

Εάν χρησιμοποιείται η ταμειακή λογιστική βάση, τότε παρουσιάζεται η κατάσταση των  

εισπράξεων  και πληρωμών (Νιάρχος, 2004). 

 

Λογιστική Ταμειακής Βάσης  

 Σκοπός του προτύπου ταμειακής της βάσης που έχει αναπτυχθεί από τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα αφορά τον τρόπο που οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού θα πρέπει να 

παρουσιάζονται βάσει της λογιστικής της ταμειακής βάσης.  

Οι  εισροές και οι  εκροές των μετρητών αλλά και τα ταμειακά υπόλοιπα μπορούν να 

παρέχουν χρήσιμα στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση των επιχειρήσεων να έχει ταμειακά 

διαθέσιμα, αλλά και στην παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις πηγές και της χρήσεις των 

διαθεσίμων αυτών.  

Η λήψη και η αξιολόγηση των αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, αλλά και 

της ικανότητας στήριξης των δραστηριοτήτων του οργανισμού, αποτελούν σημαντικοί 

παράγοντες για την κατανόηση του χρόνου και της πιθανότητας αποπληρωμής και είσπραξης 

των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του φορέα. Η περιεκτική και διαφανή παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που αφορούν τις εισπράξεις, τις πληρωμές και τα 

ταμειακά υπόλοιπα, επιβάλλεται από την υιοθέτηση του παραπάνω προτύπου, ενώ θα αποβεί 

ευκολότερη η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με 

τις οικονομικές καταστάσεις άλλων φορέων που βέβαια, υιοθετούν  τη λογιστική της 

ταμειακής βάσης.  

Έτσι το συμβούλιο για τα Διεθνή Πρότυπα, έχει εκδώσει ένα πρότυπο, το οποίο χωρίζεται σε 

δύο μέρη. Στο πρώτο κομμάτι, παρουσιάζεται ο σκοπός του προτύπου, όπου η εφαρμογή του 

είναι υποχρεωτική, και καθορίζεται, ο τρόπος που πρέπει να παρουσιάζονται οι καταστάσεις 

που αφορούν τον γενικό σκοπό, βάσει της λογιστικής της ταμειακής βάσης. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται οι απαιτήσεις γνωστοποίησης των λογιστικών πολιτικών αλλά και των 

επιπρόσθετων σημειώσεων. Σε δεύτερη φάση, το πρότυπο αναφέρεται στην μη υποχρεωτική 

υιοθέτηση της γνωστοποίησης των επιπρόσθετων πληροφοριών, των οικονομικών 

καταστάσεων ή των σημειώσεων επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων (International 

Accounting Education Standards Board, 2009).  
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 Η αναγνώριση των λογιστικών διαδικασιών με τη ταμειακή βάση θεωρεί ως συναλλαγές και 

γεγονότα, αυτά  που εισπράττονται ή πληρώνονται με μετρητά ή αντίτιμα  των μετρητών από 

την επιχείρηση.  

 Καταστάσεις με τη συγκεκριμένη μέθοδο παρουσιάζουν στους αναγνώστες πληροφορίες 

σχετικά με τις πηγές των μετρητών που εισπράχτηκαν μέσα στη διάρκεια της περιόδου, το 

σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν αλλά και τα υπόλοιπα τους κατά  την ημερομηνία 

υποβολής των παρουσιάσεων. 

 Οι σημειώσεις των καταστάσεων παρέχουν επιπρόσθετα στοιχεία, που αναφέρονται σε 

στοιχεία του παθητικού και τα στοιχεία των απαιτήσεων, των επενδύσεων και των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων.  

 Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού ενός οργανισμού περιλαμβάνουν τις 

καταστάσεις ταμειακών εισροών και εκροών, τις καταστάσεις των λογιστικών πολιτικών και 

επεξηγηματικών σημειώσεων αλλά και τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς του 

οργανισμού.  

Οι καταστάσεις των ταμειακών εισροών και εκροών θα πρέπει να παρουσιάζουν τα εξής 

ποσά σε κάθε περίοδο αναφοράς:  

1) Τις ταμειακές εισροές συνολικά ανά λειτουργία 

2) Τις ταμειακές εκροές συνολικά ανά λειτουργία 

3) Τα ταμειακά υπόλοιπα στην αρχή και στο τέλος της περιόδου 

 

Η λογιστική ταμειακής βάσης ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές (Νιάρχος, 2004):   

 Την Αρχή της συνέπειας των λογιστικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα, οι οντότητες, 

πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες λογιστικές μεθόδους και διαδικασίες ανά περίοδο,  

ώστε να αποφεύγονται οι αλλοιώσεις των λογιστικών μεγεθών μέσω των λογιστικών 

αλλαγών.   

 Την Αρχή της συνέχειας.  Η οντότητα συνεχίζει τη δράση της για αόριστο χρονικό 

διάστημα ώσπου να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα της και ο στόχος της 

 Την Αρχή της συντηρητικότητας. Βάσει αυτής, η αποτίμηση των στοιχειών 

ενεργητικού και παθητικού και αλλά και η παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων 

θα πρέπει να εμφανίζεται σε συντηρητικά επίπεδα. 
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 Την Αρχή της περιοδικότητας.  Όπου επιβάλλεται  η συμβατική διαίρεση της ζωής 

των επιχειρηματικών οντοτήτων σε όμοια χρονικά διαστήματα, και ο περιοδικός 

υπολογισμός των αποτελεσμάτων τους.  

 Την Αρχή της επαρκούς αποκάλυψης. Σύμφωνα με αυτή, οι λογιστικές καταστάσεις 

εντάσσουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που πρέπει να παρουσιαστούν έτσι ώστε, 

αυτές να μην είναι παραπλανητικές. 

 Την Αρχή της αντικειμενικότητας.  Όπου τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις 

λογιστικές διαδικασίες θα  πρέπει να είναι αξιόπιστα  και επαληθεύσιμα.  

 Την Αρχή της λογιστικής μονάδας. Δηλαδή, κάθε επιχειρηματική οντότητα  έχει δικές 

τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έναντι τρίτων, αλλά και έναντι των φορέων της.   

 

 

Λογιστική της δεδουλευμένης Βάσης 

 Η εφαρμογή της δεδουλευμένης λογιστικής βάσης απαιτεί μία σταδιακή και συνεχή 

Διαδικασία, εφόσον αναγνωρίζει τις συναλλαγές και τα γεγονότα κατά την χρονική στιγμή 

που λαμβάνουν χώρα και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται σε μετρητά. Συγκεκριμένα, 

η δεδουλευμένη λογιστική, επικεντρώνεται σε όλα τα είδη των περιουσιακών στοιχείων. 

Παρόλα αυτά, η μέθοδος αυτή παρέχει εκτενή πληροφόρηση σχετικά με τις ταμειακές ροές, 

εφόσον η Κατάσταση Ταμειακών Ροών θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι των λογιστικών 

καταστάσεων, που απαιτούνται με τη δεδουλευμένη μέθοδο (Grossi, 2009).  

Συγκεντρωτικά, η δεδουλευμένη λογιστική αφορά στην: 

Αναγνώριση και καταγραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου. 

Καταγραφή των εξόδων όταν αυτά καθίστανται δεδουλευμένα  και των εσόδων  όταν αυτά 

πραγματοποιούνται.  

Και στην Εφαρμογή κανόνων αποτίμησης και τη διενέργεια Αποσβέσεων. 

 

Αρχές της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης 

 Οι λογιστικές αρχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων με βάσει την Λογιστική της Δεδουλευμένης Βάσης είναι:  
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 Η Αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων, η Αρχή της συνέχειας, η Αρχή της 

πραγματοποίησης εσόδων, η Αρχή της συσχετίσεως των εξόδων με τα έσοδα, η Αρχή της 

αυτοτέλειας των χρήσεων, η Αρχή της συντηρητικότητας, η Αρχή της περιοδικότητας, Αρχή 

της επαρκούς αποκαλύψεως κ.α.  

 

3.2 Η εισαγωγή της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης στον Δημόσιο 

Τομέα 

 

Αρχικά, η λογιστική δεδουλευμένης βάσης, όπως είναι γνωστό,  υιοθετήθηκε από τον 

ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των εξωτερικών χρηστών και την 

ανάγκη παρουσίασης μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης. Η εξασφάλιση της 

αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης της επιχείρησης, αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.   Η εισαγωγή της 

λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση έλαβε χώρα και για το δημόσιο τομέα, καθώς έχει 

υποστηριχθεί ιδιαίτερα  από την IFAC, η οποία έχει εκδώσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

για τον Δημόσιο Τομέα από τον Μάιο του 2000. Παρόλα αυτά, η λογιστική της 

δεδουλευμένης βάσης στο δημόσιο τομέα δεν είναι αρκετά διαδεδομένη, όσο θα περίμενε 

κανείς, από το 2000, ενώ μέχρι και σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός χωρών βρίσκεται στο 

στάδιο της υιοθέτησης της δεδουλευμένης βάσης (IFAC, 2011).  

 

 Η υιοθέτηση ενός συστήματος λογιστικής δεδουλευμένης βάσης και από τους Οργανισμούς 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρείται ένα από τα  σημαντικά συστατικά στοιχεία για τη  

πληροφόρηση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις αλλά και την τρέχουσα 

επίδραση των μεταβολών στα αποθέματα των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που 

διακατέχει ένας δημόσιος οργανισμός.  

 Έτσι το κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου συστήματος αφορά στην καταγραφή των 

συναλλαγών όταν δημιουργούνται οι υποχρεώσεις και όχι όταν γίνονται οι συναλλαγές με 

μετρητά.  

 Κατά συνέπεια γίνονται προσπάθειες για την συνολική υιοθέτηση αυτής της μεθόδου στο 

Δημόσιο τομέα, θεωρείται το μόνο γενικώς αποδεκτό σύστημα πληροφοριών που 
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παρουσιάζει την πλήρη και αξιόπιστη θέση, για τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση 

αλλά και για την αποδοτικότητα ενός δημόσιου φορέα. Η πλήρης καταγραφή των στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα του  φορέα, κατά το 

χρονικό κομμάτι που καλύπτουν οι λογαριασμοί και κατά τη στιγμή του κλεισίματός τους, 

αποτελεί το χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής. Επιπρόσθετα, διενεργείται άμεσα η 

καταγραφή και η δημιουργία μετασχηματισμών ή απόσβεσης της οικονομικής αξίας, κατά τη 

διάρκεια που  εμφανίζονται, μετασχηματίζονται είτα διαγράφονται οι διάφορες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις. Όσον αφορά την ορθότητα  από οικονομικής απόψεως, της δεδουλευμένης 

βάσης, αυτή υιοθετείται  από το ισχύον λογιστικό πλαίσιο δημοσιονομικής παρακολούθησης 

στην Ευρώπη (International Accounting Education Standards Board, 2009).   

 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις ακολουθώντας μεταξύ άλλων τις ισχύουσες διατάξεις , 

συντάσσονται με σαφήνεια λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις παραδοχές του 

δεδουλευμένου της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας με την επισήμανση ότι 

αξιολογείται τουλάχιστον για διάστημα 12 μηνών, μετά την ημερομηνία σύνταξης και 

δημοσίευσης του Ισολογισμού της συνέπειας εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών, της 

αναγνώρισης, των αρνητικών προσαρμογών της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στην χρονική περίοδο , ώστε να είναι συγκρίσιμα αλλά και της αρχής ότι τα 

κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού δεν 

αναγνωρίζονται (Νεγκάκης, 2015). 

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ως τμήματα του δημοσίου φορέα, 

προσπαθούν να αποφύγουν την μετάθεση των πληρωμών χρονικά προς τα εμπρός ή προς τα 

πίσω,  έτσι ώστε να μην καταγράφονται οι εισροές, την περίοδο που μπορεί να επιλέγουν οι 

κυβερνήσεις, αλλά αυτές να παρουσιάζονται τη στιγμή που δημιουργούνται. Ωστόσο, η 

λογιστική βάση των δεδουλευμένων δεν έχει ως  σκοπό την κατάργηση ούτε την 

αντικατάσταση της ταμειακής λογιστικής,  εφόσον η ταμειακή λογιστική κατά κύριο λόγο, 

χρησιμοποιείται κατά την  κατάρτιση των  προϋπολογισμών και συντελεί στην διαδικασία 

ελέγχου αυτών. 

3.3 Οι νέες αλλαγές στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Με βάση το Νόμο 4308/2014 και την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών 

(ΠΟΛ 1003/2014), προσδιορίζονται οι νέες διατάξεις που ορίζουν τις νέες διατάξεις για τη 

ρύθμιση της λειτουργία των λογιστικών αρχείων καθώς και των στοιχείων των οικονομικών 
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οντοτήτων. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι νέες οδηγίες επιφέρουν αλλαγές στη μορφή 

παρουσίασης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να παρουσιάσουν οι 

οντότητες. Επιπλέον, γίνονται αλλαγές στους κανόνες επιμέτρησης της περιουσίας και των 

υποχρεώσεων των μονάδων. Έτσι μέσω των νέων κανόνων επιμέτρησης, παρουσιάζονται 

πολλά κοινά στοιχεία με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

(Πετράκης,  2015).  

 Επιπρόσθετα, εντάχθηκαν απλοποιήσεις και απαλλαγές ανάλογα με το μέγεθος των 

οικονομικών μονάδων. Έτσι, δημιουργείται η υποχρέωση της παρακολούθησης των μονάδων 

εκτός από τη Λογιστική Βάση και τη Φορολογική Βάση που ορίζουν την παρακολούθηση και 

επιμέτρηση των εσόδων, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων καθώς και των 

υποχρεώσεων. Σημαντική παράμετρος των αλλαγών θεωρείται η τήρηση νέων χρόνων 

σχετικά με την τιμολόγηση των πωλούμενων αγαθών καθώς και των υπηρεσιών.  

 Αναλυτικότερα, οι νέες διατάξεις ορίζουν την κατάργηση του  ΠΔ 1123/1980 (το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – ΕΓΛΣ), καθώς και των διατάξεων περί λογιστικής του 

ν.2190/1920. Επιπλέον τίθεται εκτός ισχύος ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ).  Κατά συνέπεια των παραπάνω αλλαγών εισάγονται τα νέα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και δίνεται η δυνατότητα στις οικονομικές μονάδες να 

λειτουργούν υπό το σχέδιο των λογαριασμών που ισχύει από την 31.12.2014. Ειδικότερα, οι 

οικονομικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να προβούν στις απαιτούμενες προσαρμογές αλλά 

και προσθήκες στο πλαίσιο των ρυθμίσεων που τηρούσαν έως τις 31.12.2014, ώστε να 

πληρωθούν οι απαιτήσεις που ορίζει το νέο κανονιστικό πλαίσιο και ο παραπάνω νόμος, 

αναφορικά με τις πληροφοριακές ανάγκες των επιχειρήσεων (Πετράκης,  2015).  

 Οι νέες διατάξεις διευρύνουν τις οντότητες που έχουν υποχρέωση για εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ενώ ταυτόχρονα οι Δημόσιες 

Οντότητες έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν πια τις καταστάσεις τους με βάσει τις 

διατάξεις και τις υποχρεώσεις που ορίζουν τα ΔΠΧΑ. Έτσι, στις τελευταίες οντότητες 

εντάσσονται και οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, τα πιστωτικά ιδρύματα 

αλλά και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την νομοθεσία του δημοσίου ενδιαφέροντος.  

 Ορίζεται ως υποχρεωτική η κατηγοριοποίηση των οικονομικών μονάδων με βάση το σύνολο 

του Ενεργητικού, το καθαρό ύψος των εσόδων κατά την ημερομηνία σύνταξης της 

οικονομικής θέσης, καθώς και το μέσο όρο των υπαλλήλων που απασχολούνται στην μονάδα 

στη διάρκεια της φορολογικής περιόδου. Για πρώτη φορά γίνεται η εισαγωγή των όρων 
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Λογιστικά Αρχεία και Λογιστικά Στοιχεία, όπου θα αντικαταστήσουν τους όρους σχετικά με 

την τήρηση των βιβλίων και σχετικά με το όρο βιβλία και στοιχεία που υπήρχαν κατά το 

παρελθόν.  

 Τίθεται υποχρεωτική η παροχή αναλυτικών αλλά και συνοπτικών δεδομένων για τις 

απαιτούμενες πληροφορίες έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια και διεξαγωγή του 

ελέγχου σε κάθε περίπτωση και όταν αυτό είναι υποχρεωτικό. Βέβαια, το νέο πλαίσιο δεν 

ορίζει το κατά πόσο αναλυτικά και περιγραφικά θα πρέπει να είναι τα δεδομένα των 

επιχειρήσεων. Εν αντιθέσει, εισάγεται η υποχρέωση της παρακολούθησης από το λογιστικό 

σύστημα, τόσο της λογιστικής βάσης, όσο και της φορολογικής βάσης των στοιχείων για τα 

έσοδα, τα έξοδα, την περιουσία, των υποχρεώσεων καθώς και της καθαρής θέσης. Έτσι η 

παραπάνω υποχρέωση συνδυάζοντας την εισαγωγή νέων κανόνων σχετικά με την επιμέτρηση 

της περιουσίας και των υποχρεώσεων που μπορούν να οδηγήσουν στον προσδιορισμό των 

διαφορών ανάμεσα στη λογιστική και φορολογική βάση καθώς και της απεικόνισης τους στο 

λογιστικό συστήματα της οικονομικής μονάδας. Επιπρόσθετα, εισάγεται η υποχρεωτική 

παρακολούθηση αλλά και τεκμηρίωση των αποθεμάτων που γίνεται διακίνηση, χωρίς αυτά 

αναγκαστικά να πωλούνται. Ορίζεται δηλαδή η έκδοση παραστατικών αναφορικά με την 

διακίνηση, τα οποία μπορεί να είναι αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια πώλησης (Πετράκης, 

2015).  

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις δεν ορίζεται ο τόπος της τήρησης και της διαφύλαξης των 

στοιχείων και των αρχείων, όπου αυτά μπορούν να τηρούνται και να υπάρχουν οπουδήποτε 

ακόμη και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, υπό την προϋπόθεση να είναι σε θέση 

να διατίθενται στον έλεγχο, όταν ζητηθούν. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για μη αναγραφή 

στο παραστατικό πώλησης του είδους είτε της έκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, βέβαια 

τίθεται η προϋπόθεση ότι αυτές οι ενδείξεις θα προκύπτουν από άλλα έγγραφα, όπως μπορεί 

να είναι οι συμβάσεις και τα συμφωνητικά (ΕΛΤΕ, 2015).  

 Με τα νέα ΕΛΠ εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών έως και την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από τη στιγμή της πώλησης ή της 

παροχής υπηρεσιών, ενώ η αναγραφόμενη ημερομηνία στο τιμολόγιο θα αφορά την 

ημερομηνία έκδοσης του. Προβλέπεται ότι το τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρει την έκταση, 

το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά και την ημερομηνία της πραγματοποιούμενης 

συναλλαγής (ΕΛΤΕ, 2015).   
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 Οι πραγματοποιούμενες συναλλαγές θα πρέπει να καταχωρούνται με βάση την αρχή του 

δεδουλευμένου, ενώ η υποχρέωση ή η απαίτηση θα απεικονιστεί κατά την έκδοση και λήψη 

του παραστατικού. Κατά την περίπτωση όπου η παροχή υπηρεσιών ή αγαθών θα πρέπει να 

εκδίδεται μέχρι και τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα όπου μέρος της αμοιβής καθίσταται 

απαιτητό για τα ήδη παρασχόμενα αγαθά και υπηρεσίες.  

 Καθορίζονται αναλυτικότερα οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα 

συντάσσονται υποχρεωτικά με την ισχύ του παραπάνω νόμου για τις οικονομικές μονάδες με 

βάσει τις ισχύουσες διατάξεις για την κάθε επιχείρηση αναλογικά με το μέγεθος αυτών. 

Επιπρόσθετα, υποχρεωτική θεωρείται η σύνταξη της Κατάστασης των Μεταβολών της 

Καθαρής Θέσης, προς αντικατάσταση του Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων. Οι λοιπές 

υποχρεωτικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι ο Ισολογισμός ή Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης, η κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και το Προσάρτημα ή Σημειώσεις. 

Ειδικότερα για τις μεγάλες οικονομικές μονάδες ορίζεται ότι πρέπει να συντάσσουν την 

Κατάσταση των Χρηματοροών (Πετράκης,  2015). 

 Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να βρίσκονται υπό 

λογιστική παρακολούθηση και να παρουσιάζονται με βάση την οικονομική ουσία των 

εκάστοτε συναλλαγών και γεγονότων. Γίνεται η υιοθέτηση της αρχής για την κάθε 

συναλλαγή θα πρέπει να απεικονίζεται με γνώμονα την οικονομική ουσία και όχι με βάση τον 

τύπο της συναλλαγής. Κατά συνέπεια, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζεται η 

αντίστοιχη φορολογική βάση των απεικονιζόμενων στοιχείων. Δίνεται η δυνατότητα των 

επιχειρήσεων που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάσει τα ΕΛΠ που 

ορίζεται από τον παραπάνω Νόμο, να ανατρέχουν και να λαμβάνουν συμβουλευτική και 

ερμηνευτική καθοδήγηση μέσω των ΔΠΧΑ, στις περιπτώσεις όπου οι ρυθμίσεις των 

προτύπων συμβαδίζουν με τον παρόντα νόμο. Κατά την κατηγοριοποίηση των στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού εισάγονται νέοι όροι κατά την απεικόνιση αυτών. Έτσι 

λαμβάνεται υπόψη η εύλογη αξία, η αξία χρήσης, η αξία επιμέτρησης καθώς και η 

ανακτήσιμη αξία των στοιχείων (Πετράκης,  2015).  

 Με τις νέες διατάξεις καθιερώνεται η αρχή, όπου τα στοιχεία του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων να αναγνωρίζονται στο αρχικό κόστος, ενώ επιβάλλεται η μεταγενέστερη 

επιμέτρηση τους, ώστε να γίνεται έλεγχος για απομείωση αναπροσαρμογή κτλ. Γίνεται 

εισαγωγή των προεξοφλημένων μελλοντικών αξιών κατά την υιοθέτηση των 

χρηματοοικονομικών όρων καθώς και των πρακτικών. Οι προηγούμενες πρακτικές δεν 
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προβλέπονταν από το ΕΓΛΣ που ίσχυε παλαιότερα.  Δίνεται η δυνατότητα για την 

επιμέτρηση των επιλεγόμενων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήσης 

της εύλογης αξίας αυτών κα όχι στο κόστος. Προβλέπεται η υιοθέτηση της αρχής των 

δεδουλευμένων εσόδων κατά την αναγνώριση, ενώ μπορεί να εξειδικεύεται ο χρόνος της 

αναγνώρισης των εσόδων, προερχόμενα από τη χρήση των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

από τρίτους αλλά και από την παροχή υπηρεσιών (Πετράκης,  2015).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΠΧΑ 

 

4.1  Εισαγωγή  

 

Το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων, που έχει εκδοθεί από κοινού από το Διεθνές 

Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής (IASB) και το Οικονομικό Συμβούλιο Προτύπων 

Λογιστικής (FASB) (η από κοινού ονομασία είναι: τα Συμβούλια) απαιτεί δράση τόσο από 

την ελεγκτική επιτροπή όσο και από τα μέλη του Συμβουλίου. Μετά από δύο χρόνια στη 

διάθεσή της από την ημερομηνία έναρξης της ισχύς της, αποφαίνεται ότι οι φορείς έχουν 

άπλετο χρόνο να εφαρμόσουν το IFRS 15 Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες. Ωστόσο, οι 

αλλαγές στην αναγνώριση εσόδων για κάποιους φορείς μπορεί να είναι σημαντικές. Είναι 

σημαντικό για αυτούς τους φορείς να χρησιμοποιήσουν τον διαθέσιμο χρόνο για να 

εκτιμήσουν τον αντίκτυπο και να προετοιμαστούν για την υιοθέτησή των αλλαγών (IFRS 

Developments, 2014). Ισχύει ότι το αναθεωρημένο IFRS 15 θα είναι σε ισχύ από την 1η 

Ιανουαρίου 2017. Η νωρίτερο υιοθέτηση του επιτρέπεται για τους φοροτεχνικούς από το 

IFRS, με την προϋπόθεση να μην παρατεθεί και για αυτούς που το χρησιμοποιούν για πρώτη 

φορά.  Αναλύοντας το IFRS, με  μια εις βάθος ματιά, το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων 

παρέχει μια εκ βαθέων αναθεώρηση του  IFRS 15.  Το TRG δημιουργήθηκε για να βοηθήσει 

τα Συμβούλια να καθορίσουν εάν χρειάζεται περαιτέρω καθοδήγηση στην εφαρμογή. Το 

TRG δεν έχει ως στόχο να κάνει επίσημες προτάσεις στα Συμβούλια, ούτε να εκδόσει οδηγίες 

(IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield Services, 2014).  

 Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της λογιστικής επιστήμης. 

Ασχολείται με την διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή 

οικονομικών ελέγχων. Αντικείμενο της συνιστά ο έλεγχος των διαδικασιών και των μεθόδων 

που εφαρμόστηκαν από την επιχείρηση κατά την διάρκεια του διαχειριστικού έτους και 

διενεργείται από πρόσωπα ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα (ορκωτοί ελεγκτές –

λογιστές). (Νεγκάκης & Ταχυνάκης , 2013) 
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Η ελεγκτική επιτροπή σε κάθε εταιρία που διενεργεί τον έλεγχο, μπορεί να εκτιμήσει, εάν ο 

φορέας εφαρμόζει προκαταρκτική εκτίμηση του κινδύνου που σχετίζεται με τις αλλαγές, 

λόγω της εφαρμογής του προτύπου. Οι αλλαγές στις διαδικασίες, τα συστήματα και τους 

ελέγχους μπορεί να απαιτούν μια αρκετά μεγαλύτερη διαδικασία και προσπάθεια από την 

εκάστοτε επιχείρηση.  Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται 

σχετικά με τα σχέδια της διεύθυνσης αναφορικά με την επικοινωνία με τους επενδυτές και 

άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτό θα συμπεριλάμβανε σχέδια για την παράθεση των 

αποτελεσμάτων των νέων λογιστικών προτύπων που έχουν ήδη δοθεί αλλά δεν είναι ακόμη 

σε ισχύ, όπως απαιτείται από το IAS 8 Πολιτικές λογιστικής, αλλαγές στις εκτιμήσεις 

λογιστικής και λάθη. Οι φορείς πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν αυτές τις αποκαλύψεις στις 

επόμενες ετήσιες οικονομικές τους δημοσιεύσεις (IFRS Developments, 2014).  

 

4.2  Σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο επιχειρήσεων  

 

Το IFRS 15 παρέχει τις λογιστικές απαιτήσεις για όλα τα έσοδα που προκύπτουν από 

συμβόλαια με πελάτες και επηρεάζει όλους τους φορείς που συνάπτουν σχετική σύμβαση για 

την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες τους (εκτός εάν τα συμβόλαια υπόκεινται 

άλλων απαιτήσεων IFRS και US GAAP, όπως για παράδειγμα το IAS 17 ενοικιάσεις). Το 

πρότυπο παρέχει επίσης το μοντέλο για τη μέτρηση και την αναγνώριση κερδών και 

απωλειών αναφορικά με τις αγορές συγκεκριμένων μη-οικονομικών επενδυτικών αγαθών, 

όπως την ιδιοκτησία ακινήτων, βιομηχανιών, και εξοπλισμού και άλλης άυλης ιδιοκτησίας 

(IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield Services, 2014).  

 Οι φορείς  ηλεκτρισμού και χρησιμότητας (P & U) ίσως χρειαστεί να αλλάξουν 

συγκεκριμένες πρακτικές αναγνώρισης εσόδων ως αποτέλεσμα του IFRS 15 Έσοδα από 

συμβόλαια με πελάτες, το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων που έχει εκδοθεί από κοινού από 

το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής (IASB) και το Οικονομικό Συμβούλιο 

Προτύπων Λογιστικής (FASB) (από κοινού ονομασία: τα Συμβούλια). Το νέο πρότυπο θα 

αντικαταστήσει τις υπάρχουσες απαιτήσεις αναγνώρισης εσόδων στα IFRS και US GAAP. Οι 

φορείς που επιλέγουν να υιοθετήσουν το IFRS 14 Λογαριασμοί ρυθμιστικής αναβολής θα 

συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τα έσοδα σύμφωνα με αυτό το πρότυπο (IFRS Development for 

Power and Utilities, 2014).  
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 Για πολυάριθμες επιχειρήσεις που σχετίζονται με διακανονισμούς (π.χ. συμβόλαια πάγιας 

χρέωσης, συμφωνίες μακροχρόνιων συμβάσεων), οι φορείς θα πρέπει να δράσουν 

προσεκτικά αν τα μεμονωμένα αγαθά ή οι  υπηρεσίες που παρέχονται αποτελούν ξεχωριστές 

υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο μπορεί να εμπεριέχει μια υπόσχεση για τη 

μεταφορά πανομοιότυπων μονάδων ενέργειας, σε μεμονωμένες κιλοβατώρες. Με το νέο 

πρότυπο, μια σειρά από διακριτά αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. η κάθε κιλοβατώρα) θεωρείται μια 

μεμονωμένη υποχρέωση επίδοσης.  Έτσι όταν τα αγαθά είναι σημαντικά τότε, θα 

αναγνωριστούν και στο μέλλον χρησιμοποιώντας το ίδια μονάδα μέτρησης. Επειδή ο 

ηλεκτρισμός γενικά παρέχεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα, ένα ηλεκτροδοτικό 

συμβόλαιο πιθανότατα θα ικανοποιεί τα συγκεκριμένα κριτήρια. Οι επιχειρήσεις ενέργειας, 

θα χρειαστεί επίσης να μελετήσουν προσεκτικά εάν τα συμβόλαια για την παροχή άλλων 

υπηρεσιών ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια (IFRS Development for Power and Utilities, 

2014). 

 Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ενέργειας θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουν εάν υπάρχουν άλλα 

διακριτά αγαθά ή υπηρεσίες στα συμβόλαια τους. Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο 

ηλεκτροδότησης μπορεί να συμπεριλαμβάνει μια υπόσχεση για άμεση πρόσβαση του πελάτη 

στο αγαθό όποτε αυτός το επιθυμεί, για παροχή μετάδοσης του ηλεκτρικού ή για παράδοση 

πιστώσεων για εκπομπές ανανεώσιμης ενέργειας. Η ορθή αναγνώριση των υποχρεώσεων 

επίδοσης σε αυτά τα συμβόλαια μπορεί να είναι πολύπλοκη, αλλά θα είναι καθοριστική 

εφόσον οριοθετήσει το σχέδιο αναγνώρισης εσόδων με τις νέες αλλαγές που προβλέπονται 

(IFRS Development for Power and Utilities, 2014). 

 Οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να αναπτύξουν σημαντικές κινήσεις σχετικά με όταν τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις υποχρεώσεις επίδοσης και στην εκτίμηση της μεμονωμένης 

τιμής πώλησης για τις πάγιες χρεώσεις και τις μακροχρόνιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, 

συμβόλαια που αφορούν παροχές ενέργειας, παραδοσιακά περιλαμβάνουν μόνο έναν τύπο 

αγαθού ή υπηρεσίας (π.χ. μια μονάδα ενέργειας, έναν όγκο αερίου, υπηρεσίες αποβλήτων) 

που πωλούνται σε πολλαπλές μονάδες κατά τη διάρκεια του χρόνου. Οι συμβαλλόμενοι σε 

τέτοιες περιπτώσει θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμβολαίου και να 

εκτιμήσουν τους λόγους για τους οποίους αλλάζει η τιμή όταν αναγνωρίζονται οι 

υποχρεώσεις επίδοσης και αποφασίζεται πως να κατανεμηθεί η τιμή συναλλαγής προς τις 

υποχρεώσεις επίδοσης. Αυτοί οι διακανονισμοί συχνά περιλαμβάνουν μια μεταβλητή αμοιβή 

που ίσως χρειαστεί να εκτιμηθεί περαιτέρω από το πρότυπο (IFRS Development for Power 

and Utilities, 2014). 
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 Αντίθετα με τα συμβόλαια για την παράδοση ενέργειας, τα συμβόλαια για την παράδοση 

κάποιων αγαθών μπορεί να μην ικανοποιούν τα κριτήρια που τίθενται από τις αλλαγές στα 

ΔΛΠ.  Επομένως, μπορεί να μην ικανοποιήσουν τα κριτήρια για μια συγκεκριμένη 

υποχρέωση επίδοσης που αποτελείται από μια σειρά από αγαθά ή υπηρεσίες. Για παράδειγμα, 

ένας φορέας μπορεί να συνάψει συμβόλαιο για την πώληση φυσικού αερίου με έναν 

βιομηχανικό πελάτη που αποθηκεύει το αέριο για μετέπειτα χρήση, αντί να το καταναλώσει 

άμεσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι φορείς μπορεί να αναγνωρίσουν πολλαπλές υποχρεώσεις 

επίδοσης (π.χ. για την κάθε θερμική μονάδα). Το IFRS 15 απαιτεί από τους φορείς να 

καθορίσουν μια μεμονωμένη τιμή πώλησης για τα συμβόλαια όπου υπάρχουν ξεχωριστές 

υποχρεώσεις επίδοσης για την κάθε μονάδα προϊόντος. Ωστόσο, το πρότυπο δεν παρέχει 

συγκεκριμένη καθοδήγηση εφαρμογής για το πως καθορίζονται οι μεμονωμένες τιμές. Δεν 

είναι ξεκάθαρο αν ζητείται από τους φορείς να χρησιμοποιήσουν την παρούσα τιμή πώλησης 

της αγοράς ή άλλες τιμές που μπορεί να είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία έναρξης του 

συμβολαίου, όπως δηλαδή μια προθεσμιακή τιμή ή μια υπολογιζόμενη τιμή. Ως αποτέλεσμα, 

είναι πιθανές επιπλέον εξελίξεις στον τομέα των εσόδων (IFRS Developments for Oil & Gas- 

Oilfield Services, 2014). 

 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, το νέο πρότυπο επιτρέπει στην επιχείρηση να αναγνωρίσει 

έσοδα για το ποσόν το οποίο έχει δικαίωμα να τιμολογήσει, αν αυτό το ποσό ανταποκρίνεται 

στην αξία που μεταφέρει στον πελάτη. Αν μια επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις προς 

αυτόν το σκοπό, μπορεί να αναγνωρίσει έσοδα με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και σήμερα. 

 

 Υπό το IFRS 15, η κάθε επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση να  λογοδοτήσει για τη μείξη και 

την επέκταση τροποποιήσεων στις συμβάσεις υπηρεσιών ή αγαθών όταν τα αγαθά ή οι 

υπηρεσίες που παρέχονται μετά την τροποποίηση είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που 

παρέχονταν από το προηγούμενο συμβόλαιο. Βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, αναφερόμαστε 

σε επιχειρήσεις που συνάπτουν συμβόλαια παροχής προϊόντων, όπως είναι η ενέργεια ή τα 

καύσιμα. Έτσι ένας φορέας παροχής ενέργειας, θα εφαρμόσει ένα διαφορετικό επιτόκιο που 

μπορεί να χαρακτηριστεί μικτό, μόνο για εναπομείναντα αγαθά ή υπηρεσίες αν τα νέα αγαθά 

ή υπηρεσίες κοστολογούνται πάνω ή κάτω από τη μεμονωμένη τιμή πώλησης, πράγμα το 

οποίο θα υποδείκνυε πως υπάρχει μια διαφορετική οικονομική σχέση ανάμεσα στο αρχικό 

και το τροποποιημένο συμβόλαιο. Όταν μια επιχείρηση αποφασίσει πως η τιμή των αγαθών ή 

των υπηρεσιών που έχουν προστεθεί στις τροποποιήσεις  είναι η μεμονωμένη τιμή πώλησης 
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τη χρονική στιγμή της τροποποίησης (πράγμα το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει προσαρμογές 

που να αντικατοπτρίζουν το συγκεκριμένο συμβόλαιο, π.χ. λογικές εκπτώσεις), η 

τροποποίηση θα θεωρηθεί ξεχωριστό συμβόλαιο και το πρότυπο της αναγνώρισης εσόδων 

πιθανότατα θα διαφέρει από την υπάρχουσα πρακτική. Έτσι οι επιχειρήσεις ίσως χρειαστεί να 

αναβαθμίσουν τις διαδικασίες τους για να επιτρέψουν την ανάλυση τέτοιων μεικτών και 

εκτεταμένων τροποποιήσεων για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (IFRS Development for 

Power and Utilities, 2014). Θα υπάρξουν περιπτώσεις επιχειρήσεων όπου θα χρειαστεί να 

εκτιμήσουν εκ νέου τις απαιτήσεις του IFRS 15 διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν οι διαδικασίες 

και τα συστήματα έτσι ώστε να γίνει η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών έτσι ώστε να 

επιβληθεί το νέο πρότυπο, ακόμη και αν τα λογιστικά αποτελέσματα δεν αλλάζουν 

σημαντικά ή ακόμη και καθόλου. 

 Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί πολλές επιχειρήσεις και μάλιστα αυτές της παροχής πηγών 

ενέργειας  να ζητήσουν την παρακολούθηση των Συμβουλίων, του TRG και των ομάδων 

εργασίας AICPA έτσι ώστε να εξετάσουν τον αντίκτυπο των εξελισσόμενων ερμηνειών και 

της εφαρμογής του νέου προτύπου στις συναλλαγές τους. 

 Οι φορείς παροχής πηγών ενέργειας, θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον τρόπο μεταφοράς 

των αλλαγών στους επενδυτές και τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου 

τους για την παράθεση των νέων λογιστικών προτύπων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι 

ακόμη σε ισχύ, όπως απαιτείται από το IAS 8 Πολιτικές λογιστικής, αλλαγές στις εκτιμήσεις 

λογιστικής και λάθη (IFRS Development for Power and Utilities, 2014). 

 Κρίνεται αναγκαίο σε πολλές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να  πρέπει να 

παρακολουθούν τις συζητήσεις των Συμβουλίων, όπως του ‘Συμβουλίου Κοινής Μετάβασης 

Πόρων για την Aαναγνώριση Εσόδων TRG  και την ομάδα εργασίας που συστάθηκε από το 

Αμερικανικό Ινστιτούτο  Πιστοποιημένων Λογιστών (AICPA) που επικεντρώνεται σε θέματα 

παροχών ενέργειας. Τα Συμβούλια δημιούργησαν το TRG έτσι ώστε να βοηθηθούν σχετικά 

με τις αποφάσεις για περισσότερη καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή ή και την 

επιμόρφωση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. ειδικότερα, η βιομηχανική ομάδα εργασίας 

του AICPA που αποτελεί μια από τις δεκαέξι βιομηχανικές ομάδες εργασίας που 

δημιουργήθηκαν από το AICPA για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη ενός νέου λογιστικού 

οδηγού πάνω στην αναγνώριση εσόδων έτσι ώστε να βοηθήσουν τους μετόχους των 

βιομηχανιών στην εφαρμογή του προτύπου.  
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 Οι αλλαγές στα ΔΛΠ έχουν ως στόχο την αντικατάσταση των υπαρχουσών απαιτήσεων για 

την αναγνώριση των εσόδων στα IFRS και στο US GAAP τα οποία θα ισχύουν γι όλους τους 

φορείς και τις επιχειρήσεις που συνδέονται με συμβόλαια παροχής αγαθών και υπηρεσιών σε 

πελάτες (εκτός εάν τα συμβόλαια υπόκεινται άλλων απαιτήσεων των IFRS και του US 

GAAP, όπως για παράδειγμα το IAS 17 που αφορά τις ενοικιάσεις). Το IFRS 15 

πραγματεύεται επίσης το μέτρο και την αναγνώριση κερδών και απωλειών αναφορικά με τις 

αγορές συγκεκριμένων μη-οικονομικών επενδυτικών αγαθών, όπως την ιδιοκτησία ακινήτων, 

βιομηχανιών, εξοπλισμού και άλλης άυλης ιδιοκτησίας (National Audit Office, 2007). 

Παρόλο που το IFRS 15 βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, συναφείς με το υπάρχον IFRS, 

αποτελεί μια σημαντική αλλαγή από τις υπάρχουσες απαιτήσεις εσόδων. Αναλυτικότερα, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να ασκούν υψηλότερο έλεγχο ενώ θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα 

περισσότερες εκτιμήσεις από ότι έκαναν παλαιότερα. Η βασική αρχή του IFRS 15 θεωρεί  ότι 

όταν μια επιχείρηση αναγνωρίζει τα έσοδα ως ένα ποσό που αντικατοπτρίζει την εκτίμηση 

του φορέα για το τι δικαιούται σε αντάλλαγμα για την προσφορά υπηρεσιών ή τη μεταφορά 

αγαθών στον πελάτη (IFRS Developments, 2014).  

 Ειδικότερα, επιβάλλεται από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς, να εφαρμόσουν το 

πρότυπο αναδρομικά, είτε χρησιμοποιώντας μια ‘πλήρης αναδρομική’ ή μια ‘τροποποιημένη 

αναδρομική’ προσέγγιση. Η πλήρης αναδρομική προσέγγιση σημαίνει πως το πρότυπο θα 

εφαρμοστεί σε όλες τις δηλώσεις, ενώ η τροποποιημένη πως το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνο 

στην πιο πρόσφατη οικονομική δήλωση. Έτσι ο φορέας θα πρέπει να αναγνωρίζει  το 

αθροιστικό αποτέλεσμα της αρχικής επιβολής του προτύπου ως μια τροποποίηση στον 

ισολογισμό έναρξης των αδιανέμητων κερδών (ή άλλων κατάλληλων συνιστωσών των ιδίων 

κεφαλαίων) στην αρχή της οικονομικής περιόδου, όπως παρουσιάζεται με την πλήρη 

αναδρομική προσέγγιση, ή την ημερομηνία της αρχικής επιβολής της αίτησης, σύμφωνα με 

την τροποποιημένη προσέγγιση. Τα Συμβούλια παρείχαν συγκεκριμένες πρακτικές μεθόδους 

για να διευκολύνουν τους φορείς στη χρήση της πλήρους αναδρομικής προσέγγισης. 

 Αναφορικά με τους φορείς υπηρεσιών κοιτασμάτων πετρελαίου θα χρειαστεί να αλλάξουν 

συγκεκριμένες πρακτικές αναγνώρισης εσόδων ως αποτέλεσμα του  IFRS 15 Έσοδα από 

συμβόλαια με πελάτες, δηλαδή το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων  που εκδόθηκε από 

κοινού από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής (IASB) και το Οικονομικό 

Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής (FASB). Το πρότυπο θα εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις αναγνώρισης εσόδων των  IFRS και US GAAP (IFRS Developments for Oil & 

Gas- Oilfield Services, 2014). Προτείνεται οι εταιρίες πετρελαίου, έχουν υπό παρακολούθηση 
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τις συζητήσεις των Συμβουλίων ‘Συμβούλιο Κοινής Μετάβασης Πόρων για την Αναγνώριση 

Εσόδων (TRG). Για να εφαρμόσουν το IFRS 15, οι παραπάνω επιχειρήσεις, θα χρειαστεί να 

αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίον εκτιμούν πολλές από τις συναλλαγές τους. Γενικά, δεν 

αναμένουμε το IFRS 15 να αλλάξει σημαντικά το προφίλ της αναγνώρισης κερδών, ούτε τις 

πρακτικές για τους συνήθεις διακανονισμούς των φορέων πετρελαίου και αερίου. Ωστόσο, 

χρειάζεται να εκτιμήσουν προσεκτικά το πως μπορεί να επηρεάσει συγκεκριμένα συμβόλαια 

στην ανάντη αγορά, στη μέση αλλά και στην κατάντη αγορά, και γενικά στις διαδικασίες 

οικονομικής αναφοράς. Τα συμβούλια των εταιριών παροχής πετρελαίου και αερίου  θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους για να εκτιμήσουν εάν τα συμβόλαια πληρούν το 

σκοπό του IFRS 15 και να καθορίσουν τις μεμονωμένες υποχρεώσεις επίδοσης σε ένα 

συμβόλαιο. 

 Οι φορείς υπηρεσιών κοιτασμάτων πετρελαίου καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα του τμήματος 

της αλυσίδας προϊόντων,  από, διαδικασίες σεισμικών δεδομένων, μέχρι και εξόρυξη, 

διαδικασίες παραγωγής και συντήρησης και παροπλισμού. Οι μεγαλύτεροι φορείς υπηρεσιών 

κοιτασμάτων πετρελαίου παρέχουν μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών αναφορικά με την αλυσίδα 

αξίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες τους. Οι μικρότεροι φορείς 

επικεντρώνονται  στην παροχή πιο συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Επομένως, η 

φύση και η πολυπλοκότητα των συμβατικών ρυθμίσεων με τους πελάτες που προκύπτουν 

μέσα στους φορείς αυτούς ποικίλλουν. Αναμένουμε ότι η εφαρμογή του IFRS 15 θα έχει 

αντίκτυπο στους φορείς OFS σε διάφορους βαθμούς, με βάση την πολυπλοκότητα των 

συμβατικών ρυθμίσεων. Επομένως, οι φορείς OFS θα χρειαστεί να αλλάξουν τον τρόπο που 

εκτιμούν πολλές από τις συναλλαγές τους, και τις διαδικασίες οικονομικών αναφορών τους 

στο σύνολό τους. Οι φορείς του OFS ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους για 

να εκτιμήσουν εάν τα συμβόλαια υπόκεινται στους σκοπούς του IFRS 15 και να καθορίσουν 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μεμονωμένα μέσα στη σύμβαση (IFRS Developments 

for Oil & Gas- Oilfield Services, 2014). 

 Για συμβάσεις που υπόκεινται στο IFRS 15 οι εργολάβοι εξορύξεων θα χρειαστεί να 

εκτιμήσουν κάθε μια από τις δραστηριότητες (π.χ. εξόρυξη, κινητοποίηση μηχανημάτων, 

απόσυρση μηχανημάτων, δραστηριότητες σε αναμονή) για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις 

επίδοσης και το πρότυπο της αναγνώρισης εσόδων. Έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν 

ότι όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με εξορύξεις θεωρούνται ως μια μόνο υποχρέωση 

επίδοσης που ικανοποιείται σε όλους τους όρους συμβάσεων εξόρυξης. Εναλλακτικά, μπορεί 

να αποφασίσουν πως υπάρχουν πολλαπλές υποχρεώσεις επίδοσης σε κάποια δεδομένη 
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χρονική στιγμή, με βάση τη φύση των υποκείμενων δραστηριοτήτων (IFRS Developments for 

Oil & Gas- Oilfield Services, 2014). Αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις επίδοσης, ένας φορέας 

θα μπορούσε να φτάσει σε διαφορετικά συμπεράσματα απ’ ότι σήμερα, και αυτό θα είχε ως 

αποτέλεσμα ένα διαφορετικό πρότυπο αναγνώρισης εσόδων. Συγκεκριμένα, οι εργολάβοι 

εξορύξεων θα πρέπει να εκτιμήσουν το πως θα λογοδοτήσουν για το κόστος της εκ τον 

προτέρων κινητοποίησης μηχανημάτων και των σχετικών αποζημιώσεων (IFRS 

Developments, 2014). 

 Οι επιχειρήσεις που παρέχουν πετρέλαιο και αέριο θα  πρέπει  να εκτιμήσουν εάν οι 

συμβάσεις τους υπόκεινται στους σκοπούς του IFRS 15, ή αν υπόκεινται στους σκοπούς 

άλλων IFRS, όπως το IAS 17. Αυτή η εκτίμηση θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον ως 

αποτέλεσμα ένας από κοινού σχεδιασμός των Συμβουλίων αναφορικά με τις ενοικιάσεις, θα 

μπορούσε να επιλύσει τα πιθανά προβλήματα. Καθώς οι διακανονισμοί που συντάσσονται 

από τους φορείς πετρελαίου και αερίου γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκοι, είναι 

ενδεχομένως μια πρόκληση να καθοριστεί εάν οι συμβαλλόμενοι θεωρούνται συνεργάτες ή 

πελάτες. Οι συμβάσεις  κατανομής παραγωγής, οι συμβάσεις εκχώρησης, και παρόμοιες 

συμβάσεις που ενέχουν ρίσκο θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμφωνίες συνεργασίας, και 

επομένως εκτός των σκοπών του προτύπου, που εφαρμόζεται μόνο σε συμβόλαια με πελάτες. 

Βέβαια, οι επιχειρήσεις παροχής πετρελαίου και αερίου μπορούν να παρέχουν στους 

συμβαλλόμενους αγαθά και υπηρεσίες που εμπίπτουν στους σκοπούς του IFRS 15 (IFRS 

Developments for Oil and Gas, 2014).  

 Οι επιχειρήσεις παροχής πηγών ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν ελεύθερα μη-

χρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Το IFRS 15 επομένως τροποποιεί άλλα πρότυπα, όπως το 

IAS 16, που σχετίζονται με την Ιδιοκτησία, τη Βιομηχανία και τον Εξοπλισμό και θεσπίζει 

επιτυχώς ένα νέο μοντέλο για την αναγνώριση εκ νέου των μη-χρηματικών περιουσιακών 

στοιχείων, το οποίο θα ισχύει ακόμη και για πωλήσεις σε μη-πελάτες. Ως αποτέλεσμα, η 

μέτρηση και το χρονοδιάγραμμα της αναγνώρισης κερδών και απωλειών αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διαφέρουν από αυτά που ισχύουν υπό το τρέχον IFRS. Οι 

φορείς πετρελαίου και αερίου στην ανάντη αγορά, στη μέση αλλά και στην κατάντη αγορά, 

συχνά συνάπτουν συμβάσεις με όρους που βασίζονται στον όγκο των αγαθών, όπως 

συμβόλαια αγοράς, μεταφοράς ή επεξεργασίας συγκεκριμένου όγκου αγαθών. Η σωστή 

αναγνώριση των υποχρεώσεων επίδοσης σε αυτά τα συμβόλαια μπορεί να είναι περίπλοκη, 

αλλά θα είναι καθοριστική καθώς αυτές οι διευκρινήσεις θα καθορίσουν το μοντέλο 

αναγνώρισης των εσόδων. 
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 Αν ένας φορέας πετρελαίου και αερίου αποφασίσει πως ένα συμβόλαιο καθορισμένης τιμής  

για την πώληση ενός αγαθού σε πολλαπλές περιόδους έχει και πολλαπλές υποχρεώσεις 

επίδοσης, θα πρέπει να καθορίσει μια μεμονωμένη τιμή πώλησης για κάθε υποχρέωση 

επίδοσης έτσι ώστε να κατανείμει την τιμή συναλλαγής και έτσι να καθιερώσει ένα μοντέλο 

για την αναγνώριση εσόδων. Το νέο πρότυπο δεν παρέχει λεπτομέρειες για τον καθορισμό 

της τιμής πώλησης σε συμβόλαια που πουλούν αγαθά με πολλαπλές υποχρεώσεις επίδοσης 

(π.χ. μια υπολογίσιμη αξία, μια τρέχουσα τιμή ή μια προθεσμιακή τιμή), ως αποτέλεσμα, 

θεωρείται ότι θα λάβουν χώρα πιθανές επιπλέον εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Άλλες 

συμβάσεις πολλαπλών περιόδων εμπεριέχουν κλιμάκωση ή μείωση επιτοκίων σε 

διαφορετικές περιόδους (π.χ. κάποια συμβόλαια πάγιας χρέωσης, ελάχιστης χωρητικότητας ή 

μακροπρόθεσμα). Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν τέτοια συμβόλαια θα πρέπει να σκεφτούν 

προσεκτικά τους όρους συμβολαίου και να εκτιμήσουν τους λόγους για τους οποίους αλλάζει 

η τιμή όταν αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις επίδοσης και αποφασίζεται πως να κατανεμηθεί 

η τιμή συναλλαγής προς τις υποχρεώσεις επίδοσης (IFRS Developments for Oil and Gas, 

2014).  

 Τα συμπεράσματα στα οποία φτάνουν οι επιχειρήσεις μπορεί να αλλάξουν το μοντέλο 

αναγνώρισης εσόδων (π.χ. σε μια σταθερή βάση, ακολουθώντας την συμβατική τιμολόγηση). 

Επιπλέον, αυτά τα συμβόλαια μπορεί να εμπεριέχουν μια σημαντική οικονομική συνιστώσα 

για την οποία οι φορείς πρέπει να λογοδοτήσουν ξεχωριστά, πράγμα το οποίο μπορεί να 

επηρεάσει το ποσοστό των εσόδων που αναγνωρίζονται (IFRS Developments for Oil & Gas- 

Oilfield Services, 2014). 

 Ανισορροπία παραγωγής προκύπτει συχνά στις παροχές ενέργειας, για την οποία δύο ή 

περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα παραγωγής σε είδος. Ο κάθε ιδιοκτήτης 

δικαιούται το δικό του ποσοστό τόκου στη συνολική παραγωγή της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, σε 

μια οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, το ποσό πετρελαίου ή αερίου που πουλάει ο κάθε 

ιδιοκτήτης μπορεί να διαφέρει από το ποσοστό τόκου, πράγμα που οδηγεί σε ανισορροπία 

παραγωγής. 

 Το IFRS δεν ασχολείται με τα λογιστικά της ανισορροπίας παραγωγής. Ωστόσο, οι φορείς 

γενικά ακολουθούν είτε τη μέθοδο πωλήσεων ή τη μέθοδο δικαιωμάτων για την καταγραφή 

των εσόδων. Η μέθοδος δικαιωμάτων έχει ως αποτέλεσμα την προσαρμογή είτε των εσόδων 

ή του κόστους πωλήσεων για να δικαιολογηθεί η διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό επιτοκίου 

και στον πραγματικό όγκο προϊόντων που έχουν πουληθεί. Καθώς η προσαρμογή αυτή με τη 
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μέθοδο δικαιωμάτων είναι ανάμεσα στο φορέα και τους συνεταίρους μιας κοινής 

επιχείρησης, οι φορείς θα πρέπει να σκεφτούν εάν οι συνέταιροι της κοινής επιχείρησης είναι 

πελάτες και αν η συναλλαγή δικαιολογείται ως έσοδο από συμβόλαιο με πελάτες, ή αν είναι 

εκτός των σκοπών του IFRS 15.  Οι επιχειρήσεις πετρελαίου και αερίου μπορεί να  δουν ως 

πρόκληση την εκτίμηση της τιμής συναλλαγής, ειδικά όταν εμπεριέχει μεταβλητή αμοιβή.  

Τα συμβόλαια πώλησης για υγροποιημένο φυσικό αέριο συνήθως εμπεριέχουν προσωρινή 

κοστολόγηση κατά τον χρόνο αποστολής του, ενώ η τελική του τιμή βασίζεται στη μέση τιμή 

της αγοράς για μια συγκεκριμένη περίοδο. Η σύνδεση με ένα παράρτημα έχει ήδη αρχίσει να 

επικρατεί στα εγχώρια συμβόλαια πετρελαίου σε κάποιες περιοχές. Οι φορείς θα πρέπει να 

συνεχίσουν να εκτιμούν εάν αυτοί οι όροι αντιπροσωπεύουν ενσωματωμένα παράγωγα για τα 

οποία πρέπει να λογοδοτήσουν ξεχωριστά, όπως απαιτείται με το παρόν IFRS (IFRS 

Developments for Oil and Gas, 2014). 

 Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις του IFRS 15 και να 

διασφαλίσουν ότι έχουν έτοιμες διαδικασίες και συστήματα για να συλλέξουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του προτύπου. Μπορεί επίσης να επιθυμήσουν 

να παρακολουθήσουν τις συνεχείς συζητήσεις των Συμβουλίων και του TRG έτσι ώστε να 

εξετάσουν τον αντίκτυπο των συνεχώς εξελισσόμενων ερμηνειών και εφαρμογών του νέου 

προτύπου στις συναλλαγές.  Οι φορείς θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τα επικοινωνιακά τους 

σχέδια με τους επενδυτές και άλλους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου για 

την παράθεση των επιπτώσεων των νέων λογιστικών δεδομένων που έχουν χορηγηθεί αλλά 

δεν είναι ακόμη σε ισχύ, όπως απαιτείται από το IAS 8 Πολιτικές λογιστικής, αλλαγές στις 

εκτιμήσεις λογιστικής και λάθη (IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield Services, 2014).  

 Το IFRS 15 επιβάλλει ένα μοντέλο 5 βημάτων που θα εφαρμόζεται σε έσοδα από συμβόλαια 

με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξαρτήτως του τύπου της συναλλαγής ή της 

βιομηχανίας. Οι απαιτήσεις του προτύπου  θα εφαρμοστούν επίσης και στην αναγνώριση και 

μέτρηση των κερδών και  απωλειών στην πώληση  μη-οικονομικών επενδυτικών αγαθών, τα 

οποία δεν αποτελούν παραγωγή των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του φορέα (π.χ. 

πωλήσεις ιδιοκτησίας ακινήτων, βιομηχανιών, και εξοπλισμού και άλλης άυλης ιδιοκτησίας) 

(IFRS Development, 2014). Υπάρχει η δυνατότητα να απαιτηθούν εκτεταμένες παραθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένων αποσυσσωματοποιήσεων των συνολικών εξόδων, είτε πληροφοριών 

σχετικά με τις υποχρεώσεις επιδόσεως, αλλαγών στα συμβόλαια ιδιοκτησίας και ευθυνών για 

το υπόλοιπο λογαριασμών ανάμεσα στις περιόδους και τις βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Ο 

τομέας πετρελαίου και αερίων αλλάζει συνεχώς και οι αυξανόμενα αβέβαιες ενεργειακές 
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πολιτικές, οι γεωγραφικές περιπλοκότητες, η διαχείριση κόστους και οι κλιματικές αλλαγές, 

όλα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις. Υπάρχουν υποστηρικτικά κέντρα υπό ένα 

παγκόσμιο δίκτυο επαγγελματιών στο χώρο με εμπειρία στην παροχή διαβεβαιώσεων, 

φόρων, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους υποτομείς ανάντης, μέσης και 

κατάντης αγοράς, όπου μπορούν να δώσουν βοηθητικές υπηρεσίες για τις αλλαγές που έχουν 

λάβει χώρα. Τα υποστηρικτικά κέντρα εργάζονται για να προβλέπουν τις τάσεις της αγοράς, 

να εκτελούν την κινητικότητα των παγκόσμιων πόρων και να διατυπώνουν απόψεις πάνω σε 

σχετικά βασικά θέματα του τομέα (IFRS Developments for Oil and Gas, 2014). 

 Οι τροποποιήσεις συμβολαίων είναι κοινές στη βιομηχανία παροχών πηγών ενέργειας. Σε 

πολλές περιπτώσεις, μια τροποποίηση θα επεκτείνει την περίοδο του συμβολαίου και θα 

αλλάξει την τιμή. Για παράδειγμα, ένας φορέας πετρελαίου μπορεί να συμφωνήσει να 

επεκτείνει την περίοδο του συμβολαίου και να δημιουργήσει μια μεικτή τιμή για τις 

εναπομείνασες μονάδες που πρέπει να παραδοθούν στο χρόνο που έχει επεκταθεί. Υπό το 

παρόν IFRS, οι επιχειρήσεις λογοδοτούν για τη μείξη και τη επέκταση τροποποιήσεων σε μια 

προσδοκώμενη βάση, με την εφαρμογή ενός νέου, συμβολικού επιτοκίου για τις 

εναπομείναντες μονάδες. 

 

4.3 Η υιοθέτηση του προτύπου από τις επιχειρήσεις  

 

Η εκ των προτέρων υιοθέτηση του μέτρου επιτρέπεται με βάση τον IFRS, αλλά όχι για τους 

δημόσιους φορείς υπό το US GAAP. Οι επιχειρήσεις θα κάνουν τη μετάβαση ακολουθώντας 

είτε την πλήρη αναδρομική προσέγγιση ή την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Η 

τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση θα επιτρέψει στο πρότυπο να εφαρμοστεί στα 

υπάρχοντα συμβόλαια που ξεκινούν την τωρινή οικονομική περίοδο. Δεν θα χρειαστεί καμιά 

επανάληψη των συγκριτικών περιόδων με αυτή τη μέθοδο, με την προϋπόθεση ότι 

συμπεριλαμβάνονται συγκριτικές παραθέσεις των εσόδων της τρέχουσας περιόδου υπό τον 

ισχύοντα νόμο (IFRS Development, 2014). 

 Οι αρχές σε αυτό το πρότυπο θα εφαρμοστούν με τη χρήση ενός μοντέλου 5 βημάτων. Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την δυνατότητα τους να εξετάζουν τους όρους 

των συμβολαίων και όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να 
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εφαρμοστούν με συνέπεια στα συμβόλαια με παρόμοια χαρακτηριστικά και παρόμοιες 

συνθήκες (IFRS Development, 2014). 

 

1ο βήμα: Αναγνώριση του συμβολαίου με τον πελάτη 

 Τα συμβόλαια μπορεί να είναι γραπτά, προφορικά ή υπονοούμενα από συνήθεις 

επαγγελματικές πρακτικές, αλλά πρέπει να είναι εκτελεστά και να έχουν εμπορική υπόσταση. 

Το μοντέλο αφορά κάθε συμβόλαιο με πελάτη μόλις καταστεί πιθανό ότι η επιχείρηση θα 

υποβληθεί σε αυτό το οποίο θεωρεί ότι εντάσσεται.  Κατά την εκτίμηση το αν αυτή η ένταξη 

είναι πιθανή, η επιχείρηση θα εξετάσει μόνο την ικανότητα και την πρόθεση του πελάτη να 

καταβάλει την πληρωμή όταν είναι δυνατό. Οι επιχειρήσεις μπορεί να συνδυάσουν δύο ή 

περισσότερα συμβόλαια τα οποία συνάπτονται την ίδια ή σε κοντινή ημερομηνία με τον ίδιο 

πελάτη και να τα θεωρήσει ένα συμβόλαιο, με την προϋπόθεση πως πληρούν συγκεκριμένα 

κριτήρια. Ειδικότερα, το πρότυπο παρέχει λεπτομερείς απαιτήσεις για τις τροποποιήσεις του 

συμβολαίου. Με βάση συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες, μια τροποποίηση μπορεί να 

θεωρηθεί ξεχωριστό συμβόλαιο ή τροποποίηση του αρχικού συμβολαίου (IFRS 

Developments, 2014). 

2ο βήμα: Αναγνώριση των ξεχωριστών υποχρεώσεων επίδοσης σε ένα συμβόλαιο 

 Μόλις αναγνωριστεί το συμβόλαιο, η επιχείρηση θα χρειαστεί να εκτιμήσει τους όρους και 

τις συνηθισμένες επαγγελματικές πρακτικές για να αναγνωρίσει ποια υποσχόμενα αγαθά ή 

υπηρεσίες θα πρέπει να θεωρηθούν ξεχωριστές υποχρεώσεις επίδοσης. Το καθοριστικό κλειδί 

για την αναγνώριση μιας ξεχωριστής υποχρέωσης επίδοσης είναι αν ένα αγαθό, ή μια 

υπηρεσία, ή μια μείξη των δύο, είναι διακριτά. Ένα αγαθό, ή μια υπηρεσία είναι διακριτά αν 

ο πελάτης μπορεί να ωφεληθεί από το αγαθό ή την υπηρεσία αυτή καθ’ αυτή, ή μαζί με 

άλλους άμεσα διαθέσιμους πόρους και το αγαθό ή η υπηρεσία είναι ξεχωριστά αναγνωρίσιμα 

από άλλες υποσχέσεις του συμβολαίου. Κάθε διακριτό αγαθό ή υπηρεσία θα είναι μια 

ξεχωριστή υποχρέωση επίδοσης (IFRS Development, 2014). 

 Η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να παρέχει μια σειρά από διακριτά αγαθά ή υπηρεσίες που 

είναι βασικά ίδια και έχουν το ίδιο υπόδειγμα μεταφοράς στον πελάτη. Τέτοια παραδείγματα 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες που προσφέρονται σε ωριαία ή καθημερινή βάση, με την 

προϋπόθεση πως τηρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως είναι μεμονωμένη υποχρέωση 

επίδοσης  
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3ο βήμα: Καθορισμός της τιμής συναλλαγής 

 Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό που εκτιμά η επιχείρηση πως δικαιούται και περιλαμβάνει:  

 μια εκτίμηση της μεταβλητής αμοιβής (π.χ. μπορεί να ποικίλλει εξαιτίας εκπτώσεων 

ή δώρων), χρησιμοποιώντας είτε μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων αναμενόμενη 

αξία, ή το πιο πιθανό ποσό, οποιοδήποτε από τα δύο προβλέπει καλύτερα το ποσό το 

οποίο δικαιούται η επιχείρηση 

 η επίπτωση της χρονικής αξίας του χρήματος, αν υπάρχει χρηματοδότηση που 

θεωρείται σημαντική για το συμβόλαιο 

 η εύλογη αξία οποιασδήποτε μη-χρηματικής αμοιβής 

 η επίδραση οποιασδήποτε αμοιβής που πρέπει να πληρωθεί στον πελάτη, όπως είναι 

τα κουπόνια 

 

 Η τιμή συναλλαγής δεν προσαρμόζεται γενικά στον πιστωτικό κίνδυνο, ωστόσο, μπορεί να 

περιοριστεί εξαιτίας της μεταβλητής αμοιβής. Δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί να 

συμπεριλάβει μια μεταβλητή αμοιβή στην τιμή της συναλλαγής μέχρι το σημείο όπου είναι 

εξαιρετικά πιθανή μια επακόλουθη αλλαγή στην εκτιμώμενη ή μεταβλητή αμοιβή που δεν θα 

αποφέρει σημαντική αναστροφή στα έσοδα. Σημαντική αναστροφή μπορεί να συμβεί  όταν 

μια αλλαγή στα αναμενόμενα έσοδα έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική αρνητική 

προσαρμογή στο ποσό των σωρευτικών εσόδων που αναγνωρίζονται στο συμβόλαιο με τον 

πελάτη. Έτσι για πωλήσεις και δικαιώματα σχετικά με την άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας, το 

πρότυπο διευκρινίζει ότι η επιχείρηση δεν περιλαμβάνει τέτοιες αμοιβές στην τιμή 

συναλλαγής πριν συμβεί η ακόλουθη πώληση ή χρήση (IFRS Development, 2014).  

4ο βήμα: Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις ξεχωριστές υποχρεώσεις επίδοσης 

Η επιχείρηση πρέπει να κατανείμει την τιμή συναλλαγής σε κάθε ξεχωριστή υποχρέωση 

επίδοσης, σε μια σχετικά μεμονωμένη βάση τιμής πώλησης, με περιορισμένες εξαιρέσεις. 

Μια εξαίρεση στο πρότυπο επιτρέπει στην επιχείρηση να έχει μια μεταβλητή αμοιβή, μαζί με 

κάθε επακόλουθη αλλαγή στη μεταβλητή αμοιβή που αυτή συνεπάγεται, σε μια ή και 

περισσότερες (αλλά όχι όλες) τις υποχρεώσεις επίδοσης, αν πληρούνται συγκεκριμένα 

κριτήρια (IFRS Development, 2014). Όταν  το πρότυπο καθορίζει τις μεμονωμένες τιμές 

πώλησης, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί παρατηρήσιμες πληροφορίες, αν 
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αυτές είναι διαθέσιμες. Αν οι μεμονωμένες τιμές πώλησης δεν αναφέρονται ή δεν μπορούν να 

καταγραφούν, η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εκτιμήσεις με βάσει τις διαθέσιμες 

πληροφορίες. Παραδείγματα διαθέσιμων πληροφοριών περιλαμβάνουν μια προσέγγιση 

προσαρμοσμένης εκτίμησης της αγοράς ή ένα απρόσμενο κόστος μαζί με μια οριακή 

προσέγγιση των τιμών. Μόνο όταν η μεμονωμένη τιμή πώλησης ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας θεωρείται αρκετά μεταβλητή ή αβέβαιη τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 

υπολειμματική προσέγγιση για αυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας φορέας θα 

μπορέσει να προβεί σε εκτιμήσεις μεμονωμένων τιμών πώλησης που αντιπροσωπεύουν την 

καλύτερη εκτίμηση της διεύθυνσης σχετικά με τις παρατηρήσημες εισαγωγές. Ωστόσο, θα 

ήταν πιο δύσκολο αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν πωλούνται ανεξάρτητα από τους από τις 

επιχειρήσεις (IFRS Developments, 2014). 

 Το υπάρχον IFRS δεν απευθύνεται συγκεκριμένα σε λογιστικούς χειρισμούς σχετικά με τους 

διακανονισμούς πολλαπλών στοιχείων, που έχει ως αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των 

πρακτικών. Το IFRS 15 παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για 

συναλλαγές με πολλαπλά στοιχεία, αλλά δεν εξαλείφει την ανάγκη για τη χρήση 

πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις για τον καθορισμό των κατάλληλων υποχρεώσεων 

επίδοσης και την κατανομή της αμοιβής των υποχρεώσεων (IFRS Developments, 2014). 

5ο βήμα: Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) ο φορέας ικανοποιεί μια υποχρέωση επίδοσης 

 Ένας φορέας φέρει εις πέρας την υποχρέωση επίδοσης μεταφέροντας τον έλεγχο ενός 

υποσχόμενου αγαθού ή υπηρεσίας στον πελάτη, κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα με την πάροδο 

του χρόνου ή σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο της συναλλαγής ή της σύναψης 

συμβολαίου.  Η υποχρέωση επίδοσης ικανοποιείται σε κάποιο χρονικό σημείο,  εκτός εάν  

πληροί κάποιες προϋποθέσεις, οπότε και ικανοποιείται με την πάροδο του χρόνου: 

 Ο πελάτης λαμβάνει και καταναλώνει ταυτόχρονα τα οφέλη που παρέχονται από την 

επίδοση της επιχείρησης την ώρα που αυτή λαμβάνει χώρα 

 Η επίδοση της επιχείρησης δημιουργεί ή ενισχύει το περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

ελέγχει ο πελάτης την ίδια στιγμή του συμβαίνει αυτό 

 Η επίδοση της επιχειρήσεις δεν δημιουργεί περιουσιακό στοιχείο με εναλλακτική 

χρήση σε αυτήν και έτσι η επιχείρηση έχει δικαίωμα εκτέλεσης  της πληρωμή για μια 

επίδοση που ολοκληρώθηκε στον ορθό χρόνο 
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 Τα έσοδα αναγνωρίζονται ταυτόχρονα με το πρότυπο της μεταφοράς. Τα έσοδα που 

κατανέμονται στις υποχρεώσεις επίδοσης που ικανοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό 

σημείο θα αναγνωριστούν όταν μεταφερθεί ο έλεγχος του αγαθού ή της υπηρεσίας που 

υπόκειται στην υποχρέωση επίδοσης. Αν η υποχρέωση επίδοσης ικανοποιηθεί με το 

πέρασμα του χρόνου, τα έσοδα που κατανέμονται σε αυτήν την υποχρέωση θα 

αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια της περιόδου στην οποία συμβαίνει αυτό, 

χρησιμοποιώντας μια μόνο μέθοδο που να περιγράφει καλύτερα το πρότυπο της 

μεταφοράς του ελέγχου στο χρόνο. Επιπρόσθετη καθοδήγηση εφαρμογής παρέχεται για 

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις όταν καθορίζουν εάν η άδεια της πνευματικής ιδιοκτησίας 

μεταφέρεται στον πελάτη στο πέρασμα του χρόνου ή σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο 

(IFRS Developments, 2014). 

 Επιπρόσθετα με το μοντέλο 5 βημάτων, το πρότυπο συγκεκριμενοποιεί το πως να 

δικαιολογηθούν το σταδιακά αυξανόμενο κόστος της απόκτησης ενός συμβολαίου και το 

κόστος που σχετίζεται άμεσα με την εκπλήρωση του συμβολαίου. Με την προϋπόθεση 

πως αυτά τα κόστη αναμένονται να ανακτηθούν, μπορούν να προσφερθούν προς 

εκμετάλλευση και ακολούθως προς αποπλήρωση και δοκιμή για φθορά. Η καθοδήγηση 

εφαρμογής παρέχεται στο πρότυπο για να βοηθήσει τους φορείς στην εφαρμογή των 

απαιτήσεων σε κοινούς διακανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων αδειών, εγγυήσεων, 

δικαιωμάτων επιστροφής, αμοιβών εντολέα ή αντιπροσώπου, επιλογών επιπρόσθετων 

αγαθών ή υπηρεσιών και θραύσεων (IFRS Developments, 2014).  

 

4.1 Η επιτροπή κοινής μετάβασης για την αναγνώριση εσόδων  

 

Τα Συμβούλια δημιούργησαν την Επιτροπή Κοινής Μετάβασης για την αναγνώριση των 

Εσόδων (TRG) ώστε να αποφασίσουν κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω καθοδήγηση 

εφαρμογής ή επιμόρφωση. Η Επιτροπή TRG δεν έχει τη δυνατότητα  επίσημων προτάσεων 

στα Συμβούλια, άλλα ούτε έχει τη δυνατότητα να δώσει καθοδήγηση. Αντίθετα, θα συζητήσει 

τα θέματα και θα επισημάνει τις προκλήσεις, και τα Συμβούλια θα αποφασίσουν τι μέτρα 

πρέπει να ληφθούν για το καθένα. Τα μέλη της TRG περιλαμβάνουν φοροτεχνικούς 

δηλώσεων, ελεγκτές και χρήστες από πολλές βιομηχανίες, χώρες και φορείς. Τα μέλη του 

συμβουλίου και οι παρατηρητές από τους Διεθνείς Οργανισμούς των Επιτροπών Ασφαλείας, 
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από το Αμερικανικό συμβούλιο Επίβλεψης των Λογιστικών των Δημόσιων Εταιρειών και 

από την Αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας και Συναλλαγής έχουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής στα συμβούλια της Επιτροπής Κοινής Μετάβασης (IFRS Development, 2014). 

Ειδικότερα στο αρχικό συμβούλιο της επιτροπής, για την αναγνώριση εσόδων ήταν υπό 

συζήτηση τέσσερα θέματα εφαρμογής που τέθηκαν αναφορικά με το πρότυπο αναγνώρισης 

των εσόδων το οποίο εξέδωσε πρόσφατα το  Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής 

(IASB) και το Οικονομικό Συμβούλιο Προτύπων Λογιστικής (FASB) το IFRS 15 Έσοδα από 

συμβόλαια με πελάτες.  

 

4.2 Ακαθάριστα και καθαρά έσοδα- άυλα αγαθά ή υπηρεσίες 

 

Η επιτροπή μελέτησε τα θέματα που σχετίζονται με τα άυλα αγαθά ή τις υπηρεσίες όταν 

υπάρχουν περισσότεροι από δύο συμβαλλόμενοι σε έναν διακανονισμό. Παραδείγματα τέτοια 

αφορούν λογισμικά με φιλοξενούμενη εφαρμογή (π.χ. διαδικτυακά παιχνίδια), χώρος για 

διαφήμιση ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά εισιτήρια ή κουπόνια για γεγονότα ή ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες και ηλεκτρονικές κάρτες δώρου.  

 Το IFRS 15 απαιτεί από την εμπλεκόμενη επιχείρηση να καθορίσει εάν είναι ο κύριος 

συμβαλλόμενος ή αποτελεί έναν απλό συντελεστή σε μια συναλλαγή εκτιμώντας τη φύση της 

υπόσχεσης προς τον πελάτη. Η επιχείρηση θεωρείται ο κύριος συμβαλλόμενος (και επομένως 

καταγράφει τα έσοδα ακαθάριστα) εάν ελέγχει το υποσχόμενο αγαθό ή υπηρεσία πριν το 

μεταφέρει στον πελάτη. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση είναι συντελεστής (και καταγράφει ως 

έσοδα το καθαρό ποσό που κρατά ως προμήθεια) αν ο μόνος της ρόλος αφορά τον 

διακανονισμό για κάποιον άλλο φορέα να παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

 Θα λέγαμε ότι προκύπτουν προβλήματα επειδή είναι δύσκολο να καθοριστεί ποιος 

συμβαλλόμενος ελέγχει το άυλο αγαθό ή την υπηρεσία πριν τη μεταφορά τους στον πελάτη 

και δεν είναι πάντα ξεκάθαρο ποιος συμβαλλόμενος θεωρείται ο πελάτης.  Για παράδειγμα, ο 

πελάτης ενός δημιουργού διαδικτυακού παιχνιδιού μπορεί να είναι ο μεσάζων που φιλοξενεί 

το παιχνίδι στο δίκτυό του ή την πλατφόρμα του για έναν τελικό πελάτη. Κατά συνέπεια η 

επιτροπή, ασχολείται με αυτά τα θέματα με λεπτομέρειες, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη η λύση. 

Το αναθεωρημένο πρότυπο για τα έσοδα,  παραθέτει ενδείξεις για το πότε ένας φορέας 
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λειτουργεί ως συντελεστής, αλλά απαιτείται κρίση για να τα εφαρμόσουν σε άυλα αγαθά ή 

υπηρεσίες, εφόσον το πρότυπο έχει γραφτεί για υλικά αγαθά. Υποστηρίζεται ότι  οι ενδείξεις 

που αφορούν τον κίνδυνο των αποθεμάτων δεν θα μπορούσαν ποτέ να είναι σχετικές με τα 

άυλα αγαθά, ενώ από την άλλη πλευρά αναφέρεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά 

όταν μια επιχείρηση συνάπτει συμφωνίες με τον παραγωγό του άυλου αγαθού, συμφωνίες 

που δεν ακυρώνονται ή δεν επιστρέφουν χρήματα (IFRS Development, 2014). 

 Μελετάτε, εάν πρέπει να αποδοθεί περισσότερη βαρύτητα σε ορισμένες ενδείξεις που 

αφορούν το πρότυπο. Το IFRS 15 δεν ορίζει πως μια ένδειξη είναι πιο καθοριστική από μια 

άλλη, πράγμα που συμβαίνει και με το παρόν IFRS. Υποστηρίχθηκε, ότι ορισμένες ενδείξεις 

θα έπρεπε να είναι πιο καθοριστικές από άλλες, αλλά η εκτίμηση όλων  με τον ίδιο τρόπο για 

όλους τους διακανονισμούς δεν θα είχε νόημα εφόσον  τα γεγονότα και οι καταστάσεις θα 

καθορίσουν ποιες ενδείξεις θα πρέπει να υπολογιστούν σοβαρότερα από άλλες. 

 Η εκτίμηση αν η επιχείρηση φορέας είναι κύριος συμβαλλόμενος ή συντελεστής μπορεί 

επίσης να είναι περίπλοκη αν ο φορέας δεν γνωρίζει το ακαθάριστο ποσό που κοστολογείται 

στον τελικό πελάτη. Αυτό συμβαίνει εάν ο φορέας έχει συμβόλαιο με έναν μεσάζοντα ο 

οποίος πληρώνεται από τον τελικό πελάτη και μετά πληρώνει στον φορέα μόνο το ποσό που 

χρωστάει. Τα μέλη της TRG μελετάνε επίσης δύο τρόπους με τους οποίους μπορεί να 

διανεμηθεί μια έκπτωση σε μια συμφωνία όπου ο φορέας είναι ο κύριος συμβαλλόμενος για 

κάποιες υποχρεώσεις επίδοσης και ο συντελεστής για κάποιες άλλες. Με τον ένα τρόπο, 

οποιαδήποτε έκπτωση θα μοιραζόταν σε κάθε υποχρέωση επίδοσης, ανεξαρτήτου αν ο 

φορέας έχει το ρόλο του συντελεστή ή του κύριου συμβαλλόμενου. Με τον άλλο τρόπο, η 

έκπτωση θα εφαρμοζόταν μόνο στις υποχρεώσεις επιδόσεις για τις οποίες ο φορέας είναι ο 

κύριος συμβαλλόμενος. Η επιτροπή υποστηρίζει πως τα γεγονότα και οι καταστάσεις ενός 

διακανονισμού θα έκαναν προφανώς τον καθορισμό πιο ξεκάθαρο (IFRS Development, 

2014).  

 

4.6 Ακαθάριστα και καθαρά έσοδα-ποσά που κοστολογούνται στους πελάτες 

 

Η Επιτροπή, μελετά αν ορισμένα είδη που κοστολογούνται στους πελάτες (π.χ. αποστολή και 

διεκπεραίωση, αποζημίωση για τα καθαρά άμεσα έξοδα και φόροι) θα πρέπει να 

παρουσιαστούν ως έσοδα ή ως μείωση του κόστους. Η παράγραφος 47 του IFRS 15 δηλώνει 
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πως ‘οποιαδήποτε ποσά που μαζεύονται εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, κάποιοι φόροι 

πωλήσεων)’ θα πρέπει να μην συμπεριληφθούν στην τιμή της συναλλαγής. Παρατηρήθηκε, 

ότι  απαιτείται από τους φορείς να εκτιμούν τους φόρους που συλλέγουν σε όλες τις περιοχές 

στις οποίες λειτουργούν για να αποφασίσουν αν ο φόρος εισπράττεται από το φορέα ή τον 

πελάτη. Οποιαδήποτε ποσά δε μαζεύονται εκ μέρους τρίτων θα έπρεπε να 

συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συναλλαγής (π.χ. έσοδα). Αυτό θα ήταν συναφές με τον 

ορισμό του προτύπου για την τιμή συναλλαγής, ο οποίος περιλαμβάνει ποσά που 

κοστολογούνται σε έναν πελάτη αν αυτά τα ποσά αντιπροσωπεύουν ‘αμοιβή την οποία 

περιμένει να εισπράξει ο φορέας για τη μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη’. 

Δηλαδή, αν τα ποσά επιβαρύνονταν από την επιχείρηση για την ικανοποίηση των 

υποχρεώσεων επίδοσης, τότε συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συναλλαγής και καταγράφονται 

ως έσοδα (IFRS Development, 2014). 

 Θεωρείται  πως όταν μια επιχείρηση ή φορέας εφαρμόζει την καθοδήγηση ως  κύριος 

συμβαλλόμενος/συντελεστής και δεν είναι ξεκάθαρο αν τα ποσά μαζεύονται εκ μέρους 

τρίτων, τότε  τα ποσά που κοστολογούνται στους πελάτες  να καταγράφονται ως 

συμψηφισμός στην επιβάρυνση του κόστους, ακόμη κι όταν τα ποσά δεν συλλέγονται εκ 

μέρους τρίτων. Εδώ τίθεται το ερώτημα εάν η αποστολή ενός αγαθού θα θεωρείται ξεχωριστή 

υποχρέωση επίδοσης και αν οι όροι αποστολής (π.χ. τοποθεσία προέλευσης και προορισμός) 

επηρεάζουν αυτόν τον καθορισμό (IFRS Developments, 2014). 

 

4.7  Πωλήσεις και δικαιώματα χρήσης για άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

Τα  θέματα που αφορούν πωλήσεις και δικαιώματα χρήσης για άδειες πνευματικής 

ιδιοκτησίας (IP), τα οποία, με το IFRS 15 αναγνωρίζονται όταν γίνεται η πώληση ή  

προκύπτει η χρήση, ή όταν η επιχείρηση ικανοποιεί τις υποχρεώσεις επίδοσης στις οποίες 

έχουν μοιραστεί κάποια ή και όλα τα δικαιώματα, αποτέλεσαν θέματα συζήτησης στο 

Συμβούλιο Κοινής Μετάβασης. Αυτή η διαπραγμάτευση είναι η εξαίρεση στα λογιστικά για 

άλλες μορφές αμοιβής, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συναλλαγής όταν 

ο έλεγχος μεταφέρεται στον πελάτη (IFRS Development, 2014). 
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 Επιπρόσθετα, μελετάται το κατά πόσο  η εξαίρεση θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα 

δικαιώματα που σχετίζονται με τις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας και τις άλλες υπηρεσίες σε 

μια συμφωνία ή και στα δικαιώματα που σχετίζονται με τις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας 

που λογίζονται μαζί με άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης 

που αποτελεί ένα συμβόλαιο με δύο υποχρεώσεις επίδοσης, όπως μια ξεχωριστή άδεια 

προνομίων franchise και υπηρεσίες συμβούλων ή εκπαίδευσης που θα δοθούν με την πάροδο 

του χρόνου και θα επηρεάσουν το ποσό των δικαιωμάτων. Αντίθετα, ένα συμβόλαιο με μια 

άδεια λογισμικού που επιτρέπει στον πελάτη να ενσωματώσει το λογισμικό του 

δικαιοπαρόχου στα προϊόντα του, αλλά συμπεριλαμβάνει επίσης και σημαντικές εκ των 

προτέρων προσαρμοσμένες υπηρεσίες που απαιτούν η συμφωνία να είναι μια μόνο 

υποχρέωση επίδοσης μπορεί να επιτελέσει παράδειγμα με υπηρεσίες που αφορούν άδειες 

πνευματικής ιδιοκτησίας (IFRS Development, 2014). 

Οι  τρόποι για την εφαρμογή των εξαιρέσεων μπορεί να είναι οι παρακάτω: 

1. όταν το δικαίωμα σχετίζεται με την άδεια, ανεξαρτήτου αν σχετίζεται με ένα μη-

αδειούχο προϊόν ή υπηρεσία, ή αν η άδεια είναι ξεχωριστή υποχρέωση επίδοσης 

2.  μόνο όταν το δικαίωμα σχετίζεται με μια άδεια που είναι ξεχωριστή υποχρέωση 

επίδοσης 

3. όταν το δικαίωμα σχετίζεται με μια άδεια που είναι η πρωταρχική ή κυρίαρχη 

συνιστώσα του δικαιώματος με το οποίο σχετίζεται 

 

 Θεωρείται  ότι ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού της εξαίρεσης των συμβολαίων είναι πιο 

συναφής με τους σκοπούς του Συμβουλίου καθώς θα είχε ως αποτέλεσμα η εξαίρεση να 

εφαρμοστεί προσεκτικά και θα προωθούσε τη συνέπεια στην πράξη. Ωστόσο, σημειώνεται 

ότι η άποψη θα ήταν απαιτητική στην εφαρμογή αν ένα δικαίωμα έπρεπε να μοιραστεί 

ανάμεσα σε μια άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας (όπου η αναγνώριση του δικαιώματος δεν 

επιτρέπεται πριν να πραγματοποιηθεί η πώληση ή χρήση) και σε άλλα μη-αδειούχα αγαθά ή 

υπηρεσίες (όπου ο φορέας θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα εκτιμώμενο δικαίωμα πριν να 

πραγματοποιηθεί η πώληση ή χρήση). Αντίθετα θεωρείται ότι η πρώτη  εξαίρεση μπορεί να 

είναι πιο σωστή εφόσον το Συμβούλιο δε χρησιμοποίησαν τη λέξη ‘αποκλειστικά’ στο 

πρότυπο. Επιπλέον ο τρίτος τρόπος εφαρμογής των εξαιρέσεων αποτελεί μια απάντηση που 

θα ταίριαζε περισσότερο με τα οικονομικά της συναλλαγής (IFRS Development, 2014).   
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4.8  Μείωση κεφαλαιοποιημένου κόστους 

 

Θεωρείται ότι η δοκιμή μείωσης κεφαλαιοποιημένου κόστους (π.χ. κόστη που επιβαρύνονται 

για την ικανοποίηση των όρων ενός συμβολαίου και το οριακό κόστος για την απόκτηση του 

συμβολαίου) θα έπρεπε να περιλαμβάνει μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την 

ανανέωση συμβολαίου ή την επέκτασή του. Επιπλέον υποστηρίζεται, ότι πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται οι μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την ανανέωση 

συμβολαίου ή την επέκτασή του γιατί το πρότυπο δηλώνει ότι το κεφαλαιοποιημένο κόστος 

μπορεί να αποπληρωθεί σε μια συστηματική βάση που θα είναι συνεπής με τη μεταφορά 

αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων αγαθών και υπηρεσιών που 

μεταφέρονται με ένα συγκεκριμένο αναμενόμενο συμβόλαιο (π.χ. ανανεώσεις συμβολαίων 

και/ή επεκτάσεις). Ο αποκλεισμός ανανεώσεων ή επεκτάσεων θα πυροδοτούσε μια άμεση 

μείωση απωλειών εφόσον η αμοιβή που αναμένει να λάβει η επιχείρηση  δεν θα 

συμπεριλάμβανε ταμειακές ροές από ανανέωση συμβολαίου ή την επέκτασή του, αλλά ο 

φορέας θα έχει κεφαλαιοποιήσει το κόστος των συμβολαίων βασιζόμενος στο ότι θα το 

ανακτήσει την περίοδο επέκτασης ή ανανέωσής του (IFRS Development, 2014).  

 

4.9  Εκτιμώντας τον αντίκτυπο των συμβατικών ταμειακών ροών στην 

αναγνώριση εσόδων 

 

Τα συμβόλαια παροχής πηγών ενέργειας αποτελούν συχνά συμβάσεις πολλαπλών περιόδων 

για την παροχή εξοπλισμού και οι όροι των συμβολαίων συχνά επιτρέπουν κίνητρα, δώρα, 

κυρώσεις, απρόοπτα ή πιστώσεις. Αυτοί οι συμβατικοί όροι γενικά εισάγουν ένα στοιχείο 

μεταβλητής σχετικά με την δυνατότητα αντίληψης του συμβολαίου, το οποίο πρέπει να 

αναλογιστεί προσεκτικά όταν καθορίζεται  η διανομή  της τιμή συναλλαγής στις υποχρεώσεις 

επίδοσης των υπηρεσιών (IFRS Developments, 2014). 

 Η εξέταση της τιμής συναλλαγής μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μια από τις δυο 

μεθόδους, την αναμενόμενη αξία ή το πιθανό ποσό. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η  μέθοδος 

που προβλέπει καλύτερα τη διαδικασία, την οποία δικαιούται η εταιρία παροχής υπηρεσιών 

και επίσης να χρησιμοποιηθεί με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβολαίου και άλλων 
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παρόμοιων συμβολαίων. Η εξέταση της μεταβλητής αναγνωρίζεται μόνο αν θεωρείται 

αρκετά πιθανό ότι δε θα προκύψει ακύρωση και η εκτίμηση του ποσού που καταγράφεται θα 

πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Ως αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα 

στα οποία φτάνουν αναφορικά με την εξέταση της μεταβλητής μπορεί να αλλάξουν το 

πρότυπο των εσόδων που ήδη υπάρχει (IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield Services, 

2014). 

 Οι φορείς που χορηγούν βιβλιοθήκες δεδομένων, μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν τις 

απαιτήσεις για τις άδειες πνευματικής ιδιοκτησίας αν αποφασίσουν πως η άδεια είναι 

διακριτή (π.χ. ο πελάτης μπορεί να ωφεληθεί από την άδεια αυτή καθ’ αυτή ή μαζί με άλλους 

άμεσα διαθέσιμους πόρους, και η άδεια είναι ξεχωριστή από τις υπόλοιπες υποσχέσεις του 

συμβολαίου). Το IFRS 15 απαιτεί σημαντική κρίση για την ανάλυση των γεγονότων και τις 

συνθήκες γι αυτούς τους διακανονισμούς και έτσι μπορεί να προκύψουν ερωτήματα 

κατανόησης. Το Συμβούλιο, έχει αναφέρει συγκεκριμένα ζητήματα αδειών, ωστόσο, δεν είναι 

ξεκάθαρο τι θα συμβεί στο μέλλον. Οι παραπάνω φορείς θα πρέπει να παρακολουθούν τις 

εξελίξεις πάνω σε αυτές τις συζητήσεις (International Accounting Education Standards Board, 

2009). 

Οι φορείς OFS (παροχής Ενέργειας) θα χρειαστεί να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις του IFRS 15 

και να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν έτοιμες διαδικασίες και συστήματα για να συλλέξουν τις 

απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή του προτύπου. Μπορεί επίσης να 

παρακολουθήσουν τις συνεχείς συζητήσεις των Συμβουλίων και του TRG έτσι ώστε να 

εξετάσουν τον αντίκτυπο των συνεχώς εξελισσόμενων ερμηνειών και εφαρμογών του νέου 

προτύπου στις συναλλαγές. Οι φορείς θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τα επικοινωνιακά τους 

σχέδια με τους επενδυτές και άλλους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου για 

την παράθεση των επιπτώσεων των νέων λογιστικών δεδομένων που έχουν χορηγηθεί αλλά 

δεν είναι ακόμη σε ισχύ, όπως απαιτείται από το IAS 8 Πολιτικές λογιστικής, αλλαγές στις 

εκτιμήσεις λογιστικής και λάθη (IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield Services, 2014). 

 Ο τομέας πετρελαίου και αερίων αλλάζει συνεχώς και οι αυξανόμενα αβέβαιες ενεργειακές 

πολιτικές, οι γεωγραφικές περιπλοκότητες, η διαχείριση κόστους και οι κλιματικές αλλαγές, 

όλα αυτά παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις (IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield 

Services, 2014). Το EY’S Global Oil & Gas Center υποστηρίζει ένα παγκόσμιο δίκτυο πάνω 

από 10.000 επαγγελματιών στο χώρο με μεγάλη εμπειρία στην παροχή διαβεβαιώσεων, 

φόρων, συναλλαγών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους υποτομείς ανάντης, μέσης και 
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κατάντης αγοράς. Το κέντρο εργάζεται για να προβλέπει τις τάσεις της αγοράς, να εκτελεί 

την κινητικότητα των παγκόσμιων πόρων και να διατυπώνει απόψεις πάνω σε σχετικά βασικά 

θέματα του τομέα (IFRS Developments, 2014). 

 

4.10 Αναγνωρίζοντας πότε ισχύει το IFRS 15 

 

Οι επιχειρήσεις παροχής πηγών ενέργειας που παρέχουν εξορύξεις, επιμελητεία ή άλλες 

παροχές πρέπει πρώτα να εκτιμήσουν εάν οι συμβάσεις τους υπόκεινται στους σκοπούς του 

IFRS 15, ή αν υπόκεινται στους σκοπούς άλλων IFRS, όπως το IAS 17. Μία σύμβαση για την 

ενοικίαση μιας εξέδρας γεώτρησης ή άλλου εξοπλισμού μπορεί να αποτελεί έναν 

διακανονισμό που εμπεριέχει ενοικίαση, και θα υπόκειται στα δεδομένα ενοικίασης. Αυτή η 

εκτίμηση θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον ως αποτέλεσμα ενός από κοινού σχεδιασμού 

των Συμβουλίων αναφορικά με τις ενοικιάσεις (IFRS Developments for Oil & Gas- Oilfield 

Services, 2014). 

 Οι φορείς OFS μπορούν να αποβάλουν τα μη-οικονομικά επενδυτικά αγαθά, όπως την 

ιδιοκτησία ακινήτων, βιομηχανιών, και εξοπλισμού και άλλης άυλης ιδιοκτησίας (PP&E). Το 

IFRS 15 επομένως τροποποιεί άλλα πρότυπα, όπως το IAS 16 που αφορά την ιδιοκτησία 

ακινήτων, βιομηχανιών, και εξοπλισμού, και θα κατοχυρώσει αποτελεσματικά ένα νέο 

μοντέλο για τη διαγραφή των μη-οικονομικών επενδυτικών αγαθών και το οποίο θα 

εφαρμόσει τις έννοιες του ακόμη και για πωλήσεις σε μη-πελάτες. Ως αποτέλεσμα, η μέτρηση 

και ο συγχρονισμός της αναγνώρισης κερδών/απωλειών αυτών των αγαθών μπορεί να 

διαφέρουν από αυτά του παρόντος IFRS (IFRS Developments, 2014). 

 

4.11  Τι πρέπει να προσέξουν οι ελεγκτικές επιτροπές με τα αναθεωρημένα 

πρότυπα 

 

Οι ελεγκτικές επιτροπές διαδραματίζουν τον σημαντικό ρόλο της επίβλεψης της χρήσης του 

νέου προτύπου στους οργανισμούς τους. Η κατανόηση της διαδικασίας της επιβολής είναι 

βασικό μέλημα για τις ελεγκτικές επιτροπές, όπου πολλοί φορείς ξεκινούν την εκτίμηση της 
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πιθανής επίπτωσης του νέου προτύπου με το να εξασφαλίσουν πως αναγνωρίζουν τους 

διακανονισμούς που τον διέπουν. Για παράδειγμα, ένας φορέας μπορεί να χρειαστεί να 

εκτιμήσει τις σχέσεις με τους αντισυμβαλλόμενους στα συμβόλαια για να καθορίσει εάν η 

σχέση πωλητή-αγοραστή υφίσταται. Αυτό μπορεί να μην συνιστά συμφωνία συνεργασίας 

όταν υπάρχουν περισσότερα συναφή σε μια συνεργασία (π.χ. δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση στο 

IFRS 15). 

 Οι υπάρχουσες πολιτικές αναγνώρισης εσόδων θα εκτιμηθούν, ώστε  να αποφασιστεί εάν τα 

συμβόλαια που υπόκεινται στο σκοπό του IFRS 15 θα επηρεαστούν από τις νέες απαιτήσεις. 

Για παράδειγμα, ένας φορέας που πουλά λογισμικό εμπλέκεται επί του παρόντος σε 

συμβόλαια με πολλαπλά στοιχεία (ή υποσχέσεις σε έναν πελάτη) σε έναν διακανονισμό. Με 

το νέο πρότυπο, ο φορέας ίσως να καταλήξει σε διαφορετικές ρυθμίσεις αναλογικά με το ποια 

αγαθά ή υπηρεσίες θα πρέπει να υπολογίζονται χωριστά. Επειδή το IFRS 15 απαιτεί 

περισσότερες παραθέσεις από το υπάρχον IFRS, τα μέλη των ελεγκτικών επιτροπών 

ενδεχομένως να πρέπει να αντιληφθούν εκ της διευθύνσεως εάν ο φορέας έχει επαρκή 

πληροφόρηση για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της νέας παράθεσης ή εάν πρέπει να 

εφαρμοστούν νέα συστήματα, διαδικασίες και έλεγχοι για να συλλεχθούν αυτές οι 

πληροφορίες και να εξασφαλιστεί η ακρίβειά τους. Η διεύθυνση θα πρέπει επίσης να 

αναλογιστεί εάν χρειάζονται αλλαγές στην υπάρχουσα πολιτική των λογιστικών διαδικασιών 

της. 

 Αναφορικά με τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής ίσως  επιθυμούν  την κατανόηση της 

επιλεγόμενης μεθόδου μετάβασης του φορέα και το πως θα επηρεάσει τα σχέδια εφαρμογής 

του νέου προτύπου. Ειδικότερα, το πρότυπο απαιτεί από τους φορείς που επιλέγουν την 

πλήρη αναδρομική προσέγγιση να εφαρμόσουν το νέο πρότυπο σε κάθε οικονομική δήλωση 

που κατατίθεται. Αυτό απαιτεί από τους φορείς να εντοπίσουν έσοδα που χρησιμοποιούν από 

την υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης του μέτρου. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις  θα πρέπει να 

λάβουν υπόψιν τυχόν απαιτήσεις για την προσκόμιση επιπρόσθετων ιστορικών οικονομικών 

πληροφοριών εκτός της παρούσης ελεγκτικής οικονομικής δήλωσης, π.χ. σε αναφορές 

μετόχων, ή ως προς το αποτέλεσμα τοπικών ρυθμιστικών απαιτήσεων, για να αποφασίσουν 

ποια είναι η κατάλληλη μεταβατική μέθοδος για τον φορέα (IFRS Developments, 2014). Οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τα νέα στοιχεία των συμβουλίων (TRG), καθώς το 

συμβούλιο  δεν έχει εκδώσει  οδηγό, για τα θέματα εφαρμογής και των ζητημάτων που 

απαιτούν περαιτέρω καθοδήγηση και διευκρίνηση (IFRS Developments, 2014). Οι 
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επιχειρήσεις πρέπει να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες του κλάδου όπου ανήκουν έτσι 

ώστε να είναι ευκολότερη η ένταξη και η εφαρμογή του νέου προτύπου.  

Οι ελεγκτικές επιτροπές θα πρέπει να θέσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις προς τη διεύθυνση: 

 Ποιο είναι το σχέδιο της διεύθυνσης για να διεξάγει μια προκαταρκτική εκτίμηση του 

κινδύνου που μπορεί να έχει η εφαρμογή  του νέου μέτρου στην επιχείρηση; 

 Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εκτίμηση; 

 Τι διαδικασία έχει εφαρμόσει ο φορέας για να παρακολουθεί και να αναλογιστεί τις 

αποφάσεις των Συμβουλίων, καθώς και τις δραστηριότητες του TRG και άλλων 

ομάδων εφαρμογής; 

 Ποιο είναι το σχέδιο του φορέα για την παράθεση του IAS 8 αναφορικά με το νέο 

λογιστικό μέτρο; 

 

 Αφού ο φορέας εκτιμήσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο από την αλλαγή του IFRS 15, ίσως 

χρειαστεί να αναπτύξει ένα αναλυτικό πλάνο για την εφαρμογή για να συζητηθούν τα 

θέματα που προαναφέρθηκαν και για να καθοριστούν ευθύνες και προθεσμίες. Αυτό 

μπορεί να βοηθήσει στον καθορισμό ευθύνης αναφορικά με το αποτέλεσμα της ομάδας 

εφαρμογής και να επιτρέψει στον φορέα να αναγνωρίσει κενά στους πόρους. 

 Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εκτίμηση, τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής θα 

πρέπει να αναλογιστούν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος της αλλαγής στις εργασίες, τις διαδικασίες 

και την οικονομική αναφορά της επιχείρησης;  

 Πως και ως τι βαθμό, θα επηρεαστούν ή θα χρειαστεί να αλλάξουν οι λογιστικές 

διαδικασίες και έλεγχοι; 

 Ποια είναι τα σχέδια του φορέα για την επικοινωνία με τους μετόχους; 

 Ποια είναι η σχεδιασμένη μέθοδος μετάβασης; 

 Ποιος είναι ο αναμενόμενος χρόνος εφαρμογής; 

 Έχει η επιχείρηση τους επαρκείς πόρους για μια αποτελεσματική εφαρμογή; 

 Πως η προκαταρκτική εκτίμηση του φορέα αποτελεί σημείο αναφοράς προς τους 

ανταγωνιστές του; 

 

Οι ελεγκτικές επιτροπές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επίβλεψη της 

επιχείρηση καθώς αυτή εφαρμόζει το νέο πρότυπο αναγνώρισης εσόδων, θέτοντας τις 
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σωστές ερωτήσεις, τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής μπορούν να βοηθήσουν το 

φορέα να κάνει μια ομαλή μετάβαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των λογιστικών 

συστημάτων που επικρατούν στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στο γεγονός  ότι η 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση συμβάλλει στην παροχή σημαντικών στοιχείων  στους 

ενδιαφερόμενους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για την ορθή λήψη των 

οικονομικών τους αποφάσεων. Στην σύγχρονη πραγματικότητα, η μελέτη των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών στους επενδυτές διαμέσου των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων έχει μεταβεί σε ένα άλλο επίπεδο πέραν της μελέτης των κερδών, των 

ταμειακών ροών και της καθαρής λογιστικής θέσης των επιχειρήσεων. Έτσι η παροχή 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη των διαδικασιών που 

σχετίζονται με  την ορθή λήψη αποφάσεων, την ενημέρωση και τον έλεγχο των 

επιχειρήσεων. Η μελέτη, ο έλεγχος και η ορθή λειτουργία αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της 

λειτουργίας των Επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση του νέου Λογιστικού συστήματος αλλά και η 

σύνταξη και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και Αποτελέσµατα 

Χρήσεως) επιτρέπει την απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των 

Επιχειρηματικών Οντοτήτων.   

 Ένα σημαντικό κομμάτι που αναλύθηκε στην παρούσα Διπλωματική αφορούσε τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα σε επίπεδο αλλαγών, όπως αυτές έχουν λάβει χώρα τα τελευταία έτη. 

Αρχικά θα λέγαμε ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν σχεδιαστεί για την κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικού ενδιαφέροντος και έχουν θεσπίσει θέματα 

σχετικά με καίρια ζητήματα που αφορούν, την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση 

και τη γνωστοποίηση συγκεκριμένων λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών αναφορικά με 

την παγκόσμια σύγκλιση των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, επιδιώκοντας τη συνεχή 

βελτίωση και ενημέρωση των κανόνων, ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης. 

Τέλος σχετικά  τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν ξέρουμε κατά πόσο οι εταιρίες θα 

αλλάξουν την οικονομική τους πληροφόρηση λόγω του ότι με τις νέες διατάξεις του Ν. 
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4308/2014 τίθεται υποχρεωτική η παροχή αναλυτικών αλλά και συνοπτικών δεδομένων για 

τις απαιτούμενες πληροφορίες έτσι ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια και διεξαγωγή του 

ελέγχου σε κάθε περίπτωση και όταν αυτό είναι υποχρεωτικό, έτσι δεν ξέρουμε κατά πόσο 

εύχρηστα και αποτελεσματικά θα είναι τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 
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