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ΣΥΝΟΨΗ 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η ανάγκη για την υιοθέτηση των ΔΛΠ, αποτέλεσε τροφή για πολλά άρθρα και 

έρευνες πάνω στον συγκεκριμένο τομέα. Η υποχρεωτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες στη χώρα μας αποτελεί γεγονός. 

Γεγονός το οποίο επιβλήθηκε από τις 1/1/2005 στις εισηγμένες στα χρηματιστήρια εταιρείες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Μετά από την καθιέρωση του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου και της λογιστικής τυποποίησης, η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ και 

ΔΠΧΠ αποτελεί αναμφισβήτητα την δεύτερη μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της 

λογιστικής. Τα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ αγκαλιάζουν τις ανάγκες της επιχείρησης που πλέον δρα σε 

ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, οπότε στόχος των προτύπων είναι οι λογιστικές 

αρχές και κανόνες να είναι ίδιες για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου. Τα ΔΛΠ αποτελούν 

την κωδικοποίηση των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να 

ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

Στην συγκεκριμένη εργασία, γίνεται προσπάθεια για μία καταρχήν παρουσίαση των 

ΔΛΠ καθώς και το περιβάλλον κάτω από το οποίο δημιουργήθηκαν. Έτσι, παρουσιάζεται το 

πλαίσιο κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων και οι αρχές στις οποίες αυτό βασίζεται. 

Έπειτα, γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση όλων των υφιστάμενων ΔΛΠ, όπου δίνεται 

έμφαση στον σκοπό του κάθε ΔΛΠ καθώς και το πεδίο εφαρμογής του.  

Στη συνέχεια, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την εφαρμογή 

των ΔΛΠ σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου, και μέσω συνέντευξης των ερωτώμενων στελεχών των εταιριών που 

συμμετείχαν, καταλήξαμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά σε 

γενικές γραμμές υποδεικνύουν μία τάση ικανοποίησης των ερωτώμενων εταιριών από την 

μετάβαση και υλοποίηση των ΔΛΠ, ξεπερνώντας σχετικά ανώδυνα εμπόδια όπως το κόστος 

και ο χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση τους.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά την διάρκεια του δεύτερου 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2008/09, για την περάτωση των σπουδών μου στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο ρόλος της είναι να συμπληρώσει και να επισφραγίσει την 

ακαδημαϊκή πληρότητα και ετοιμότητα των σπουδαστών του εν λόγω προγράμματος.  

Το θέμα της διπλωματικής είναι η εφαρμογή των Διεθνών λογιστικών προτύπων στις 

εταιρίες της Μακεδονίας. Η επιλογή του έγινε λόγω της ολοένα αυξανόμενης εφαρμογής των 

ΔΛΠ, καθώς και για να διαπιστωθεί ο βαθμός εφαρμογής τους στους νομούς της 

Μακεδονίας. Ένας ακόμη λόγος, είναι να διαπιστωθούν οι επιπτώσεις που προέκυψαν στις 

επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν την μετάβαση στα ΔΛΠ, μέσω των στελεχών που 

ασχολήθηκαν με την υλοποίηση τους. 

Η διεκπεραίωση της διπλωματικής αυτής εργασίας με βοήθησε, καταρχήν, να 

κατανοήσω και να εφαρμόσω στην πράξη, τις διαδικασίες και μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται κατά την έρευνα του βαθμού εφαρμογής των ΔΛΠ, αλλά και να 

αντιμετωπίσω τα προβλήματα και τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της 

διαδικασίας. Ακόμη, μου προσέφερε την δυνατότητα να εμπλουτίσω την γνώση μου και την 

εμπειρία μου πάνω ΔΛΠ, είτε σε θεωρητική είτε σε πρακτική βάση. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τα άτομα που είχαν καθοριστική συμβολή 

στην διεκπεραίωση της διπλωματικής μου εργασίας, η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς την 

βοήθειά τους.  

Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής 

εργασίας κ. Πρωτόγερο Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και τον κ.  Γκίνογλου Δημήτριο 

Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 

πανεπιστημίου Μακεδονίας ο οποίος με καθοδήγησε και με βοήθησε με τις γνώσεις και την 

εμπειρία του, σε όλη την διάρκεια της πραγματοποίησης της έρευνας. Ακόμη θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον κ. Ταχυνάκη Παναγιώτη Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την σημαντική βοήθεια του σε όλη 

την διάρκεια συγγραφής της διπλωματικής. 

Συνεχίζοντας, θα ήθελα να αφιερώσω την παρούσα διπλωματική στην οικογένειά μου, 

τον πατέρα μου Μιχάλη, την μητέρα μου Αικατερίνη, την αδερφή μου Ελένη και τον σύζυγό 
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της Ταξιάρχη, που με ενθάρρυναν να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, απερίσπαστα, στην 

εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 

1.1 Εισαγωγή 

Η διεθνής επιχειρηματική κοινότητα και η παγκόσμια αγορά βρίσκονται σε μία 

μεταβατική εποχή όπου διαμορφώνονται οι νέοι κανόνες που θα διέπουν τη δράση τους. Στη 

χώρα μας η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

αποτέλεσε μία πρόκληση για τις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους 

στο διεθνές περιβάλλον. Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δεν 

αποτελούν απλά μία υποχρέωση, αλλά ανάγκη για την αποτελεσματικότερη διοικητική 

λειτουργία της επιχείρησης και συνάμα ένα εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί ορθά, μπορεί να 

αποτελέσει εκείνο το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει μία 

επιχείρηση στις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στις διεθνείς αγορές. 

Σταδιακά όλοι οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την καινούργια φιλοσοφία και τις 

αρχές που εισάγουν τα Δ.Π.Χ.Π. και αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των θεμάτων που 

θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Είναι κατανοητό, πλέον, ότι η μετάβαση στην καινούργια 

πραγματικότητα πολλαπλασίασε τις ευθύνες των εμπλεκομένων, καθώς το πρόβλημα της 

ομαλής μετάβασης και της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία έχει μετεξελιχθεί σε πρόβλημα 

γενικότερης επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Η δυναμική των Προτύπων δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού καθώς η έγκυρη και η 

έγκαιρη ενημέρωση αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Τα Δ.Π.Χ.Π. έχουν ως σκοπό μέσα από τη Λογιστική Επιστήμη να απεικονιστούν δίκαια οι 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων και είναι προς το συμφέρον όλων να βοηθήσουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

Η καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποσκοπεί στη δημιουργία 

προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της 

αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να 

διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

1.1.1 Γενικά Περί των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης 

Σήμερα, πολύ περισσότερο από ότι στο παρελθόν, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη 

εφαρμογής Λογιστικών Προτύπων, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, τόσο σε εθνικό 
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όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι με το άνοιγμα των κεφαλαιαγορών και 

χρηματαγορών, οι δυνατότητες δανεισμού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της 

οικονομίας έχουν διεθνοποιηθεί. 

Οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης των επιχειρήσεων, ως εκ 

τούτου, γίνονται αντικείμενο εξέτασης σε διαφορετικές χώρες όπου ισχύουν διαφορετικοί 

κανόνες, με βάση τους οποίους γίνεται η μέτρηση της περιουσίας και του οικονομικού 

αποτελέσματος της δραστηριότητας τους. 

Μέσα από την εφαρμογή ενιαίων Λογιστικών Προτύπων εξασφαλίζεται η 

συγκρισιμότητα μεταξύ των λογιστικών καταστάσεων που συντάσσονται από διάφορες 

επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω του περιορισμού του εύρους και της 

ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές, σχετικά με 

το θέμα της ποσοτικοποίησης. 

Η χρησιμοποίηση ενιαίων Λογιστικών Προτύπων αναφορικά με τις δημοσιευμένες 

πληροφορίες διευκολύνει την παρουσίαση της φιλοσοφίας που ακολουθείται στην 

προετοιμασία των λογαριασμών. Μέσω της χρήσης των Λογιστικών Προτύπων, επίσης, οι 

λογιστικές καταστάσεις αποκτούν μεγαλύτερη συνοχή, αφού η σύνταξη τους στηρίζεται σε 

ένα σύνολο προτύπων και διαδικασιών μεταξύ των οποίων υπάρχει μία λογική συνέχεια και 

συνέπεια και ως εκ τούτου αποφεύγονται αντιφάσεις και αντιθέσεις. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι το κύριο και πλέον αποδεκτό μέσο έκφρασης της 

λογιστικής επιστήμης και αποτελούν μία κωδικοποιημένη μορφή λογιστικών πολιτικών και 

κανόνων που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

Παρουσιάζουν, επίσης, τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται 

συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και γεγονότα, έτσι ώστε η συμμόρφωση με αυτούς 

τους κανόνες να θεωρείται αναγκαία για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Η καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποσκοπεί στη δημιουργία 

προϋποθέσεων για μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω της 

αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των καταστάσεων στην ενιαία αγορά, προκειμένου να 

διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο ανταγωνισμός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. 

Τον Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε ότι όλα τα Πρότυπα που θα εκδίδονται πλέον από 

το I.A.S.B., θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματο-οικονομικής Πληροφόρησης 

(International Financial Reporting Standards). Τα Πρότυπα, αντίθετα, που είχαν εκδοθεί από 

την I.A.S.C. κατά την περίοδο 1973 - 2001, ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(International Accounting Standards). 
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Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το 

Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π.», οι οικονομικές καταστάσεις, προκειμένου να 

μπορούν να θεωρηθούν ως συμμορφούμενες με τα Δ.Π.Χ.Π. θα πρέπει να εναρμονίζονται με 

όλες τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π.. 

1.1.2 Πεδίο Εφαρμογής και Αρμοδιότητες των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Τα Δ.Π.Χ.Π. μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν από το σύνολο των επιχειρήσεων. Παρά 

το γεγονός ότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως σε συναλλαγές κερδοσκοπικών 

επιχειρήσεων (εμποροβιομηχανικές, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις), εντούτοις μπορούν να αποτελέσουν μία βάση αναφοράς και για επιχειρήσεις 

μη κερδοσκοπικού σκοπού (επιχειρήσεις δημοσίου τομέα). 

Τα Δ.Π.Χ.Π. επιτυγχάνουν τους καταστατικούς τους στόχους, κυρίως μέσω της 

ανάπτυξης και δημοσίευσης των Δ.Π.Χ.Π. και την προώθηση της εφαρμογής των Προτύπων 

σε γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις και λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές. 

Οι λοιπές χρηματοοικονομικές αναφορές περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται εκτός 

των οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Σκοπός τους είναι να υποβοηθήσουν τους 

χρήστες να κατανοήσουν μία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων και να βελτιώσουν την 

ικανότητα τ:υς να προβαίνουν σε αποδοτικές οικονομικές αποφάσεις. 

Τα Δ.Π.Χ.Π. θέτουν ένα πλαίσιο αρχών, αναγνώρισης, αποτίμησης, παρουσίασης και 

γνωστοποίησης των ουσιαστικών συναλλαγών και γεγονότων στις γενικού σκοπού 

οικονομικές καταστάσεις. Σε ορισμένες πε-c πτώσεις εισάγουν, επιπρόσθετα, αρχές που 

σκοπό έχουν την απεικόνιση συναλλαγών συγκεκριμένων κλάδων. 

Οι γενικές αρχές που βασίζονται τα Δ.Π.Χ.Π. αναλύονται στο «Πλαίσιο Κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων», το οποίο επιλαμβάνεται των γενικών εννοιών που διέπουν 

τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις. Ο σκοπός 

του Πλαισίου είναι να αποτελεί τη βάση αναφοράς της σύνταξης των Δ.Π.Χ.Π.. Το Πλαίσιο 

παρέχει, επίσης, μία βάση σχετικά με τον τρόπο επίλυσης λογιστικών θεμάτων. Οι γενικού 

σκοπού οικονομικές καταστάσεις, απευθύνονται σε πολλούς χρήστες με διαφορετικές 

ανάγκες και απαιτήσεις πληροφόρησης (π.χ. μέτοχοι, πιστωτές, εποπτικές αρχές, 

εργαζόμενοι, επενδυτές). 

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των αρχών που θέτουν τα Δ.Π,Χ.Π. είναι η κατάρτιση 

και δημοσίευση μίας πλήρους σειράς οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός, Κατάσταση 
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Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών και Επεξηγηματικές Σημειώσεις. Επιδίωξη μίας πλήρους σειράς οικονομικών 

καταστάσεων είναι η παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση, τα 

αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές μίας επιχείρησης, που χρησιμεύει για τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών. 

Ένα πρόβλημα που υπάρχει για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι ότι 

τα Δ.Π.Χ.Π., όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, επιτρέπουν σε κάποιες 

περιπτώσεις την επιλογή μεταξύ δύο χειρισμών για την απεικόνιση ορισμένων γεγονότων. Σε 

βάθος χρόνου, στόχος των Δ.Π.Χ.Π, είναι ο περιορισμός της επιλογής μεταξύ των δύο 

χειρισμών και η καθιέρωση μίας ενιαίας λογιστικής απεικόνισης, έτσι ώστε παρόμοιες 

συναλλαγές και γεγονότα να απεικονίζονται με παρόμοιο τρόπο, ενώ ανόμοιες συναλλαγές 

και γεγονότα να απεικονίζονται με διαφορετικό τρόπο. 

Η δημιουργία και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) είναι ένα 

σημαντικό βήμα προς την παροχή αξιόπιστης και διεθνώς συγκρίσιμης λογιστικής 

πληροφόρησης, αφού επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά μεγέθη και οι 

διάφοροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αποτιμώνται και λογίζονται, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο γίνονται αντικείμενο διαχείρισης και ελέγχου. 

Τα ΔΛΠ: α) δημιουργούν ένα ουσιαστικό και ασφαλές πλαίσιο για την παροχή έγκυρης 

και ποιοτικής λογιστικής πληροφόρησης, β) προωθούν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στην 

αποτύπωση στις λογιστικές καταστάσεις της χρηματοοικονομικής κατάστασης και απόδοσης 

μιας επιχείρησης, της έκθεσής της στους διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και των 

πολιτικών που ακολουθεί για τη διαχείρισή τους, και γ) διευκολύνουν την αποτελεσματική 

επίβλεψη και έλεγχο των λογιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων. 

1.1.3 Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας επανέλαβε, με 

ιδιαίτερη έμφαση, την ανάγκη ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και εφαρμογής του προγράμματος δράσης της επιτροπής για τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Financial Services Action Plan, FSAP) μέχρι το 2005. Στο 

πλαίσιο αυτό τέθηκε ως στόχος η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και των επενδυτών. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε, συνεπώς, για την εκπλήρωση του στόχου αυτού να 

υιοθετήσει κοινά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης τα οποία να συγκεντρώνουν 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: να εξασφαλίζουν διαφάνεια, να είναι πλήρως κατανοητά, να 

ελέγχονται κατάλληλα και να εφαρμόζονται ουσιαστικά. Η ανάγκη αυτή κατέστη 

επιτακτικότερη δεδομένου ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρχαν πολλοί και διαφορετικοί 

κανόνες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και διαφορετικές ερμηνείες αυτών που 

βασίζονταν στην πρακτική των κρατών μελών. Τον Ιούνιο του 2000 η επιτροπή με 

ανακοίνωσή της («Στρατηγική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: η μελλοντική πορεία») πρότεινε την καθιέρωση, το αργότερο μέχρι το 2005, της 

κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όλων των εταιρειών της 

Κοινότητας που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, βάσει ενιαίας δέσμης λογιστικών 

προτύπων (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ΔΛΠ). Τα ΔΛΠ εκπονούνται από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee, IASC), η 

οποία ήδη, από το 2001, έχει μετονομαστεί σε Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(International Accounting Standards Board, IASB). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο διεθνώς 

αναγνωρισμένων προτύπων, των αμερικανικών προτύπων (US GAAP) και των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων. Προτιμήθηκαν, ωστόσο, τα τελευταία για δύο κυρίως λόγους: αφενός 

γιατί αποτελούσαν διεξοδική και αποτελεσματική δέσμη προτύπων ικανών να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας και αφετέρου διότι είχαν καταρτισθεί 

με διεθνή προοπτική και όχι μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αμερικανικής αγοράς. Με 

την ανακοίνωση αυτή οροθετήθηκαν το πεδίο εφαρμογής των ΔΛΠ και ο κατάλληλος 

μηχανισμός έγκρισής τους σε επίπεδο Ε.Ε., έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή στα 

ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και η συμβατότητα με τις ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες, καθώς 

επίσης τέθηκε η υποδομή ορθής εφαρμογής τους (έγκαιρα διαθέσιμες διερμηνείες και οδηγίες 

εφαρμογής, υποχρεωτικός έλεγχος, εποπτεία και επιβολή κυρώσεων). 

Σε υλοποίηση των ανωτέρω δημοσιεύθηκαν ο Κανονισμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και ο Κανονισμός 1725/2003 της Επιτροπής για την υιοθέτηση ορισμένων Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002. 
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1.1.4 Ο Κανονισμός 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

Με τον εν λόγω κανονισμό επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 

κοινοτικών κεφαλαιαγορών και η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία τους, στο 

πλαίσιο ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να συμπληρωθεί το 

νομικό πλαίσιο για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, δεδομένου ότι οι ισχύουσες 

ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν το υψηλό επίπεδο 

διαφάνειας και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που απαιτούσε η 

δημιουργία ολοκληρωμένης κεφαλαιαγοράς. Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με 

την υποχρεωτική εφαρμογή, από τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, ενιαίας και 

υψηλής ποιότητας δέσμης λογιστικών προτύπων για την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεών τους, δηλαδή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). 

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, η έγκριση των ΔΛΠ προϋποθέτει ότι αυτά 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:  

• η εφαρμογή τους συνεπάγεται αμερόληπτη και πραγματική απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης, • προάγουν το ευρωπαϊκό δημόσιο 

συμφέρον, και  

• παρέχουν ποιοτική και εύχρηστη πληροφόρηση για τις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων. 

Η υιοθέτηση των ΔΛΠ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται στο 

έργο της από μία Τεχνική Επιτροπή Λογιστικών Θεμάτων και μία Κανονιστική Επιτροπή 

Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory Committee, ARC). Τα υιοθετούμενα κάθε 

φορά από την επιτροπή ΔΛΠ δημοσιεύονται με τη μορφή κανονισμού και μάλιστα σε 

καθεμία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Περαιτέρω και δεδομένου ότι για την 

αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού των ΔΛΠ δεν αρκεί μόνο ο μηχανισμός έγκρισής 

τους αλλά απαιτείται και η διαμόρφωση κατάλληλου και αυστηρού καθεστώτος επιβολής, ο 

Κανονισμός προβλέπει τη συνεργασία της επιτροπής με την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών 

των Αγορών Κινητών Αξιών (Committee of European Securities Regulators, CESR). 

Επί της ουσίας, οι εισηγμένες εταιρείες που διέπονται από το δίκαιο κράτους μέλους 

εφαρμόζουν για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2005, κατά την 

κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών τους, τα ΔΛΠ, τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις συναφείς ερμηνείες τους (SIC), που 

έχει ήδη δημοσιεύσει ή θα δημοσιεύσει στο μέλλον ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών 
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Προτύπων. Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο Kανονισμός άφησε στην ευχέρεια των κρατών 

μελών τη δυνατότητα επέκτασης της εφαρμογής των ΔΛΠ τόσο στους ετήσιους 

λογαριασμούς των εισηγμένων εταιρειών όσο και στους ενοποιημένους ή/και ετήσιους 

λογαριασμούς των μη εισηγμένων. 

1.1.5 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και φορολογία 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η αρμόδια γενική 

διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε, το Φεβρουάριο του 2003, κείμενο 

διαβούλευσης για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το 2005 και τις 

επιπτώσεις για την υιοθέτηση ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες 

επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Consultation Document: the application of International 

Accounting Standards (IAS) in 2005 and the implications for the introduction of a 

consolidated tax base for companies Eu –wide activities). Στο εν λόγω κείμενο διαβούλευσης 

διατυπώνονται προβληματισμοί και εξετάζονται οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των ΔΛΠ 

ως ενιαίας δέσμης λογιστικών προτύπων για την υιοθέτηση ενοποιημένης φορολογικής 

βάσης. Από τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν προκύπτει ότι δεν είναι σκόπιμη η 

διαμόρφωση ενιαίων φορολογικών συντελεστών αλλά η διατήρηση του υφιστάμενου 

φορολογικού ανταγωνισμού. Η δυνατότητα χρήσης των ΔΛΠ, ως αφετηρία για τη 

διαμόρφωση ενοποιημένης φορολογικής βάσης, αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το οποίο 

απαιτείται εκτεταμένη επεξεργασία και διαβούλευση. Οι λόγοι για την απαιτούμενη πολύ 

προσεκτική θεώρηση του ζητήματος, συνίστανται κυρίως αφενός στην έλλειψη εμπειρίας από 

την εφαρμογή των ΔΛΠ σε κοινοτικό επίπεδο και αφετέρου στην εκτεταμένη διαφοροποίηση 

που παρατηρείται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαμόρφωση των κερδών 

αφενός για λογιστικούς και αφετέρου για φορολογικούς σκοπούς. 
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1.2 Κύρια όργανα κατάρτισης διεθνών λογιστικών προτύπων 

Τα βασικότερα όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων σε διεθνές επίπεδο είναι η 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), το Σώμα Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.B.), η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.), η Επιτροπή 

Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.) και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

1.2.1 Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.) 

Η επιτροπή συστάθηκε το 1973 κατόπιν συμφωνίας των επαγγελματικών οργανισμών 

λογιστικής των χωρών της Αυστραλίας, της Γαλλίας, του Καναδά, του Μεξικού, της 

Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Αγγλίας και ήταν 

υπεύθυνη για την έκδοση των Λογιστικών Προτύπων. Για την επίτευξη του σκοπού της 

υπήρχαν δεκατρία μέλη μερικής απασχόλησης, τα οποία προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα 

γνωστικών αντικειμένων. Τον Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (I.A.S.C.) προχώρησε σε αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας της, 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις μελέτης με τίτλο «Προτάσεις για τη Δόμηση της I.A.S.C. 

στο μέλλον». 

Το αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης ήταν η ανασύσταση της I.A.S.C. ως μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την πολιτεία του Delaware των Η.Π.Α.. Αποτελεί τη 

μητρική εταιρεία του Σώματος Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) με έδρα το 

Λονδίνο, της ανεξάρτητης αρχής η οποία έχει την ευθύνη κατάρτισης και έκδοσης των 

Λογιστικών Προτύπων. 

Ο στόχοι που υπηρετούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά αναφέρονται στο 

καταστατικό της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C.), είναι: 

• Η δημιουργία ενός ενιαίου συνόλου κατανοητών, επιβλητέων και υψηλής ποιότητας 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το κοινό συμφέρον, τα οποία να απαιτούν διαφανή, 

συγκρίσιμη και υψηλής ποιότητας πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις και τις λοιπές 

χρηματοοικονομικές αναφορές, ώστε να βοηθούν τους συμμετέχοντες στις παγκόσμιες 

κεφαλαιαγορές και τους άλλους χρήστες στις οικονομικές τους αποφάσεις. 

• Η προώθηση της χρήσης και της σχολαστικής εφαρμογής αυτών των Προτύπων. 

16 



 

ΣΥΝΟΨΗ 

• Η σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την επίτευξη λύσεων υψηλών 

ποιότητας. 

Η επιτροπή αποτελείται σήμερα από είκοσι δύο μέλη, τα οποία ονομάζονται 

θεματοφύλακες και είναι επιφορτισμένοι με τη διοίκηση της. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

μία ευρεία διεθνής βάση τα είκοσι δύο μέλη προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές. Συγκεκριμένα: 

• 6 θεματοφύλακες προέρχονται από τη Βόρειο Αμερική, 

• 6 θεματοφύλακες προέρχονται από την Ευρώπη, 

• 6 θεματοφύλακες προέρχονται από την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού 

• 4 θεματοφύλακες προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται γεωγραφική ισορροπία. 

1.2.2 Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IAS.B.) 

Αποτελείται από δώδεκα μέλη πλήρους απασχόλησης και δύο μέλη μερικής 

απασχόλησης. Τα μέλη του σώματος επιλέγονται από την I.A.S.C. ενώ το κριτήριο της 

επιλογής είναι η δημιουργία μίας ομάδας που θα συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες, την 

εμπειρία σε θέματα διεθνών αγορών και επιχειρήσεων και την ευρύτερη γνώση των 

συνθηκών που επικρατούν στις αγορές, με σκοπό τη συνεισφορά στην ανάπτυξη παγκοσμίων 

Λογιστικών Προτύπων υψηλής ποιότητας. Το σώμα έχει ως βασικές αρμοδιότητες την πλήρη 

ευθύνη για την ανάπτυξη και έκδοση των Δ.Π.Χ.Π. καθώς και προσχεδίων Προτύπων. Πριν 

από την έκδοση κάθε Προτύπου, η επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύει ένα προσχέδιο του 

Προτύπου, το οποίο και θα τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για σχόλια. 

1.2.3 Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) 

Αποτελείται από τριάντα ή και παραπάνω μέλη. Για την επίτευξη των σκοπών της 

προβλέπονται ανά έτος τρεις τακτικές δημόσιες συνεδριάσεις με το I.A.S.B., οι οποίες έχουν 

ως σκοπό: 

• Την παροχή συμβουλών προς το I.A.S.B. σχετικά με τα τρέχοντα έργα. 

• Την πληροφόρηση του I.A.S.B. για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων 

Προτύπων στους χρήστες αυτών. 

Τα μέλη της S.A.C. προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους και διορίζονται για χρονικό διάστημα τριών ετών. 
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1.2.4 Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.I.C.) 

Αποτελείται από δώδεκα μέλη, τα οποία διορίζονται από τους επιτρόπους  και η 

διάρκεια της θητείας τους ανέρχεται σε τρία έτη. Η επιτροπή συνεδριάζει όταν αυτό 

απαιτείται και η βασική αρμοδιότητα της είναι η ερμηνεία των Προτύπων και η έγκαιρη 

παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που δεν αναλύονται επαρκώς στα εκδοθέντα Πρότυπα 

(Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π.).  

1.3 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (framework) 

1.3.1 Γενικά Περί του «Πλαισίου Κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων» 

Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το 1989 το «Πλαίσιο Κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων», το οποίο θέτει τις λογιστικές πολιτικές, πάνω στις οποίες 

βασίζονται τα Πρότυπα προκειμένου να γίνουν κατανοητές από τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων. Το Πλαίσιο υιοθετήθηκε το 2001 από το I.A.S.B. Το «Πλαίσιο 

Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων» δεν αποτελεί λογιστικό πρότυπο και ως εκ 

τούτου δεν ορίζει τη χρησιμοποίηση κάποιας λογιστικής πολιτικής για την αναγνώριση ή την 

αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού. 

Η επιτροπή αναγνωρίζει ότι, στις λίγες περιπτώσεις που πιθανόν να υπάρχει 

«σύγκρουση» μεταξύ των απαιτήσεων του Πλαισίου και των Δ.Π.Χ.Π., πρέπει να 

υπερισχύουν οι απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π.. Η εξάλειψη των διαφορών αυτών γίνεται μέσα από 

τις αναθεωρήσεις του Πλαισίου, με βάση την εμπειρία εφαρμογής των Προτύπων. 

Σκοπός του «Πλαισίου Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων» είναι: 

• Να βοηθήσει την I.A.S.C. στην ανάπτυξη καινούργιων Προτύπων και στην 

αναθεώρηση των υπαρχόντων. 

• Να βοηθήσει την I.A.S.C. στην εναρμόνιση Προτύπων, λογιστικών πρακτικών και 

διαδικασιών που σχετίζονται με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, 

παρέχοντας μία βάση για τη μείωση των εναλλακτικών λογιστικών χειρισμών που 

επιτρέπονται από κάποια Πρότυπα, 
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• Να βοηθήσει τα αρμόδια εθνικά όργανα θεσμοθέτησης Προτύπων στην ανάπτυξη 

εθνικών Προτύπων. 

• Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. και στην επίλυση θεμάτων 

που δεν αντιμετωπίζονται από αυτά. 

• Να βοηθήσει τους ελεγκτές στον σχηματισμό γνώμης για το εάν οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Π.Χ.Π.. 

• Να βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να καταλάβουν εάν οι 

πληροφορίες που δίνουν οι καταστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις αρχές των 

Δ.Π.Χ.Π.. 

• Να παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την προσέγγιση της 

I.A.S.C. για την έκδοση των Προτύπων. 

1.3.2 Πεδίο Εφαρμογής του «Πλαισίου Κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων» 

Το «Πλαίσιο Κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων» εφαρμόζεται για τις 

οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού (καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις) και ασχολείται με: 

• Τον σκοπό των οικονομικών καταστάσεων, 

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη χρησιμότητα της πληροφόρησης στις 

οικονομικές καταστάσεις, 

• Τον ορισμό, την αναγνώριση και την αποτίμηση των στοιχείων από τα οποία 

συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις, και 

• Τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατήρησης κεφαλαίου. 

Στο πεδίο εφαρμογής του Πλαισίου δεν εμπίπτουν χρηματοοικονομικές αναφορές 

ειδικού σκοπού, όπως ενημερωτικά δελτία, οικονομικές αναφορές για φορολογικούς 

σκοπούς, ειδικού σκοπού χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.λπ.. Το Πλαίσιο μπορεί, 

παρόλα αυτά, να αποτελεί τη βάση για τη σύνταξη τέτοιων ειδικών αναφορών, όπου οι 

ανάγκες το απαιτούν. 

1.3.3 Σκοπός των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποσκοπούν στην παροχή πληροφοριών στους χρήστες, 

ικανών για να κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική θέση, την αποδοτικότητα και τις 
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μεταβολές στην οικονομική θέση της επιχείρησης, προκειμένου να πάρουν οικονομικές 

αποφάσεις. 

Η χρηματοοικονομική θέση μίας επιχείρησης διαμορφώνεται, από την ικανότητα της να 

μετατρέπει τα στοιχεία του ενεργητικού που ελέγχει σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, 

από την διάρθρωση της οικονομικής της δομής (ίδια προς ξένα κεφάλαια), από την 

φερεγγυότητα και την ρευστότητα της επιχείρησης (εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών). 

Οι παραπάνω πληροφορίες επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιμήσουν τη δυνατότητα μίας 

επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, ικανά να καλύπτουν τις 

υποχρεώσεις της και να δίνει μία ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους της. Οι 

πληροφορίες για την αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, ειδικότερα για την κερδοφορία της, 

απαιτούνται προκειμένου να εκτιμηθούν πιθανές μεταβολές στους οικονομικούς πόρους, που 

πιθανόν θα ελέγχει η επιχείρηση στο μέλλον. 

Οι πληροφορίες που αφορούν σε μεταβολές της οικονομικής θέσης της επιχείρησης 

είναι χρήσιμες προκειμένου να εκτιμηθούν οι επενδυτικές, χρηματοοικονομικές και 

λειτουργικές δραστηριότητες της κατά τη διάρκεια της καλυπτόμενης περιόδου αναφοράς. 

Οι οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος τους, 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των περισσοτέρων χρηστών και δεν καλύπτουν όλο το φάσμα 

πληροφοριών που ένας χρήστης πιθανόν να απαιτεί προκειμένου να λάβει οικονομικές 

αποφάσεις. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν σε μία 

δεδομένη στιγμή την οικονομική θέση μίας επιχείρησης και βασίζονται στις οικονομικές 

επιπτώσεις παρελθόντων γεγονότων. 

Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν, από την άλλη πλευρά, να αποτελέσουν σε ένα 

μεγάλο βαθμό ένδειξη για την επιμέλεια της διοίκησης, την εν γένει συμπεριφορά της 

απέναντι σε κινδύνους και επενδυτικές αποφάσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

διαχειρίζεται την περιουσία της επιχείρησης. 

Μία πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών και Επεξηγηματικές Σημειώσεις) θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά, αφού η 

μεμονωμένη χρησιμοποίηση το πιθανότερο είναι να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης δε δίνει πληροφορίες για την οικονομική διάρθρωση 

της επιχείρησης, ενώ ο Ισολογισμός δεν μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες για την 

ικανότητα δημιουργίας ταμειακών ροών και λειτουργικών κερδών. Παράλληλα, οι 

Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις αποτελούν τη 
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βάση πληροφόρησης των αρχών σύνταξης των καταστάσεων και παρέχουν τις απαραίτητες 

αναλύσεις για την κατανόηση τους. 

1.4 Ουσιώδεις παραδοχές 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν δύο 

ουσιώδεις παραδοχές. Οι παραδοχές αυτές είναι η αρχή της συνεχούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και η αρχή των δεδουλευμένων, οι οποίες και αναλύονται στις παρακάτω 

υποπαραγράφους. 

1.4.1 Αρχή της Συνεχούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται στη βάση της συνεχούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους η παραδοχή 

αυτή δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να προβαίνει σε 

εκτίμηση της δυνατότητας συνέχισης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας για διάστημα 

τουλάχιστον πέρα των δώδεκα μηνών. Μετά την εκτίμηση αυτή και εφόσον υπάρχουν 

σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης, θα 

πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις: 

• Των αβεβαιοτήτων που δημιουργούν αμφιβολίες για τη συνέχιση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

• Τον λόγο για τον οποίο υπάρχει βεβαιότητα ότι η επιχείρηση θεωρεί πως δεν μπορεί να 

συνεχίσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της. 

• Τη βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, η οποία μπορεί να διαφέρει από 

τη βάση που χρησιμοποιείται όταν αναμένεται συνέχιση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

1.4.2 Αρχή των Δεδουλευμένων  

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται τηρώντας την αρχή των 

δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Από την αρχή αυτή εξαιρείται η Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών (η κατάσταση αυτή συντάσσεται σε ταμειακή βάση). Με βάση την αρχή αυτή, οι 

συναλλαγές αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις όταν πραγματοποιούνται και 

απεικονίζονται κατά τις χρήσεις που αυτές αφορούν. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα με βάση τη συσχέτιση αυτών με τα αντίστοιχα έσοδα που δημιουργούν. 
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1.5 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων είναι αυτά που τις 

καθιστούν ωφέλιμες για τους χρήστες τους προκειμένου να λάβουν οικονομικές αποφάσεις. 

Τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι: 

• Σαφήνεια. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

μπορούν να γίνουν κατανοητές από τους χρήστες, οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι γνώστες των 

βασικών οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης και έχουν τη 

διάθεση να εξετάσουν τις οικονομικές καταστάσεις με επιμέλεια. 

• Συνάφεια. Για να είναι χρήσιμες οι πληροφορίες θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες των χρηστών για λήψη αποφάσεων, βοηθώντας τους να αξιολογήσουν παρελθόντα, 

παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν προηγούμενες 

εκτιμήσεις τους. Η συνάφεια των πληροφοριών επηρεάζεται από το είδος και τη 

σημαντικότητα τους. Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων θεωρούνται ουσιώδεις, 

αν η παράλειψη ή η κακή διατύπωση τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές 

αποφάσεις των χρηστών. Η σημαντικότητα εξαρτάται από το μέγεθος του στοιχείου ή του 

λάθους, το οποίο κρίνεται ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της παράλειψης ή της κακής 

διατύπωσης της πληροφορίας. Η σημαντικότητα, έτσι, αποτελεί κυρίως ένα κριτήριο 

αποδοχής ή απόρριψης της πληροφορίας παρά το πρωταρχικό ποιοτικό χαρακτηριστικό που 

πρέπει να έχει η πληροφορία, ώστε να είναι χρήσιμη. 

• Αξιοπιστία. Προκειμένου να είναι χρήσιμη μία πληροφορία θα πρέπει να είναι 

αξιόπιστη. Οι πληροφορίες έχουν το χαρακτηριστικό της αξιοπιστίας, όταν είναι ουδέτερες, 

δηλαδή απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και προκαταλήψεις και οι χρήστες μπορούν να 

βασίζονται σε αυτές, επειδή αντιπροσωπεύουν πιστά εκείνο που υποτίθεται ή θα μπορούσε 

εύλογα να αναμένεται ότι αντιπροσωπεύουν. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν είναι ουδέτερες 

αν, με την επιλογή ή την παρουσίαση πληροφοριών, επηρεάζουν τη λήψη μίας απόφασης ή 

κρίσης προκειμένου να επιτύχουν ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα ή έκβαση. 

1.6 Πιστή απεικόνιση 

Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες θα πρέπει να απεικονίζουν πιστά τις 

οικονομικές συναλλαγές και τα άλλα γεγονότα που αναμένεται ή που μπορεί εύλογα να 

αναμένεται ότι θα παρουσιάζουν. Ένας Ισολογισμός, για παράδειγμα, πρέπει να παρουσιάζει 

πιστά τις συναλλαγές και τα γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία του ενεργητικού, τις 
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υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης κατά την ημερομηνία κατάρτισης του και 

τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια τις λογιστικής αναγνώρισης.  

1.7 Η αρχή της οικονομικής ουσίας πάνω από το νομικό τύπο 

Μία από τις σημαντικότερες αρχές που εισάγονται με τα Δ.Π.Χ.Π. είναι αυτή της 

οικονομικής ουσίας πάνω από το νομικό τύπο. Ένα από τα στοιχεία που διασφαλίζει την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων είναι και η αντανάκλαση της οικονομικής ουσίας 

των γεγονότων και συναλλαγών, και όχι απλώς και μόνο της νομικής υπόστασης (τύπου) 

αυτών. Η οικονομική ουσία των συναλλαγών ή των άλλων γεγονότων δε συμπίπτει πάντοτε 

με εκείνη που απορρέει από το νομικό τύπο τους. Μπορεί, για παράδειγμα, μία επιχείρηση να 

μεταβιβάσει ένα στοιχείο του ενεργητικού σε τρίτο, με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε με βάση τα 

δικαιολογητικά να περνά η νομική ιδιοκτησία στον τρίτο. Είναι δυνατόν, παρόλα αυτά, να 

υπάρχουν ειδικοί όροι που να ορίζουν ότι η επιχείρηση συνεχίζει να απολαμβάνει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που ενσωματώνονται στο στοιχείο του ενεργητικού. Σε μία 

τέτοια περίπτωση, η απεικόνιση της πώλησης δε θα αντιπροσώπευε την ουσία της 

πραγματοποιηθείσας συναλλαγής. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης αρχής αναφέρεται στο 

σύνολο των Προτύπων. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα Πρότυπα τα οποία κατά την εφαρμογή 

τους θα πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή. 

1.8 Σύνεση 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να 

αντιμετωπιστούν αβεβαιότητες οι οποίες περιβάλλουν πολλά γεγονότα και καταστάσεις (π.χ. 

επισφαλείς απαιτήσεις, εκτιμήσεις για την ωφέλιμη ζωή των παγίων). Τέτοιες αβεβαιότητες 

αναγνωρίζονται με τη γνωστοποίηση του είδους και της έκτασης τους, καθώς και με την 

επίδειξη σύνεσης κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Σύνεση είναι ένα 

μέτρο επιφυλακτικότητας, το οποίο εμπεριέχεται στην άσκηση κάθε κρίσης, που απαιτείται 

για να γίνουν οι αναγκαίες εκτιμήσεις κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, με τέτοιο τρόπο 

ώστε τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα να μην υπερεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα να μην υποτιμόνται. 
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1.9 Πληρότητα 

Για να είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

είναι πλήρεις και εντός των ορίων του ουσιώδους και του κόστους. Μία παράλειψη μπορεί να 

έχει ως συνέπεια οι πληροφορίες να είναι εσφαλμένες ή παραπλανητικές και κατά συνέπεια 

αναξιόπιστες και ανεπαρκείς σε ότι αφορά τη συνάφεια τους. 

1.10 Συγκρισιμότητα 

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρέχουν συγκριτική πληροφόρηση μέσα στο 

χρόνο, προκειμένου να μπορούν να παρουσιαστούν οι τάσεις στην οικονομική θέση και στην 

αποδοτικότητα της επιχείρησης. 

Η αποτίμηση,  καθώς και η απεικόνιση του οικονομικού αποτελέσματος, όμοιων 

συναλλαγών και λοιπών οικονομικών γεγονότων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο, 

τόσο μέσα σε όλη την επιχείρηση και ανεξαρτήτως χρόνου, όσο και σε διαφορετικές 

επιχειρήσεις. Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να πληροφορούνται για τις 

λογιστικές πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση και για τις επιδράσεις που έχουν αυτές στην 

παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων. Η εναρμόνιση με τα Δ.Π.Χ.Π. 

συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση, 

βοηθά στην επίτευξη της συγκρισιμότητας.  

1.11 Περιορισμοί στη συνάφεια και στην αξιοπιστία 

1.11.1 Έγκαιρη Πληροφόρηση 

Η επιχείρηση πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της συνάφειας και της αξιοπιστίας των 

πληροφοριών. Η παροχή πληροφόρησης, πριν γίνουν γνωστές όλες οι πλευρές μίας 

συναλλαγής ή ενός γεγονότος, μειώνει την αξιοπιστία αλλά αυξάνει τη συνάφεια, δεδομένου 

ότι οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα την πληροφόρηση. Εάν, αντίθετα, η 

πληροφόρηση δοθεί αφού έχουν γίνει γνωστές όλες οι πλευρές μίας συναλλαγής ή ενός 

γεγονότος, τότε αυξάνεται η αξιοπιστία αλλά μειώνεται η συνάφεια της πληροφορίας, καθώς 

η χρησιμότητα της στους χρήστες θα είναι μικρότερη. 
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1.11.2 Εξισορρόπηση Μεταξύ Κόστους - Οφέλους 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τις πληροφορίες πρέπει να υπερβαίνουν το κόστος 

παροχής των πληροφοριών. Η εξισορρόπηση αυτή αποτελεί κατά ένα μεγάλο μέρος μία 

διαδικασία κρίσης από την πλευρά της επιχείρησης. Είναι βέβαιο ότι το κόστος της 

πληροφορίας δε βαρύνει απαραίτητα τους χρήστες που απολαμβάνουν τα οφέλη. Το γεγονός 

αυτό καθιστά δύσκολη την εφαρμογή του ελέγχου κόστους - οφέλους σε κάθε μία ειδική 

περίπτωση. 

1.12 Εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν με εύλογο τρόπο την οικονομική θέση, την 

αποδοτικότητα και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων. Μολονότι το «Πλαίσιο Κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων» δεν ασχολείται άμεσα με αυτές τις αρχές, η εφαρμογή των 

κύριων ποιοτικών χαρακτηριστικών και των κατάλληλων Προτύπων, υπό κανονικές 

συνθήκες θα πρέπει να οδηγεί σε μία εύλογη απεικόνιση και μία ορθή παρουσίαση των 

πληροφοριών που περιέχουν οι οικονομικές καταστάσεις. 

1.13 Αναγνώριση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

Αναγνώριση είναι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία ένα στοιχείο εν-σωματώνεται 

στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Το «Πλαίσιο Κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων» καθορίζει δύο απαραίτητα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται 

προκειμένου ένα στοιχείο να αναγνωριστεί στον Ισολογισμό ή στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Τα κριτήρια αυτά απαιτούν να είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

σχετίζονται με το προς αναγνώριση στοιχείο, θα εισρεύσουν ή θα εκταμιευθούν από την 

επιχείρηση. Η έννοια της πιθανότητας χρησιμοποιείται ως κριτήριο αναγνώρισης, έτσι ώστε 

να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη που θα εισρεύσουν ή θα εκταμιευθούν από την επιχείρηση. Η έννοια της πιθανότητας 

συνδέεται με την αβεβαιότητα που διέπει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, ενώ η εκτίμηση του βαθμού αβεβαιότητας γίνεται με βάση τα δεδομένα που 

ισχύουν κατά το χρόνο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Παράλληλα, όμως, η 

αξία του συνόλου των πελατών μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με ένα γενικό ποσοστό που 

σύμφωνα με προηγούμενη εμπειρία αναμένεται να μην εισπραχτεί. 
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Ακόμη απαιτείται το στοιχείο να έχει ένα συγκεκριμένο κόστος ή μία αξία που μπορεί 

να μετρηθεί αξιόπιστα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι πιθανό να χρειάζεται να εκτιμηθεί το 

κόστος ή η αξία κονδυλίων που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η 

χρησιμοποίηση των λογικών εκτιμήσεων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων και δεν υποσκάπτει την αξιοπιστία τους. Εάν, όμως, για ένα 

οικονομικό γεγονός δεν μπορεί να γίνει χρήση αξιόπιστων εκτιμήσεων, τότε αυτό θα πρέπει 

να γνωστοποιείται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις. 

1.13.1 Αναγνώριση Στοιχείων του Ενεργητικού 

Ένα στοιχείο του ενεργητικού θα αναγνωριστεί στον Ισολογισμό, όταν είναι πιθανό ότι 

τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το στοιχείο του 

ενεργητικού έχει ένα κόστος που μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Όταν μία επιχείρηση, 

αντίθετα, αναλαμβάνει έξοδο από το οποίο δεν αναμένεται να εισρεύσουν μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη σε επόμενες χρήσεις, τότε θα πρέπει να το αναγνωρίζει στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και όχι στον Ισολογισμό. 

1.13.2 Αναγνώριση Υποχρεώσεων 

Μία υποχρέωση αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό όταν είναι πιθανό ότι μία εκροή 

πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα προέλθει από τον διακανονισμό μίας 

παρούσας οφειλής, ενώ το ποσό με το οποίο ο διακανονισμός θα λάβει χώρα μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

1.13.3 Αναγνώριση Εσόδου 

Για να αναγνωριστεί ένα έσοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, θα πρέπει 

να έχει προκύψει μία αύξηση στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη η οποία σχετίζεται με μία 

αύξηση σε ένα στοιχείο του ενεργητικού ή με μία μείωση υποχρέωσης και η οποία αύξηση 

μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

1.13.4 Αναγνώριση Εξόδου 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, όταν έχει 

προκύψει μία μείωση στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που σχετίζεται με μείωση στοιχείου 

του ενεργητικού ή με αύξηση υποχρέωσης, η οποία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
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1.14 Αποτίμηση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων 

Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα οποία τα 

στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων αναγνωρίζονται και απεικονίζονται στον Ισολογισμό 

και στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το «Πλαίσιο Κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων» αναφέρει τέσσερις διαφορετικές βάσεις για την αποτίμηση των στοιχείων που 

αναγνωρίζονται σε αυτές, χωρίς να υιοθετεί κάποια συγκεκριμένη. Μία επιχείρηση μπορεί να 

χρησιμοποιήσει σε διαφορετικά επίπεδα ή με διαφορετικούς συνδυασμούς μία από τις 

ακόλουθες μεθόδους: 

• Το ιστορικό κόστος. Τα στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται στο ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία 

του ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. 

• Το τρέχον κόστος. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό ταμειακών 

διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα έπρεπε να καταβληθεί αν τα ίδια ή 

ισοδύναμα στοιχεία αποκτούνταν τώρα. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στο ποσό που θα 

χρειαζόταν προκειμένου να διακανονιστεί η οφειλή τώρα. 

• Τη ρευστοποιήσιμη αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στο ποσό των 

ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που θα μπορούσε να ληφθεί τώρα, από 

την πώληση των στοιχείων αυτών. 

• Την παρούσα αξία. Τα στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στην παρούσα 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών ταμειακών εισροών, που το στοιχείο 

αναμένεται να δημιουργήσει κατά τη συνήθη λειτουργική πορεία της επιχείρησης. 

 Το πλαίσιο δεν υιοθετεί συγκεκριμένη βάση ως τη μόνη αποδεκτή. Διαφορετικά 

στοιχεία, δηλαδή, τα οποία περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις είναι δυνατό να 

αποτιμώνται σε διαφορετική βάση. Τα ενσώματα πάγια, για παράδειγμα, στο ιστορικό 

κόστος, τα διαπραγματεύσιμα στοιχεία σε εύλογες αξίας, τα αποθέματα στη χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ τιμής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Οι οικονομικές καταστάσεις 

πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Όταν η καλυπτόμενη περίοδος (χρήση) 

είναι διαφορετική, τότε το γεγονός αυτό θα πρέπει να γνωστοποιείται, ενώ, επίσης, θα πρέπει 

να γνωστοποιείται και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε διαφορετική περίοδος. Θα 

πρέπει, τέλος, να γίνεται γνωστοποίηση του γεγονότος ότι οι συγκριτικές οικονομικές 

καταστάσεις δεν καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Συνοπτική παρουσίαση των ΔΛΠ 

2.1 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Σκοπός: Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να περιγράψει τη βάση παρουσίασης των 

γενικού σκοπού οικονομικών καταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα τόσο με 

τις οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων της οντότητας όσο και με τις 

οικονομικές καταστάσεις άλλων οντοτήτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός το Πρότυπο 

θέτει γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, κατευθυντήριες 

γραμμές για τη δομή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενό τους. Η 

αναγνώριση, η αποτίμηση και η γνωστοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών και γεγονότων 

εξετάζεται σε άλλα Πρότυπα και Διερμηνείες. 

 Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε όλες τις γενικού σκοπού 

οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται και παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

Οι γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που προορίζονται να 

εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών, που δεν είναι σε θέση να ζητήσουν οικονομικές 

αναφορές ειδικά καταρτιζόμενες ώστε να καλύπτουν τις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες 

πληροφόρησης. Οι γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν εκείνες που 

παρουσιάζονται ξεχωριστά ή εντός άλλου δημόσιου εγγράφου, όπως μια ετήσια έκθεση ή ένα 

ενημερωτικό δελτίο. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στη δομή και το περιεχόμενο 

συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με το ΔΛΠ 

34 Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά. Ωστόσο, οι παράγραφοι 13-41 εφαρμόζονται σε τέτοιες 

χρηματοοικονομικές αναφορές. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται εξίσου σε όλες τις οντότητες 

και ανεξάρτητα αν αυτές πρέπει να παρουσιάζουν συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ή 

ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, καθώς ορίζεται στο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και 

Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις. 

Αυτό το Πρότυπο χρησιμοποιεί ορολογία που είναι κατάλληλη για μία επιχείρηση με 

σκοπό το κέρδος, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών μονάδων του δημόσιου τομέα. 

Οντότητες με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα, δημόσιες ή κρατικές 

επιχειρήσεις, που επιδιώκουν να εφαρμόσουν αυτό το Πρότυπο, μπορεί να χρειάζεται να 

αλλάξουν τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για ορισμένα συγκεκριμένα κονδύλια των 

οικονομικών καταστάσεων αλλά και για τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις. 
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Ομοίως, οντότητες που δε διαθέτουν ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση (ήτοι κάποια αμοιβαία 

κεφάλαια) και οντότητες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο δεν αποτελείται από ίδια 

κεφάλαια (ήτοι κάποιες συλλογικές οντότητες) μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσουν την 

παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις των μελών ή των μεριδιούχων. 

2.2 ΔΛΠ 2 Αποθέματα 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό 

των αποθεμάτων. Ένα βασικό θέμα της λογιστικής των αποθεμάτων είναι το ποσό του 

κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και μεταφέρεται σε νέο μέχρις ότου 

αναγνωριστούν τα σχετιζόμενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει οδηγίες για τον τρόπο 

προσδιορισμού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή του ως δαπάνη, 

συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απομείωσης της λογιστικής αξίας μέχρι την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους τύπους προσδιορισμού του 

κόστους που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεμάτων. 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα αποθέματα εκτός από: 

(α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύμφωνα με συμβάσεις κατασκευής, 

συμπεριλαμβάνοντας άμεσα συνδεόμενες συμβάσεις υπηρεσιών (βλέπε ΔΛΠ 11: Συμβάσεις 

Κατασκευής), 

(β) χρηματοοικονομικά μέσα και 

(γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και 

γεωργική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής (βλ. ΔΛΠ 41 Γεωργία). 

Το Πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται στην αποτίμηση αποθεμάτων που κατέχονται από: 

• Παραγωγούς γεωργικών και δασικών προϊόντων, γεωργικής παραγωγής μετά τη 

συγκομιδή και ορυκτών και ορυκτών προϊόντων, κατά την έκταση που αποτιμώνται στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, σύμφωνα με τις γενικά καθιερωμένες πρακτικές στους 

κλάδους αυτούς. Όταν τέτοια αποθέματα αποτιμώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, οι 

μεταβολές στη λογιστική αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία κατά τη λογιστική 

περίοδο της μεταβολής. 

• Διαπραγματευτές-μεσολαβητές εμπορευμάτων που αποτιμούν τα αποθέματά τους 

στην εύλογη αξία απομειωμένη κατά τα άμεσα κόστη πώλησης Όταν τέτοια αποθέματα 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον το κόστος πωλήσεων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία 

αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία κατά την περίοδο της μεταβολής. 
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Τα αποθέματα αποτιμώνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία σε ορισμένα στάδια της 

παραγωγής. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν γίνεται η συγκομιδή των αγροτικών 

εσοδειών ή η εξόρυξη των μεταλλευμάτων και η πώληση είναι εξασφαλισμένη μέσω 

πρoθεσμιακού συμβολαίου ή κρατικής εγγύησης ή όταν υπάρχει μια ενεργή αγορά και ο 

κίνδυνος να μην πωληθούν είναι αμελητέος. Αυτά τα αποθέματα εξαιρούνται μόνον από της 

απαιτήσεις αυτού του Προτύπου που αφορούν στην αποτίμηση. 

Οι διαπραγματευτές-μεσολαβητές είναι όσοι αγοράζουν ή πωλούν εμπορεύματα για 

άλλους ή για ίδιο λογαριασμό. Τα αποθέματα αποκτώνται κυρίως με σκοπό την πώληση στο 

άμεσο μέλλον και τη δημιουργία κερδών από διακυμάνσεις στην τιμή ή το περιθώριο κέρδους 

του διαπραγματευτή-μεσολαβητή. Όταν τα αποθέματα αυτά αποτιμώνται στην εύλογη 

απομειωμένη κατά τα άμεσα κόστη πώλησης, εξαιρούνται μόνον από της απαιτήσεις αυτού 

του Προτύπου που αφορούν στην αποτίμηση. 

2.3 ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών 

Σκοπός: Οι πληροφορίες ως προς τις ταμιακές ροές μιας επιχείρησης είναι χρήσιμες, 

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

δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, αλλά 

και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμιακές ροές. Οι οικονομικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες απαιτούν μια εκτίμηση της δυνατότητας μιας 

επιχείρησης να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, καθώς και του χρόνου 

και της βεβαιότητας της δημιουργίας των διαθεσίμων αυτών. 

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να απαιτεί την παροχή πληροφοριών, σχετικά με τις 

ιστορικές μεταβολές στα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμιακά ισοδύναμα μιας επιχείρησης, 

μέσω της κατάστασης ταμιακών ροών, η οποία κατατάσσει τις ταμιακές ροές της χρήσης σε 

ροές από επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

 Πεδίο εφαρμογής: Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει μια κατάσταση ταμιακών ροών, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου και να την παρουσιάζει ως ένα 

αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεών της για κάθε περίοδο, για την οποία 

παρουσιάζονται οικονομικές καταστάσεις. 

 Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης ενδιαφέρονται για το πώς 

η επιχείρηση δημιουργεί και χρησιμοποιεί τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμιακά ισοδύναμα. 

Αυτό είναι άσχετο από τη φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ανεξάρτητο από το 

αν τα ταμιακά διαθέσιμα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόν της επιχείρησης, όπως μπορεί να 
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συμβαίνει στην περίπτωση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 

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

μπορούσε να υπάρχει στις κύριες δραστηριότητές τους που δημιουργούν έσοδα. Χρειάζονται 

ταμιακά διαθέσιμα για να διεξάγουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους, να πληρώνουν 

τις υποχρεώσεις τους και να παρέχουν οφέλη στους επενδυτές τους. Συνεπώς, αυτό το 

Πρότυπο επιβάλλει σε όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μια κατάσταση ταμιακών ροών. 

2.4 ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 

Εκτιμήσεων και Λάθη 

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

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

γνωστοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τις 

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

των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών 

καταστάσεων αυτών σε βάθος χρόνου και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων οντοτήτων. 

 Οι υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων για τις λογιστικές πολιτικές, εκτός των μεταβολών 

των λογιστικών πολιτικών, θέτονται στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται στην επιλογή και την εφαρμογή 

λογιστικών πολιτικών και τη λογιστικοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις 

λογιστικές εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. 

 Οι φορολογικές επιδράσεις των διορθώσεων προγενέστερων περιόδων και των 

αναδρομικών προσαρμογών για την εφαρμογή μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, 

λογιστικοποιούνται και γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος. 

2.5 ΔΛΠ 10 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει: 

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

γεγονότα που συμβαίνουν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού και 

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

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

συνέβησαν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Το Πρότυπο επίσης απαιτεί ότι η οντότητα δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονομικές 

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

μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δείχνουν ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας δεν είναι ορθή. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

απεικόνιση και γνωστοποίηση των γεγονότων μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.6 ΔΛΠ 11 (αναθεωρημένο 1993) Συμβάσεις κατασκευής έργων 

Σκοπός: Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των 

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

φύσης της δραστηριότητας που αναλαμβάνεται στις συμβάσεις κατασκευής έργων, η 

ημερομηνία κατά την οποία η συμβατική δραστηριότητα αρχίζει και η ημερομηνία που η 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται συνήθως εμπίπτουν σε διαφορετικές λογιστικές περιόδους. 

Συνεπώς, το βασικό θέμα για τη λογιστική παρακολούθηση των συμβάσεων κατασκευής 

έργων είναι η κατανομή των συμβατικών εσόδων και του συμβατικού κόστους στις 

λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. Αυτό το Πρότυπο 

χρησιμοποιεί τα κριτήρια καταχώρησης που καθιερώνονται στο Πλαίσιο Κατάρτισης και 

Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων, για να καθορίσει πότε τα συμβατικά έσοδα 

και το συμβατικό κόστος πρέπει να καταχωρούνται ως έσοδα και έξοδα στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή 

αυτών των κριτηρίων. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

αντιμετώπιση των συμβάσεων κατασκευής έργων στις οικονομικές καταστάσεις των 

κατασκευαστών, ενώ αντικαθιστά το ΔΛΠ 11, "λογιστική των συμβάσεων κατασκευής 

έργων", που εγκρίθηκε το 1978. 

2.7 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος 

Σκοπός: Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των 

φόρων εισοδήματος. Το προέχον θέμα στη λογιστική των φόρων εισοδήματος είναι το πώς θα 

πρέπει να λογιστικοποιηθούν οι τρέχουσες και μελλοντικές φορολογικές συνέπειες από: 

(α) τη μελλοντική ανάκτηση (τακτοποίηση) της λογιστικής αξίας περιουσιακών 

στοιχείων (υποχρεώσεων) που είναι καταχωρημένα στον Ισολογισμό μιας επιχείρησης, και 
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(β) συναλλαγές και άλλα γεγονότα της τρέχουσας περιόδου που είναι καταχωρημένα 

στις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. 

Κατά την καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης εξυπακούεται ότι η 

επιχείρηση αναμένει να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Αν αναμένεται ότι η ανάκτηση ή η τακτοποίηση 

αυτή της λογιστικής αξίας θα καταστήσει τις μελλοντικές πληρωμές φόρων μεγαλύτερες 

(μικρότερες) από ότι αυτές θα ήταν, αν η ανάκτηση ή η τακτοποίηση αυτή δεν είχε 

φορολογικές συνέπειες, αυτό το Πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να καταχωρεί μία 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση), με ορισμένες 

περιορισμένες εξαιρέσεις. 

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί από μια οντότητα να λογιστικοποιεί τις φορολογικές 

συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις 

ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 

αναγνωρίζονται επίσης στα κέρδη ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές 

επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια. Ομοίως, η αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

επηρεάζει το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από εκείνη τη συνένωση επιχειρήσεων ή το 

ποσό οποιασδήποτε υπέρβασης της συμμετοχής του αποκτώντος στην καθαρή εύλογη αξία 

των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων του αποκτώμενου πέραν του κόστους της συνένωσης. 

Αυτό το Πρότυπο επίσης ασχολείται με την καταχώρηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή 

αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους, με την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις 

οικονομικές καταστάσεις και με τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους 

φόρους εισοδήματος. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

παρακολούθηση των φόρων εισοδήματος. Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, οι φόροι 

εισοδήματος περιλαμβάνουν όλους τους φόρους που επιβάλλονται στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό και βασίζονται στο φορολογητέο εισόδημα. Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν 

επίσης φόρους, όπως οι παρακρατούμενοι φόροι, οι οποίοι είναι πληρωτέοι από μία 

θυγατρική, συγγενή ή κοινοπραξία κατά τη διανομή κερδών προς την επιχείρηση που 

συντάσσει οικονομικές καταστάσεις. 
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Αυτό το Πρότυπο δεν ασχολείται με τις μεθόδους της λογιστικής για τις Κρατικές 

επιχορηγήσεις (βλέπε ΔΛΠ 20 "λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση 

της κρατικής υποστήριξης") ή για τα φορολογικά κίνητρα των επενδύσεων. Όμως, αυτό το 

Πρότυπο καλύπτει τη λογιστική των προσωρινών διαφορών που μπορεί να προκύψουν από 

τέτοιες επιχορηγήσεις ή κίνητρα επενδύσεων. 

2.8 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό 

χειρισμό για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

να διακρίνουν τις σχετικές με την επένδυση σε ενσώματες ακινητοποιήσεις πληροφορίες της 

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

ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν η αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων, ο 

προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους, οι δαπάνες αποσβέσεων και οι ζημίες απομείωσης 

που πρέπει να αναγνωριστούν σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων, εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει 

διαφορετικό λογιστικό χειρισμό. 

Το πρότυπο αυτό δεν εφαρμόζεται σε: 

α) ενσώματες ακινητοποιήσεις ταξινομημένες ως κατεχόμενες προς πώληση σύμφωνα 

με το ΔΠΧΠ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες 

β) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα (βλέπε 

ΔΛΠ 41Γεωργία) 

γ) την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

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

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

φυσικό αέριο και τους όμοιους μη ανανεώσιμους πόρους. 

Ωστόσο, το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε ενσώματες ακινητοποιήσεις που 

χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ή τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων που 

περιγράφονται στα στοιχεία β και δ 

Είναι πιθανό άλλα Πρότυπα να απαιτούν αναγνώριση στοιχείου των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων βασιζόμενα σε προσέγγιση που διαφέρει από εκείνη του παρόντος 

Προτύπου. Για παράδειγμα, το ΔΛΠ 17: Μισθώσεις απαιτεί η οντότητα να αξιολογήσει την 
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αναγνώριση ενός στοιχείου μισθωμένων πάγιων περιουσιακών στοιχείων βάσει της 

μεταφοράς των κινδύνων και των ωφελειών. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι άλλες 

απόψεις του λογιστικού χειρισμού αυτών των περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης και της απόσβεσης, προσδιορίζονται κατά τις απαιτήσεις αυτού του 

Προτύπου. 

Η οντότητα θα εφαρμόζει το Πρότυπο σε ακίνητα υπό κατασκευή ή ανάπτυξη για 

μελλοντική χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα που δεν πληρούν ακόμη τον ορισμό της 

«επένδυσης σε ακίνητα» του ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα. Όταν η κατασκευή ή η 

αξιοποίηση ολοκληρώνεται, το ακίνητο θεωρείται επένδυση και η οντότητα απαιτείται να 

εφαρμόσει το ΔΛΠ 40. Το ΔΛΠ 40 επίσης εφαρμόζεται στις υπάρχουσες επενδύσεις σε 

ακίνητα που είναι υπό ανακατασκευή για συνεχή μελλοντική χρήση ως επένδυση σε ακίνητα. 

Η οντότητα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους για τις επενδύσεις σε ακίνητα σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 40, θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο του κόστους του παρόντος Προτύπου. 

2.9 ΔΛΠ 17 Μισθώσεις 

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

τους εκμισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να 

εφαρμοσθούν για τις μισθώσεις. 

Πεδίο εφαρμογής:  Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται για τη λογιστική όλων των 

μισθώσεων, εκτός από: 

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

και ομοίων μη αναγεννώμενων πόρων, και 

(β) συμβάσεις παραχώρησης δικαιώματος στοιχείων όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, 

οι μαγνητοσκοπήσεις, τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείμενα, οι ευρεσιτεχνίες και τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

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

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

επενδύσεις σε ακίνητα (βλέπε ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα). 

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

(βλέπε ΔΛΠ 40). 

(γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται από μισθωτές με χρηματοδοτικές 

μισθώσεις (βλέπε ΔΛΠ 41 Γεωργία), ή 
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(δ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται από εκμισθωτές με λειτουργικές 

μισθώσεις (βλέπε ΔΛΠ 41). 

Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε συμφωνίες που μεταβιβάζουν το δικαίωμα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων, έστω και αν απαιτούνται από τον εκμισθωτή σημαντικές υπηρεσίες 

για τη λειτουργία ή τη συντήρηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Το Πρότυπο αυτό δεν 

εφαρμόζεται σε συμφωνίες που αποτελούν συμβάσεις για υπηρεσίες, που δε μεταβιβάζουν το 

δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο. 

2.10 ΔΛΠ 18 Έσοδα 

Σκοπός: Στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, ως 

έσοδα ορίζονται οι αυξήσεις στα οικονομικά οφέλη, κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τη 

μορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή μειώσεων των υποχρεώσεων, που 

καταλήγουν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, άλλη από εκείνη που συνδέεται με εισφορές 

των συμμετεχόντων στα ίδια κεφάλαια. Τα έσοδα εμπεριέχουν τόσο τα τακτικά όσο και τα 

έκτακτα έσοδα και κέρδη. Τα τακτικά έσοδα προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και αναφέρονται με μια ποικιλία διαφορετικών 

λογαριασμών, που συμπεριλαμβάνουν τις πωλήσεις, τις αμοιβές, τους τόκους, τα μερίσματα 

και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης. Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το 

λογιστικό χειρισμό των εσόδων, που προκύπτουν από ορισμένους τύπους συναλλαγών και 

γεγονότων. 

Βασικό θέμα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισμός του χρόνου 

καταχώρησης του εσόδου. Τα έσοδα λογίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και αυτά τα οφέλη μπορεί να αποτιμηθούν 

βάσιμα. Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται αυτά τα 

κριτήρια και συνεπώς λογίζεται το έσοδο. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την 

εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 18 "καταχώρηση των 

εσόδων", που είχε εγκριθεί το 1982 και πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

παρακολούθηση των εσόδων, που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα: 

(α) πώληση αγαθών, 

(β) παροχή υπηρεσιών, και 

(γ) την από μέρους τρίτων χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, τα 

οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα. 
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Στα αγαθά περιλαμβάνονται αυτά που παράγει η επιχείρηση, με σκοπό την πώλησή 

τους, καθώς και τα αγορασμένα αγαθά προς μεταπώληση, όπως εμπορεύματα αγορασμένα 

από ένα λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία που κατέχεται προς μεταπώληση. 

Η παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαμβάνει την εκτέλεση από την επιχείρηση ενός 

συμβατικώς συμφωνημένου έργου, κατά τη διάρκεια μιας συμφωνημένης χρονικής περιόδου. 

Οι υπηρεσίες μπορεί να παρασχεθούν μέσα σε μία μόνο περίοδο ή κατά τη διάρκεια 

περισσότερων περιόδων. Μερικές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών είναι άμεσα σχετιζόμενες 

με κατασκευαστικές συμβάσεις, για παράδειγμα, εκείνες για υπηρεσίες διαχείρισης έργου και 

αρχιτεκτόνων. Τα έσοδα που προκύπτουν από αυτές τις συμβάσεις, δεν εξετάζονται από αυτό 

το Πρότυπο, αλλά αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις κατασκευής 

έργων, όπως καθορίζονται στο ΔΛΠ 11 "συμβάσεις κατασκευής έργων". 

Η χρησιμοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποφέρει 

έσοδα με τις ακόλουθες μορφές: 

(α) τόκοι - καταλογισμοί για τη χρησιμοποίηση μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων ή 

ποσών οφειλόμενων στην επιχείρηση, 

(β) δικαιώματα εκμετάλλευσης - καταλογισμοί για τη χρησιμοποίηση μακροπρόθεσμων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, για παράδειγμα, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, 

σημάτων, εκδοτικών δικαιωμάτων και λογισμικού, και 

(γ) μερίσματα - διανομές κερδών στους κατόχους συμμετοχικών τίτλων σε αναλογία 

της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίου. 

Το παρόν Πρότυπο δεν αφορά σε έσοδα που προκύπτουν από: 

1) Συμφωνίες μισθώσεων (βλέπε ΔΛΠ 17 "μισθώσεις"). 

2) Μερίσματα που προκύπτουν από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με βάση τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης (βλέπε ΔΛΠ 28 "λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις". 

3) Ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 

Ασφαλιστήρια Συμβόλαια,(ΔΠΧΠ 4). 

4) Μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ή από τη διάθεσή τους (βλέπε ΔΛΠ 39 

"χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώρηση και αποτίμηση"). 

5) Μεταβολές στην αξία άλλων κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. 

6) Αρχική καταχώρηση και από μεταβολές στην εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων που αφορούν τη γεωργική δραστηριότητα (βλέπε ΔΛΠ 41 "γεωργία"). 

7) Αρχική καταχώρηση γεωργικής παραγωγής (βλέπε ΔΛΠ 41 "γεωργία"). 
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8) Εξόρυξη μεταλλευμάτων. 

2.11 ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζόμενους 

Σκοπός: Σκοπός του Προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τη λογιστική απεικόνιση 

και τις γνωστοποιήσεις για παροχές σε εργαζόμενους. Το Πρότυπο απαιτεί η επιχείρηση να 

καταχωρεί: 

(α) μία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία με αντάλλαγμα 

παροχές σε εργαζόμενους, που θα πληρωθούν μελλοντικά, και 

(β) ένα έξοδο, όταν η επιχείρηση αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από 

την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόμενο με αντάλλαγμα τις παροχές σε 

εργαζόμενους. 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται από ένα εργοδότη για τη 

λογιστική των παροχών σε εργαζόμενους ενώ δεν ασχολείται με πληροφόρηση από τα 

προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους (βλέπε ΔΛΠ 26 "λογιστική και πληροφόρηση για τα 

προγράμματα παροχών εξόδου από την υπηρεσία"). 

Στις παροχές σε εργαζόμενους στις οποίες εφαρμόζεται το παρόν Πρότυπο 

συμπεριλαμβάνονται και εκείνες που παρέχονται: (ΔΠΧΠ 2 ) 

(α) σύμφωνα με επίσημα προγράμματα ή άλλες τυπικές συμφωνίες μεταξύ της 

επιχείρησης και εργαζομένων, ομάδων εργαζομένων ή των αντιπροσώπων τους, 

(β) σύμφωνα με νομοθετικές απαιτήσεις ή μέσω κλαδικών επιχειρηματικών 

κανονισμών, όπου οι επιχειρήσεις υποχρεώνονται να συνεισφέρουν σε εθνικά, κρατικά, 

κλαδικά ή άλλα προγράμματα πολλών εργοδοτών, ή 

(γ) εκείνων των άτυπων πρακτικών εφαρμογών που δημιουργούν τεκμαιρόμενη 

δέσμευση. Άτυπες πρακτικές δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση, όταν η επιχείρηση δεν 

έχει ρεαλιστική εναλλακτική λύση παρά να καταβάλει τις παροχές εργαζόμενων. Ένα 

παράδειγμα μιας τεκμαιρόμενης δέσμευσης είναι, όταν μια μεταβολή στις άτυπες πρακτικές 

της επιχείρησης θα προξενούσε μία μη αποδεκτή ζημία στη σχέση της με τους εργαζόμενους. 

Οι παροχές σε εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

(α) βραχύχρονες παροχές σε εργαζόμενους, όπως ημερομίσθια, μισθοί και εισφορές 

κοινωνικών ασφαλίσεων, ετήσια άδεια μετ' αποδοχών και άδεια ασθενείας μετ' αποδοχών, 

διανομή κερδών και πρόσθετες παροχές (αν είναι πληρωτέες μέσα σε δώδεκα μήνες από το 

τέλος της περιόδου) και μη χρηματικές παροχές (όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
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στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς 

απασχολούμενους, 

(β) παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία, όπως συντάξεις, άλλες παροχές 

αποχώρησης, ασφάλεια ζωής μετά την έξοδο από την υπηρεσία και ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

(γ) λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές σε εργαζόμενους, περιλαμβανομένης αδείας 

μακρόχρονης υπηρεσίας ή άδειας ανάπαυσης, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης μακρόχρονης 

υπηρεσίας, παροχές μακρόχρονης ανικανότητας και, αν δεν είναι πληρωτέα εξ' ολοκλήρου 

μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το τέλος της περιόδου, διανομή κερδών, πρόσθετες παροχές και 

μεταφερόμενη αποζημίωση, 

(δ) παροχές εξόδου από την υπηρεσία. 

(ε) παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους ή με βάση την αξία αυτών. 

Επειδή κάθε κατηγορία που εντοπίζεται ανωτέρω στα (α) μέχρι (ε) έχει διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, το Πρότυπο αυτό καθιερώνει ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε κατηγορία. 

Οι παροχές σε εργαζόμενους περιλαμβάνουν παροχές που χορηγούνται είτε στους 

εργαζόμενους είτε στα προστατευόμενά τους μέλη και μπορεί να τακτοποιούνται με 

πληρωμές (ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών) που γίνονται είτε απευθείας στους 

εργαζόμενους, στις συζύγους τους, στα τέκνα ή άλλα προστατευόμενα μέλη ή σε άλλους, 

όπως ασφαλιστικές εταιρείες. 

Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στην επιχείρηση στη βάση πλήρους 

απασχόλησης, έκτακτης απασχόλησης, μόνιμης, ευκαιριακής ή προσωρινής. Για το σκοπό 

του Προτύπου αυτού, οι εργαζόμενοι περιλαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

και το άλλο διευθυντικό προσωπικό. 

2.12 ΔΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

παρακολούθηση και γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων, καθώς και για τη 

γνωστοποίηση άλλων μορφών κρατικής ενίσχυσης. 

Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται με: 

(α) τα ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη λογιστικοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων σε οικονομικές καταστάσεις που αντανακλούν τις επιδράσεις από τις 

μεταβολές τιμών ή σε παρόμοιας φύσης συμπληρωματικές πληροφορίες, 
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(β) κρατική υποστήριξη, που παρέχεται στην επιχείρηση με τη μορφή οφέλους, που 

λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος ή που 

προσδιορίζεται ή περιορίζεται βάσει της υποχρέωσης φόρου εισοδήματος (όπως είναι οι 

φορολογικές απαλλαγές, τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων, οι πρόσθετες αποσβέσεις και οι 

μειωμένοι συντελεστές φόρου), 

(γ) κρατική συμμετοχή στην ιδιοκτησία της επιχείρησης, 

(δ) κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται από το ΔΛΠ 41, "γεωργία". 

2.13 ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος 

Σκοπός: Μια οντότητα μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο εξωτερικό με δύο 

τρόπους. Μπορεί να έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα ή δικές της εκμεταλλεύσεις στο 

εξωτερικό. Επιπρόσθετα, η οντότητα μπορεί να παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις 

σε ξένο νόμισμα. Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει πως πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό στις 

οικονομικές καταστάσεις της οντότητας και πως μετατρέπονται οι οικονομικές καταστάσεις 

σε νόμισμα παρουσίασης. 

Πρωταρχικά θέματα είναι η επιλογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας (των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών) και η παρουσίαση των επιδράσεων των μεταβολών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες στις οικονομικές καταστάσεις. 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται: 

(α) στο λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών και των υπολοίπων σε ξένα νομίσματα, 

εκτός από συναλλαγές που αφορούν παράγωγα και υπόλοιπα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, 

(β) στη μετατροπή των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης εκμεταλλεύσεων 

στο εξωτερικό, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας μέσω μιας 

ολικής ή αναλογικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και 

(γ) στη μετατροπή των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της οντότητας σε 

νόμισμα παρουσίασης. 

Το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται σε πολλά παράγωγα σε ξένο νόμισμα και, συνεπώς, αυτά 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Προτύπου. Όμως, όσα παράγωγα σε ξένο 

νόμισμα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 (ήτοι κάποια παράγωγα σε ξένο 

νόμισμα που ενσωματώνονται σε άλλες συμβάσεις) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Προτύπου. Εκτός αυτού, το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται όταν η οντότητα 
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μετατρέπει ποσά που έχουν σχέση με παράγωγα από το νόμισμα λειτουργίας στο νόμισμα 

παρουσίασης. 

Το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στην αντισταθμιστική λογιστική στοιχείων σε ξένο 

νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης της αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό. Το ΔΛΠ 39 εφαρμόζεται στη λογιστική αντιστάθμισης. 

Ακόμη, εφαρμόζεται στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας 

σε ξένο νόμισμα και θέτει τις απαιτήσεις ώστε οι προκύπτουσες οικονομικές καταστάσεις να 

χαρακτηρίζονται σύμμορφες προς τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το 

Πρότυπο καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν για μετατροπές 

οικονομικών πληροφοριών σε ξένο νόμισμα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές, ενώ, δεν 

εφαρμόζεται στην παρουσίαση σε μια κατάσταση ταμιακών ροών, των ταμιακών ροών που 

προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή τη μετατροπή των ταμιακών ροών μιας 

εκμετάλλευσης στο εξωτερικό (βλ. ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμιακών Ροών). 

2.14 ΔΛΠ 22 Ενοποιήσεις επιχειρήσεων 

Σκοπός: Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό 

των ενοποιήσεων των επιχειρήσεων. Το Πρότυπο καλύπτει τόσο την απόκτηση με αγορά μιας 

επιχείρησης από μια άλλη, όσο επίσης και τη σπάνια περίπτωση μιας συνένωσης 

συμφερόντων, όπου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής. Η λογιστική 

αντιμετώπιση μιας απόκτησης με αγορά περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κόστους της 

αγοράς, τον επιμερισμό του κόστους στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης και το λογιστικό χειρισμό της προκύπτουσας 

θετικής ή αρνητικής υπεραξίας, τόσο κατά την αγορά όσο και μεταγενέστερα. 

Άλλα λογιστικά θέματα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του ύψους των δικαιωμάτων 

της μειοψηφίας, το λογιστικό χειρισμό της απόκτησης ύστερα από σταδιακές αγορές, τις 

μεταγενέστερες μεταβολές του κόστους αγοράς ή του προσδιορισμού των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική των 

ενοποιήσεων επιχειρήσεων. Μία ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να δομηθεί με πολλούς 

τρόπους, που υπαγορεύονται από νομικούς, φορολογικούς ή άλλους λόγους. Μπορεί να 

αφορά την αγορά από μία επιχείρηση των συμμετοχικών τίτλων μιας άλλης επιχειρήσεως ή 

την αγορά της καθαρής περιουσίας μιας επιχειρήσεως. Αυτό είναι δυνατό να 

πραγματοποιηθεί με έκδοση μετοχών ή μεριδίων ή με τη μεταβίβαση μετρητών, ταμιακών 
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ισοδύναμων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η συναλλαγή μπορεί να γίνει μεταξύ των 

ιδιοκτητών των ενοποιούμενων επιχειρήσεων ή μεταξύ της μιας επιχείρησης και των 

ιδιοκτητών της άλλης. Η ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να προϋποθέτει την ίδρυση μιας 

νέας επιχείρησης, για να αναλάβει τον έλεγχο πάνω στις ενοποιούμενες επιχειρήσεις, τη 

μεταβίβαση της καθαρής περιουσίας της μιας ή περισσοτέρων από τις ενοποιούμενες 

επιχειρήσεις σε άλλη επιχείρηση ή τη διάλυση της μιας ή περισσοτέρων από τις 

ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Όταν η ουσία της συναλλαγής ανταποκρίνεται στον ορισμό της 

ενοποίησης επιχειρήσεων αυτού του Προτύπου, οι ρυθμίσεις για το λογιστικό χειρισμό και τις 

γνωστοποιήσεις, που περιέχονται σε αυτό το Πρότυπο, εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της 

συγκεκριμένης δομής που υιοθετείται για την ενοποίηση. 

Μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να συνεπάγεται τη δημιουργία σχέσης μητρικής 

εταιρίας - θυγατρικής, στην οποία αγοραστής είναι η μητρική εταιρία και αποκτώμενη είναι 

μια θυγατρική του αγοραστή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής εφαρμόζει αυτό το 

Πρότυπο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του και περιλαμβάνει τα δικαιώματά 

του στην αποκτώμενη, στις δικές του ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις, ως μία επένδυση 

σε θυγατρική (βλέπε ΔΛΠ αριθμός 27 "Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και 

Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές"). 

Ακόμη, μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να αφορά την αγορά της καθαρής 

περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας, μιας άλλης επιχείρησης μάλλον, παρά 

την αγορά των μετοχών της άλλης επιχείρησης. Αυτή η ενοποίηση δεν καταλήγει σε σχέση 

μητρικής - θυγατρικής εταιρίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αγοραστής εφαρμόζει το Πρότυπο 

αυτό στις δικές του ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις και, συνεπώς, στις δικές του 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Επίσης, μια ενοποίηση επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει μια νόμιμη συγχώνευση. 

Ενώ οι προϋποθέσεις για νόμιμες συγχωνεύσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, μια νόμιμη 

συγχώνευση αποτελεί συνήθως συγχώνευση μεταξύ δύο εταιριών στις οποίες: 

(α) είτε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της μιας εταιρίας μεταβιβάζονται 

στην άλλη και η πρώτη εταιρία διαλύεται, 

(β) είτε τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δύο εταιριών μεταβιβάζονται 

σε μια νέα εταιρία και αμφότερες οι αρχικές εταιρίες διαλύονται. 

Πολλές νόμιμες συγχωνεύσεις προκύπτουν ως μέρος της αναδιάρθρωσης ή 

αναδιοργάνωσης ενός ομίλου και δεν απασχολούν αυτό το Πρότυπο, γιατί αποτελούν πράξεις 

μεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. Όμως, κάθε ενοποίηση επιχειρήσεων που 

κατέληξε στο να γίνουν οι δύο εταιρίες μέλη του ιδίου ομίλου, αντιμετωπίζεται ως αγορά ή 
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ως συνένωση συμφερόντων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις αυτού του Προτύπου. 

Το Πρότυπο αυτό δεν ασχολείται με τις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις μιας 

μητρικής εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις που η ενοποίηση αφορά την αγορά καθαρής 

περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας μιας άλλης επιχείρησης. Ιδιαίτερες 

οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται χρησιμοποιώντας διάφορες λογιστικές πρακτικές 

στις διάφορες χώρες, για να αντιμετωπίσουν μια ποικιλία αναγκών. 

Τέλος το Πρότυπο δεν ασχολείται με: 

(α) Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάτω από κοινό έλεγχο. 

(β) Δικαιώματα σε κοινοπραξίες (βλέπε ΔΛΠ 31 "χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

για τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες") και με τις οικονομικές καταστάσεις κοινοπραξιών. 

2.15 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό 

του κόστους δανεισμού. Αυτό το Πρότυπο γενικά απαιτεί την άμεση καταχώρηση του 

κόστους δανεισμού σε βάρος των αποτελεσμάτων. Όμως, το Πρότυπο επιτρέπει, ως 

εναλλακτικό χειρισμό, την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού, εφόσον το κόστος αυτό 

σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός ειδικού περιουσιακού 

στοιχείου. 

Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση 

του κόστους δανεισμού, αντικαθιστά το ΔΛΠ 23 "κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού", που 

εγκρίθηκε το 1983, ενώ, δεν ασχολείται με το πραγματικό ή το υπολογιστικό κόστος 

κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένου και του προνομιούχου κεφαλαίου που δεν εντάσσεται στις 

υποχρεώσεις. 

2.16 ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 

Σκοπός: Ο σκοπός του Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

της οντότητας εμπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειμένου να εφιστήσουν 

την προσοχή στο ενδεχόμενο ότι η οικονομική θέση και το κέρδος ή η ζημία δύνανται να 

έχουν επηρεαστεί από την ύπαρξη συνδεδεμένων μερών και από τις συναλλαγές και τα 

ανεξόφλητα υπόλοιπα που αφορούν τα συνδεδεμένα μέρη αυτά. 

 Πεδίο εφαρμογής: Το Πρότυπο εφαρμόζεται: 

43 



 

ΣΥΝΟΨΗ 

(α) στην εξατομίκευση των σχέσεων και των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων 

μερών, 

(β) στην εξατομίκευση των ανεξόφλητων υπολοίπων που αφορούν την οντότητα και τα 

συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, 

(γ) στην εξατομίκευση των συνθηκών υπό των οποίων απαιτείται η γνωστοποίηση των 

στοιχείων (α) και (β) και 

(δ) στον καθορισμό των γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται για τα στοιχεία αυτά. 

 Το Πρότυπο απαιτεί γνωστοποίηση των συναλλαγών συνδεδεμένων μερών και των 

ανεξόφλητων υπολοίπων στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, της 

κοινοπραξίας ή του επενδυτή, σύμφωνα με το ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις. Οι συναλλαγές συνδεδεμένων μερών και τα ανεξόφλητα 

υπόλοιπα με άλλες οντότητες που ανήκουν σε έναν όμιλο γνωστοποιούνται στις οικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας. Οι εντός του ιδίου ομίλου συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 

μερών και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα συμψηφίζονται κατά την κατάρτιση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων του ομίλου. 

Σκοπός των γνωστοποιήσεων συνδεδεμένων μερών 

Οι σχέσεις συνδεδεμένων μερών αποτελούν ένα κοινό εμπορικό και επιχειρηματικό 

γνώρισμα. Για παράδειγμα, οι οντότητες συχνά διεξάγουν μέρος των δραστηριοτήτων τους 

μέσω θυγατρικών, κοινοπραξιών και συγγενών εταιριών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

ικανότητα της οντότητας να επηρεάσει τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της 

εκδότριας εταιρίας εξασφαλίζεται μέσω του ελέγχου, του από κοινού ελέγχου ή της άσκησης 

σημαντικής επιρροής.  Η σχέση μεταξύ συνδεδεμένα μέρη μπορεί να επηρεάσει το κέρδος ή 

τη ζημία και την οικονομική θέση της οντότητας. Τα συνδεδεμένα μέρη μπορεί να 

υπεισέλθουν σε συναλλαγές στις οποίες μη συνδεδεμένα μέρη δε θα υπεισέρχοντο. Για 

παράδειγμα, η οντότητα που πουλά αγαθά στη μητρική της εταιρία στο κόστος μπορεί να μην 

πωλεί σε άλλους πελάτες με τους όρους αυτούς. Επίσης, οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 

μερών μπορεί να μην ανέρχονταν στα ίδια ποσά, αν δεν υπήρχε η σχέση των συνδεδεμένων 

μερών. 

 Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της οντότητας μπορεί να επηρεασθούν από 

τη σχέση με συνδεδεμένο μέρος ακόμη και αν δεν υπάρχουν συναλλαγές με αυτό. Η ύπαρξη 

και μόνο της σχέσης μπορεί να αρκεί για να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ της 

αναφέρουσας οντότητας και άλλων μερών. Για παράδειγμα, μια θυγατρική μπορεί να 

τερματίσει τις σχέσεις με έναν εμπορικό εταίρο λόγω απόκτησης από τη μητρική εταιρία μιας 

αδελφής θυγατρικής που διεξάγει τις ίδιες δραστηριότητες, όπως ο πρώην εμπορικός εταίρος. 
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Επίσης, ένα συνδεδεμένο μέρος μπορεί να απέχει από την ενεργό δράση, λόγω της 

σημαντικής επιρροής ενός άλλου, για παράδειγμα, μια θυγατρική μπορεί να λάβει οδηγίες 

από τη μητρική εταιρία της να μην ασχολείται με την έρευνα και ανάπτυξη. 

Για τους λόγους αυτούς, η γνώση των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών, των 

ανεξόφλητων υπολοίπων και των σχέσεων μπορεί να επηρεάσει τις αξιολογήσεις των 

δραστηριοτήτων της οντότητας από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει η οντότητα. 

2.17 ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική 

επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για όμιλο οντοτήτων που υπάγεται στον 

έλεγχο μιας μητρικής εταιρίας, ενώ, δεν ασχολείται με μεθόδους λογιστικής για συνενώσεις 

επιχειρήσεων και τις επιδράσεις τους στην ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας 

που προκύπτει σε μία συνένωση επιχειρήσεων (βλέπε ΔΛΠ 22: Συνενώσεις Επιχειρήσεων). 

Το Πρότυπο εφαρμόζεται επίσης στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε 

θυγατρικές εταιρίες, από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς εταιρίες 

όταν η οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις ή όταν αυτό 

επιβάλλεται από τοπικούς κανονισμούς. 

Πεδίο εφαρμογής των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: Οι ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις θυγατρικές της μητρικής εταιρίας.  Ο 

έλεγχος τεκμαίρεται ότι υπάρχει όταν περισσότερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου 

μιας οντότητας ανήκει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, στη μητρική εταιρία, εκτός αν 

μπορεί να αποδειχθεί καθαρά ότι τέτοια κυριότητα δε συνιστά έλεγχο. Έλεγχος επίσης 

υπάρχει και αν ακόμα η μητρική εταιρία κατέχει το ήμισυ ή λιγότερο των δικαιωμάτων 

ψήφου μιας οντότητας, όταν υπάρχει: 

(α) δικαίωμα ελέγχου που υπερβαίνει το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, δυνάμει 

συμφωνίας με άλλους επενδυτές, 

(β) το δικαίωμα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της άλλης 

οντότητας, σύμφωνα με καταστατικό ή συμβατικό όρο, 

(γ) το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειονότητα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή άλλου ισοδύναμου διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα ή 
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(δ) το δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή ισοδύναμου 

προς αυτό διοικητικού οργάνου που διοικεί την οντότητα. 

 Η οντότητα μπορεί να κατέχει δικαιώματα αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης 

αγοράς μετοχών, χρεωστικούς ή συμμετοχικούς τίτλους που είναι μετατρέψιμοι σε κοινές 

μετοχές ή άλλα όμοια χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν τη δυνατότητα, αν εξασκηθούν 

ή μετατραπούν, να δώσουν στην οντότητα δύναμη ψήφου ή να μειώσουν τη δύναμη ψήφου 

άλλου μέρους στις χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές μίας άλλης οντότητας 

(δυνητικά δικαιώματα ψήφου). Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου 

τα οποία είναι τρέχοντος εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα, συμπεριλαμβανομένων των δυνητικών 

δικαιωμάτων ψήφου που κατέχονται από άλλη οντότητα, εξετάζονται προκειμένου να 

προσδιοριστεί αν η οντότητα έχει την εξουσία να ασκεί έλεγχο στις οικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές μιας άλλης οντότητας. Τα δυνητικά δικαιώματα 

ψήφου δεν είναι επί του παρόντος εξασκήσιμα ή μετατρέψιμα όταν, για παράδειγμα, αυτά δεν 

μπορούν να ασκηθούν ή να μετατραπούν μέχρι μία μελλοντική ημερομηνία ή μέχρι την 

πραγματοποίηση ενός μελλοντικού γεγονότος. 

Κατά τον προσδιορισμό αν τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου συνεισφέρουν στον έλεγχο, 

η οντότητα εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των όρων της 

εξάσκησης των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου και κάθε άλλο συμβατικό διακανονισμό, είτε 

μεμονωμένα είτε συνολικά) που επηρεάζουν τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου, εκτός της 

πρόθεσης της διοίκησης και της οικονομικής δυνατότητας για την εξάσκηση ή τη μετατροπή. 

 Κατά τον προσδιορισμό αν τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου συνεισφέρουν στον έλεγχο, 

η οντότητα εξετάζει όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες (συμπεριλαμβανομένων των όρων της 

εξάσκησης των δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου και κάθε άλλο συμβατικό διακανονισμό, είτε 

μεμονωμένα είτε συνολικά) που επηρεάζουν τα δυνητικά δικαιώματα ψήφου, εκτός της 

πρόθεσης της διοίκησης και της οικονομικής δυνατότητας για την εξάσκηση ή τη μετατροπή. 

Η θυγατρική δεν εξαιρείται από την ενοποίηση απλά και μόνον επειδή ο επενδυτής 

είναι οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, αμοιβαίων κεφαλαίων, 

καταπιστευματική επενδυτική μονάδα (unit trust) ή παρόμοια οντότητα. Μία θυγατρική δεν 

εξαιρείται από την ενοποίηση επειδή οι επιχειρηματικές δραστηριότητές της διαφέρουν από 

εκείνες των άλλων οντοτήτων του ομίλου. Παρέχεται σχετική πληροφόρηση με την 

ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών και τη γνωστοποίηση πρόσθετων πληροφοριών στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, για τις διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 

των θυγατρικών. Για παράδειγμα, οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΠ 8 
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Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα, βοηθούν να εξηγηθεί η σπουδαιότητα των 

διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του ομίλου. 

Τέλος, η μητρική εταιρία χάνει τον έλεγχο όταν χάνει το δικαίωμα να κατευθύνει την 

οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας εκδότριας, ούτως ώστε να λαμβάνει οφέλη από 

τις δραστηριότητές της. Η απώλεια του ελέγχου μπορεί να συμβεί με ή χωρίς αλλαγή του 

απόλυτου ή του σχετικού επιπέδου κυριότητας. Θα μπορούσε να συμβεί, για παράδειγμα, 

όταν μία θυγατρική υπόκειται σε κρατικό, δικαστικό, διαχειριστικό ή εποπτικό έλεγχο. Θα 

μπορούσε επίσης να συμβεί λόγω συμβατικού διακανονισμού. 

2.18 ΔΛΠ 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική 

απεικόνιση των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Όμως, δεν ισχύει για επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις που κατέχονται από: 

(α) οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή 

(β) αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και 

παρόμοιες οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται 

με επενδύσεις που, κατά την αρχική αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους 

μέσω του κέρδους ή της ζημίας ή που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική 

εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις θα αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή θα αναγνωρίζονται ως κέρδος ή 

ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. 

2.19 ΔΛΠ 29 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε 

υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται στις μεμονωμένες οικονομικές 

καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κάθε 

οντότητας της οποίας το νόμισμα λειτουργίας είναι νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής 

οικονομίας. Σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, η χωρίς επαναδιατύπωση απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης στο τοπικό νόμισμα, δεν έχει 

χρησιμότητα. Το χρήμα χάνει την αγοραστική δύναμη σε τέτοιο βαθμό, ώστε η σύγκριση των 
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ποσών από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που συνέβησαν σε διαφορετικούς χρόνους, ακόμη 

και μέσα στην ίδια λογιστική περίοδο, είναι παραπλανητική. 

Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό, από το οποίο ο 

υπερπληθωρισμός θεωρείται ότι αρχίζει. Αποτελεί θέμα κρίσης, πότε η επαναδιατύπωση των 

οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο, καθίσταται αναγκαία. Ο 

υπερπληθωρισμός φαίνεται από χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας 

στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) Ο γενικός πληθυσμός προτιμά να διατηρεί τον πλούτο του σε μη νομισματικά 

περιουσιακά στοιχεία ή σε ένα σχετικώς σταθερό ξένο νόμισμα. Τα ποσά τοπικού νομίσματος 

που κατέχονται, επενδύονται αμέσως για να διατηρείται η αγοραστική δύναμη. 

(β) Ο γενικός πληθυσμός εκτιμά τα νομισματικά ποσά όχι βάσει του τοπικού 

νομίσματος, αλλά βάσει ενός σχετικώς σταθερού ξένου νομίσματος. Οι τιμές μπορεί να 

αναφέρονται σε αυτό το νόμισμα. 

(γ) Πωλήσεις και αγορές επί πιστώσει λαμβάνουν χώρα σε τιμές που συμψηφίζουν την 

αναμενόμενη ζημία της αγοραστικής δύναμης κατά τη διάρκεια της περιόδου της πίστωσης, 

ακόμη και αν η περίοδος αυτή είναι μικρή. 

(δ) Επιτόκια, μισθοί και τιμές συνδέονται προς ένα δείκτη τιμών. 

(ε) Το σωρευτικό ποσοστό πληθωρισμού μέσα σε τρία έτη, πλησιάζει ή ξεπερνά το 

100%. 

Τέλος, είναι προτιμότερο, όλες οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν οικονομικές 

καταστάσεις στο νόμισμα της ίδιας υπερπληθωριστικής οικονομίας, να εφαρμόζουν αυτό το 

Πρότυπο από την ίδια ημερομηνία. Παρόλα αυτά, αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις κάθε επιχείρησης, από την έναρξη της περιόδου στην οποία 

διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερπληθωρισμού στη χώρα, στο νόμισμα της οποίας η επιχείρηση 

καταρτίζει τις καταστάσεις αυτές. 

2.20 ΔΛΠ 31 Χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα σε 

κοινοπραξίες 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο θα εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των 

συμμετοχών σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, 

υποχρεώσεων, εσόδων και δαπανών της κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των 

μελών των κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δομές ή τις μορφές με τις 

οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Όμως, δεν εφαρμόζεται σε 
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συμμετοχές μελών κοινοπραξιών σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες που 

κατέχονται από: 

(α) οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή 

(β) αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και 

παρόμοιες οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών κεφαλαίων που συνδέονται 

με επενδύσεις, που, κατά την αρχική αναγνώριση, χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους 

μέσω του κέρδους ή της ζημίας ή που κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική 

εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά  

μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις θα αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή θα αναγνωρίζονται ως κέρδος ή 

ζημία στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Ακόμη, το μέλος της κοινοπραξίας 

που έχει συμμετοχή σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα απαλλάσσεται από τις 

απαιτήσεις των παραγράφων 30 (αναλογική ενοποίηση) και 38 (μέθοδος καθαρής θέσης) 

όταν πληροί  τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) η συμμετοχή κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 

5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες,)(ΔΠΧΠ5 ) 

(β) εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και 

Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις που επιτρέπει σε μητρική εταιρία που επίσης έχει 

συμμετοχή σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα να μην παρουσιάζει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή 

(γ) ισχύουν όλα τα ακόλουθα: 

(i) το μέλος της κοινοπραξίας κατέχεται εξ’ ολοκλήρου από άλλη εταιρία ή κατέχεται 

μερικώς από άλλη οντότητα και οι ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 

έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι το μέλος της κοινοπραξίας δε θα εφαρμόσει 

την αναλογική ενοποίηση ή τη μέθοδο της καθαρής θέσης και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ 

αυτού, 

(ii) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι του μέλους της κοινοπραξίας δε 

διαπραγματεύονται δημόσια (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 

εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές), 

(iii) το μέλος της κοινοπραξίας δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία 

υποβολής των οικονομικών καταστάσεών του σε επιτροπή χρηματιστηριακών συναλλαγών ή 

άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας για 

διαπραγμάτευση σε δημόσια αγορά και 
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(iν) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρία του μέλους της κοινοπραξίας 

δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

2.21 ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποίηση και 

Παρουσίαση 

Σκοπός: Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι η θέσπιση αρχών για την παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια και για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Αφορά την κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων από την προοπτική του εκδότη, ως 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και 

συμμετοχικούς τίτλους και την κατάταξη των σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και 

κερδών, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

και υποχρεώσεις πρέπει να συμψηφίζονται. 

Οι αρχές του παρόντος Προτύπου συμπληρώνουν τις αρχές για την αναγνώριση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, και για 

την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με αυτά, του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις. 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται από όλες τις οντότητες και για 

όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από: 

(α) εκείνες τις συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις, το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ή το ΔΛΠ 31 

Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΔΛΠ 27, το ΔΛΠ 28 ή 

το ΔΛΠ 31 επιτρέπουν σε μια οντότητα να αντιμετωπίζει λογιστικά μια συμμετοχή σε 

θυγατρική, συγγενή εταιρεία ή σε κοινοπραξία βάσει του ΔΛΠ 39. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

οντότητες εφαρμόζουν τις απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΛΠ 27, του ΔΛΠ 28 ή του ΔΛΠ 

31, επιπλέον εκείνων του παρόντος ΔΠΧΠ. Οι οντότητες θα εφαρμόσουν επίσης το παρόν 

Πρότυπο σε όλα τα παράγωγα που συνδέονται με συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 

εταιρείες ή κοινοπραξίες. 

Στις περιπτώσεις της Αναγνώριση και Επιμέτρηση εφαρμόζονται οι απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 πλέον εκείνων που ορίζονται στο παρόν 
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Πρότυπο. Οι οντότητες θα εφαρμόζουν επίσης το Πρότυπο αυτό σε όλα τα παράγωγα που 

αφορούν συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες ή κοινοπραξίες. 

 (β) δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη σύμφωνα με προγράμματα παροχών σε 

εργαζομένους στα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους. 

 (γ) συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μία συνένωση επιχειρήσεων(βλέπε 

Δ.Π.Χ.Π. 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων). Η εξαίρεση αυτή αφορά μόνο τον αποκτώντα.  

(δ) ασφαλιστήρια συμβόλαια όπως ορίζονται στο ΔΠΧΠ Ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Όμως, το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται σε παράγωγα που ενσωματώνονται σε 

ασφαλιστήρια συμβόλαια εάν το ΔΛΠ 39 απαιτεί από την οντότητα να τους επιφυλάσσει 

χωριστή λογιστική μεταχείριση.  

 (ε) χρηματοοικονομικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 

επειδή περιέχουν χαρακτηριστικό προαιρετικής συμμετοχής.  

(στ) χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με συναλλαγές 

για αμοιβές που βασίζονται στην αξία των μετοχών στις οποίες εφαρμόζεται το Δ.Π.Χ.Π. 

2Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών. 

2.22 ΔΛΠ 33 Κέρδη κατά μετοχή 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει αρχές για τον 

προσδιορισμό και την παρουσίαση των κερδών ανά μετοχή, που θα βελτιώσουν τις 

συγκρίσεις απόδοσης μεταξύ διαφόρων οντοτήτων κατά την ίδια λογιστική περίοδο που 

καλύπτουν οι λογιστικές καταστάσεις και μεταξύ διαφορετικών λογιστικών περιόδων της 

ίδιας οντότητας. Μολονότι στα δεδομένα των κερδών ανά μετοχή υπάρχουν περιορισμοί, 

λόγω διαφορετικών λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των 

«κερδών», ωστόσο ένας σταθερά προσδιορισμένος παρονομαστής βελτιώνει την παρουσίαση 

των οικονομικών στοιχείων. Αυτό το Πρότυπο εστιάζεται στον παρονομαστή του 

υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή. 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται: 

α) Στις ιδιαίτερες ή τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας: 

• Tης οποίας οι κοινές μετοχές ή οι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, 

είναι διαπραγματεύσιμοι σε δημόσια αγορά (εθνικό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 

εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές)  
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• Η οποία έχει υποβάλει ή βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των οικονομικών 

καταστάσεών της σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να 

εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας για διαπραγμάτευση σε δημόσια αγορά  

β) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενός ομίλου με μητρική εταιρεία: 

• Της οποίας οι κοινές μετοχές ή οι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε κοινές μετοχές, 

είναι διαπραγματεύσιμοι σε δημόσια αγορά (εθνικό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε 

εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και περιφερειακές αγορές)  

• Η οποία έχει υποβάλει ή βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των οικονομικών 

καταστάσεών της σε επιτροπή κεφαλαιαγοράς ή άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να 

εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας για διαπραγμάτευση σε δημόσια αγορά. 

2.23 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το ελάχιστο 

περιεχόμενο μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης και τις αρχές καταχώρησης και 

αποτίμησης στις πλήρεις ή συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για μία ενδιάμεση περίοδο. 

Έγκαιρη και αξιόπιστη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση βελτιώνει τη 

δυνατότητα των επενδυτών, πιστωτών και άλλων, να κατανοούν την παραγωγική ικανότητα 

μιας επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη και ταμιακές ροές και την οικονομική θέση και 

ρευστότητα της. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο δεν καθορίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν 

υποχρέωση να δημοσιεύουν ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις, πόσο συχνά ή πόσο γρήγορα 

μετά από το τέλος μιας ενδιάμεσης περιόδου. Όμως, Κυβερνήσεις, Εποπτικά Όργανα 

Χρηματιστηρίων, Χρηματιστήρια και Λογιστικά Σώματα, συχνά απαιτούν, οι επιχειρήσεις 

των οποίων ομολογίες ή μετοχές διαπραγματεύονται δημοσίως, να δημοσιεύουν ενδιάμεσες 

οικονομικές εκθέσεις. Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται αν μία επιχείρηση έχει υποχρέωση ή 

επιλέγει να δημοσιεύει μία ενδιάμεση οικονομική έκθεση σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Η ΕΔΛΠ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις των οποίων τα αξιόγραφα διαπραγματεύονται 

δημόσια, να παρέχουν ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις οι οποίες συμμορφώνονται προς τις 

αρχές καταχώρησης, αποτίμησης και γνωστοποίησης που τίθενται σε αυτό το Πρότυπο. 

Ειδικά, οι επιχειρήσεις των οποίων τα αξιόγραφα διαπραγματεύονται δημόσια, 

ενθαρρύνονται να: 

(α) παρέχουν ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις τουλάχιστον κατά το τέλος του πρώτου 

εξαμήνου του οικονομικού έτους τους και 
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(β) καθιστούν τις ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις τους διαθέσιμες όχι αργότερα από 

60 ημέρες μετά τη λήξη της ενδιάμεσης περιόδου. 

Κάθε οικονομική έκθεση, ετήσια ή ενδιάμεση, εκτιμάται κατ' ιδίαν ως προς τη 

συμμόρφωση της προς στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Το γεγονός ότι μία επιχείρηση 

μπορεί να μην έχει παράσχει ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια ενός 

συγκεκριμένου οικονομικού έτους ή μπορεί να έχει παράσχει ενδιάμεσες οικονομικές 

εκθέσεις που να μη συμμορφώνονται με αυτό το Πρότυπο, δεν εμποδίζουν από τη 

συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης, αν αυτές κατ' άλλο τρόπο συμμορφώνονται. 

Αν ενδιάμεση οικονομική έκθεση μιας επιχείρησης περιγράφεται ως συμμορφούμενη 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αυτή πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις 

αυτού του Προτύπου.  

2.24 ΔΛΠ 36 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που 

εφαρμόζει μία οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι, τα περιουσιακά στοιχεία της απεικονίζονται 

σε αξία όχι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Ένα περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του αξία, αν η λογιστική αξία του 

υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται μέσω χρήσης ή πώλησης του περιουσιακού αυτού 

στοιχείου. Αν αυτό συμβαίνει, το περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίζεται ως απομειωμένης 

αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η οντότητα να αναγνωρίζει ζημία απομείωσης. Το Πρότυπο 

επίσης καθορίζει πότε μία οντότητα πρέπει να αναστρέφει τη ζημία απομείωσης και 

προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο θα εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση 

της απομείωσης της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από: 

(α) αποθέματα (βλέπε ΔΛΠ 2 Αποθέματα), 

(β) περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από συμβάσεις κατασκευής έργων (βλέπε 

ΔΛΠ 11 Συμβάσεις Κατασκευής), 

(γ) αναβαλλόμενες απαιτήσεις φόρων (βλέπε ΔΛΠ 12Φόροι Εισοδήματος), 

(δ) περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους (βλέπε ΔΛΠ 

19 Παροχές σε Εργαζομένους), 

(ε) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, 
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(στ) επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία (βλέπε ΔΛΠ 40 

Επενδύσεις σε Ακίνητα), 

(ζ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα και τα 

οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον εκτιμώμενα κόστη σημείου πώλησης (βλέπε ΔΛΠ 

41 Γεωργία), 

 (η) αναβαλλόμενα κόστη απόκτησης και άϋλα περιουσιακά στοιχεία, που προκύπτουν 

από τα συμβατικά δικαιώματα σύμφωνα με ασφαλιστικά συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  

Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε αποθέματα, περιουσιακά στοιχεία που 

προκύπτουν από συμβάσεις κατασκευής, απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία, 

περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από παροχές σε εργαζομένους ή περιουσιακά στοιχεία 

που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση (ή που συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα 

διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση) επειδή άλλα Πρότυπα που 

εφαρμόζονται στα περιουσιακά στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις για την 

αναγνώριση και την επιμέτρηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. (ΔΠΧΠ5) 

Ακόμη, το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που κατατάσσονται ως: 

(α) θυγατρικές, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 

Καταστάσεις, 

(β) συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως καθορίσθηκαν στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις και 

(γ) κοινοπραξίες, όπως καθορίζονται στο ΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες. 

Το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39, επενδύσεις σε ακίνητα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 ή βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργικές 

δραστηριότητες που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα κόστη σημείου 

πώλησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. Όμως, το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται σε περιουσιακά 

στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρμοσμένη αξία (ήτοι την εύλογη αξία) σύμφωνα 

με άλλα Πρότυπα, όπως τη μέθοδο αναπροσαρμογής του ΔΛΠ 16 Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις. 
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2.25 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις 

Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίζει ότι ορθά κριτήρια 

καταχώρησης και βάσεις αποτίμησης, εφαρμόζονται για τις προβλέψεις, τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις και ότι επαρκείς πληροφορίες γνωστοποιούνται 

στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, για να καθιστούν ικανούς τους χρήστες να 

αντιλαμβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τους. 

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις 

επιχειρήσεις για τη λογιστική των προβλέψεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων και ενδεχόμενων 

απαιτήσεων, εκτός από: 

(α) εκείνες που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία απεικονίζονται 

στην εύλογη αξία, 

(γ) εκείνες που ανακύπτουν σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις από συμβάσεις με τους 

δικαιούχους των συμβολαίων, και 

(δ) εκείνες που καλύπτονται από άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 

Το Πρότυπο εφαρμόζεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (συμπεριλαμβάνοντας 

εγγυήσεις), τα οποία δεν απεικονίζονται στην εύλογη αξία. Ακόμη, εκτελεστέες συμβάσεις 

είναι συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει εκτελέσει 

οποιαδήποτε από τις δεσμεύσεις του ή αμφότερα έχουν μερικώς εκτελέσει τις δεσμεύσεις 

τους σε ίση έκταση. Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε εκτελεστέες συμβάσεις, εκτός αν 

αυτές είναι επαχθείς. 

Όταν ένα άλλο Πρότυπο ασχολείται με έναν ειδικό τύπο πρόβλεψης, ενδεχόμενης 

υποχρέωσης ή ενδεχόμενου περιουσιακού στοιχείου, μια οντότητα εφαρμόζει εκείνο το 

Πρότυπο, αντί αυτού του Προτύπου.  

Μερικά κονδύλια, που αντιμετωπίζονται ως προβλέψεις, μπορεί να αφορούν στην 

καταχώρηση εσόδων, για παράδειγμα όταν μία επιχείρηση παραχωρεί εγγυήσεις έναντι μίας 

αμοιβής. Το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με την καταχώρηση εσόδων. Το ΔΛΠ 18 

"έσοδα" εξατομικεύει τις περιπτώσεις στις οποίες καταχωρείται έσοδο και παρέχει πρακτικές 

οδηγίες στην εφαρμογή των κριτηρίων καταχώρησης. Το παρόν Πρότυπο δε μεταβάλλει τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 18. 

Άλλα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθορίζουν πότε οι δαπάνες θεωρούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία ή ως έξοδα. Αυτές οι περιπτώσεις δεν σχολιάζονται στο παρόν 
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Πρότυπο. Κατ' ακολουθία, το παρόν Πρότυπο ούτε απαγορεύει, ούτε απαιτεί κεφαλαιοποίηση 

του κόστους που καταχωρείται, όταν γίνεται μία πρόβλεψη. 

2.26 ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Σκοπός: Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως ένα άλλο 

Πρότυπο. Αυτό το Πρότυπο απαιτεί όπως μία οντότητα να αναγνωρίζει ένα άϋλο 

περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον όταν, πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Το Πρότυπο 

επίσης καθορίζει πώς να επιμετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

και απαιτεί ορισμένες καθορισμένες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία. 

Πεδίο εφαρμογής: Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται στη λογιστική των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων εκτός από: 

α) άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλου προτύπου 

β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση 

γ) την αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από 

έρευνα και αξιολόγηση και 

δ) δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

όμοιων μη ανανεώσιμων πόρων.  

 Αν ένα άλλο Πρότυπο ορίζει τον λογιστικό χειρισμό για έναν ειδικό τύπο άϋλου 

περιουσιακού στοιχείου, η οντότητα εφαρμόζει εκείνο το Πρότυπο αντί του παρόντος 

Προτύπου.  

2.27 ΔΛΠ 39 Χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώριση και αποτίμηση, με 

την εξαίρεση των διατάξεων για τη χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας και 

ορισμένων διατάξεων για τη λογιστική της αντιστάθμισης κινδύνου 

Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την 

αναγνώριση και την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων, χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών 

στοιχείων. Οι απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης για χρηματοοικονομικά μέσα 

παρατίθενται στο ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση. Οι απαιτήσεις 
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γνωστοποίησης πληροφοριών για χρηματοοικονομικά μέσα παρατίθενται στο ΔΠΧΠ 7 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις.  

Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται από όλες τις οντότητες και για 

όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από: 

(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες που 

αντιμετωπίζονται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες 

Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις ή ΔΛΠ 31 

Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες. Ωστόσο, οι οντότητες θα εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο σε 

συμμετοχή σε θυγατρική, συγγενής εταιρία ή κοινοπραξία που σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, το 

ΔΛΠ 28 ή το ΔΛΠ 31 αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο. 

(β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις από μισθώματα για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 17.  

(γ) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα παροχών σε 

εργαζομένους στα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους. 

(δ) Χρηματοοικονομικά μέσα εκδοθέντα από την οντότητα που ικανοποιούν τον ορισμό 

του συμμετοχικού τίτλου στο ΔΛΠ 32 (περιλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 

δικαιωμάτων αγοράς μετοχών). Όμως, ο κάτοχος τέτοιων συμμετοχικών τίτλων θα εφαρμόζει 

αυτό το Πρότυπο στα μέσα αυτά, εκτός αν ικανοποιούν την εξαίρεση του (α) πιο πάνω. 

(ε) Δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως καθορίζονται 

στο Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή βάσει συμβολαίου που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4 επειδή περιέχει χαρακτηριστικό προαιρετικής συμμετοχής. Όμως, 

αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε παράγωγα που ενσωματώνονται σε τέτοια συμβόλαια αν το 

ίδιο το παράγωγο δεν είναι συμβόλαιο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 4. 

Επίσης, αν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι συμβόλαιο χρηματοοικονομικής εγγύησης που 

συνήφθηκε ή διατηρήθηκε κατά τη μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων ή υποχρεώσεων σε άλλο μέρος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

Προτύπου, ο εκδότης εφαρμόζει αυτό το Πρότυπο στο συμβόλαιο. 

(ζ) συμβάσεις μεταξύ ενός αποκτώντος και ενός πωλητού σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων για αγορά ή πώληση ενός αποκτώμενου σε μελλοντική ημερομηνία. 

(στ) συμβάσεις για ενδεχόμενη αντιπαροχή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Η εξαίρεση 

αυτή αφορά μόνον τον αποκτώντα. 
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2.28 ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό 

των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές υποχρεώσεις για γνωστοποίηση. 

Πεδίο εφαρμογής: Αυτό το Πρότυπο θα εφαρμόζεται κατά την αναγνώριση, 

αποτίμηση και γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα. Μεταξύ άλλων, το παρόν Πρότυπο 

ισχύει για την αποτίμηση των δικαιωμάτων επί επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται βάσει 

μίσθωσης που αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χρηματοδοτική στις οικονομικές καταστάσεις 

του μισθωτή και την αποτίμηση της επένδυσης σε ακίνητα που παρέχονται στον εκμισθωτή 

βάσει λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή. Το Πρότυπο δεν 

πραγματεύεται θέματα που καλύπτονται από το ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, που περιλαμβάνουν: 

(α) την κατάταξη των μισθώσεων ως χρηματοδοτικών ή λειτουργικών, 

(β) την αναγνώριση του εσόδου από μίσθωση που προκύπτει από επένδυση σε ακίνητα  

(γ) την επιμέτρηση των δικαιωμάτων σε ακίνητα που κατέχονται με λειτουργική 

μίσθωση στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή, 

(δ) την επιμέτρηση της καθαρής επένδυσης σε χρηματοδοτική μίσθωση στις 

οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή, 

(ε) τη λογιστική των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης 

(στ) τις γνωστοποιήσεις για τις χρηματοδοτικές και τις λειτουργικές μισθώσεις. 

Τέλος το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε: 

(α) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με γεωργική δραστηριότητα και 

(β) μεταλλευτικά δικαιώματα και μεταλλευτικά αποθέματα, όπως το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο και τους όμοιους μη ανανεώσιμους πόρους. 

2.29 ΔΛΠ 41 Γεωργία 

Σκοπός: Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό 

χειρισμό, την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις που 

αφορούν στη γεωργική δραστηριότητα. 

 Πεδίο εφαρμογής: Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για να 

λογιστικοποιούνται τα ακόλουθα, όταν αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα: 

(α) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 

(β) Γεωργική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής. 

(γ) Κρατικές επιχορηγήσεις που καλύπτονται από τις παραγράφους 34-35. 
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Ακόμη το Πρότυπο δεν εφαρμόζεται σε: 

(α) Έδαφος που σχετίζεται με γεωργική δραστηριότητα  

(β) Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα  

Επίσης, εφαρμόζεται σε γεωργική παραγωγή που είναι η παραγωγή που συγκεντρώθηκε 

από τη συγκομιδή των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, μόνο κατά τη 

στιγμή της συγκομιδής. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2 "αποθέματα" ή άλλο σχετικό 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. Κατά συνέπεια το παρόν Πρότυπο δεν ασχολείται με την 

επεξεργασία της γεωργικής παραγωγής μετά τη συγκομιδή. Για παράδειγμα, η επεξεργασία 

των σταφυλιών σε οίνο από έναν καλλιεργητή που καλλιέργησε τα σταφύλια. Ενώ μία τέτοια 

διαδικασία μπορεί να είναι μία λογική και φυσική επέκταση της γεωργικής δραστηριότητας 

και τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα μπορεί να έχουν κάποια ομοιότητα με τους 

βιολογικούς μετασχηματισμούς, τέτοια επεξεργασία δεν περιλαμβάνεται στους ορισμούς της 

γεωργικής δραστηριότητας αυτού του Προτύπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Έρευνα για την εφαρμογή των ΔΛΠ 

3.1 Μεθοδολογία της έρευνας 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προχωρήσουμε στο κυρίως μέρος της έρευνας για την εφαρμογή 

των ΔΛΠ στην Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα στους νομούς Καβάλας, Δράμας και 

Θεσσαλονίκης. Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η έρευνα έγινε με την μέθοδο του 

ερωτηματολογίου, και πιο συγκεκριμένα με τηλεφωνική συνέντευξη των ερωτώμενων 

στελεχών των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα.  

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή των εταιριών στην έρευνα είναι να αποτελούν 

ανώνυμες εταιρίες και η επικοινωνία μαζί τους έγινε με την βοήθεια των εμπορικών και 

βιομηχανικών επιμελητηρίων του κάθε νομού της Μακεδονίας. Έτσι, τυπικά, 

συμπεριλήφθησαν όλες οι ανώνυμες εταιρίες της Μακεδονίας, όμως ουσιαστικά ο 

πραγματικός αριθμός είναι πολύ μικρότερος, αφού καθορίστηκε από την πρόθεση των 

ερωτώμενων στελεχών να συμμετέχουν και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. 

3.1.1 Στόχος της έρευνας 

 Στόχος της έρευνας είναι η εξακρίβωση του βαθμού εφαρμογής των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από τις Ανώνυμες Εταιρείες της Μακεδονίας. Ακόμη, διαπιστώνεται ο 

βαθμός ικανοποίησης των εταιρειών από την υλοποίηση των ΔΛΠ καθώς και ο βαθμός που 

τα ερωτώμενα στελέχη πιστεύουν ότι επηρεάστηκαν διάφορες λογιστικές λειτουργίες καθώς 

και χρηματοοικονομικά μεγέθη από την μετάβασης στα ΔΛΠ. 

 Συγκεκριμένα, επιχειρείται να αναλυθεί το κόστος και ο χρόνος που η κάθε εταιρία 

χρειάστηκε για την υλοποίηση των ΔΛΠ, σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη, ο 

τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων, καθώς και η παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. Ακόμη, ζητείται η άποψη των ερωτώμενων στελεχών για το κατά πόσο θα 

προτιμούσαν το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που 

πραγματοποιήθηκε και την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού. 

3.1.2. Μεθοδολογία & Δειγματοληψία 

Η έρευνα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  έγινε με την μέθοδο του ερωτηματολογίου, 

το οποίο δοκιμάστε σε δείγμα 20 εταιριών ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα και 
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εγκυρότητα του. Ο τρόπος που συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια είναι η τηλεφωνική 

συνέντευξη του ερωτώμενου, με μέσο όρο διάρκειας της κάθε συνέντευξης περίπου 7 λεπτά. 

Το δείγμα προέρχεται από τις ανώνυμες εταιρίες της Μακεδονίας, ενώ τα στοιχεία της 

συγκεκριμένης έρευνας αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες της κεντρικής και ανατολικής 

Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα οι νόμοι που συμπεριλαμβάνονται είναι: Καβάλα, Δράμα και 

Θεσσαλονίκη. Ο συνολικός αριθμός των ανώνυμων εταιριών που συμπλήρωσε το 

ερωτηματολόγιο ανήλθε στις εκατόν πέντε και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από 

τις 01/03/2008 έως τις 15/06/2008. Τέλος, η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων καθώς και η δημιουργία των γραφημάτων έγινε με την χρήση του 

στατιστικού προγράμματος SPSS 15.0 for Windows. 

3.1.3. Δομή Ερωτηματολογίου 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 10 απατώνται με 

βάση προκαθορισμένες επιλογές ενώ η μία εξαρτάται πλήρως από τον ερωτώμενο. Ακόμη, 

υπάρχουν 8 ερωτήσεις που απατώνται με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα η οποία αποτελείται 

από τις εξής πιθανές απαντήσεις: α) Καθόλου, β) Ελάχιστα, γ) Αρκετά, δ) Πολύ και στ) Πάρα 

πολύ. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις χρησιμοποιούν δικιά τους κλίμακα, δηλαδή, η πρώτη μία 

κλίμακα δευτέρου βαθμού, με πιθανές απαντήσεις α)ΝΑΙ και β) ΟΧΙ, ενώ η δεύτερη μία 

επταβάθμια με τις πιθανές απαντήσεις να αφορούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

3.2. Ανάλυση αποτελεσμάτων κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας 

3.2.1. Εφαρμόζετε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

Μετά από ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα με το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 15.0, παρουσιάζονται στο Παράρτημα τα περιγραφικά μέτρα όλων των 

μεταβλητών. Παρακάτω, βλέπουμε τις αντίστοιχες συχνότητες των απαντήσεων στην 

ερώτηση εάν οι εταιρείες εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.   
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Γράφημα 1 Εφαρμογή ΔΛΠ 

 
Έτσι, παρατηρούμε ότι 16 από τις 105 συνολικά επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα, απάντησαν ότι εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. με αντίστοιχο ποσοστό 15,2 %. Αντίθετα το 

84,8 % (89 επιχειρήσεις) απάντησε αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση, με κυριότερη αιτία να 

έχει σημειωθεί, η μη υποχρέωσή τους για εφαρμογή των Δ.Λ.Π. από την νομοθεσία, καθώς οι 

όλες είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες. 

3.2.2. Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

 Στην δεύτερη ερώτηση διαπιστώνουμε σε τι βαθμό γνωρίζουν τα στελέχη των εταιριών 

γενικά τα Δ.Λ.Π. σαν έννοια. Παρακάτω, αλλά και στο παράρτημα 2, βλέπουμε γραφικά την 

συχνότητα των απαντήσεων στο προηγούμενο ερώτημα. 
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Γράφημα 2 Γνώση ΔΛΠ 

 
 

Βλέπουμε ότι το 86,7 % (91 επιχειρήσεις) του δείγματος, γνωρίζουν περί τίνος 

πρόκειται όσον αφορά τα Δ.Λ.Π. έστω και σαν έννοια, ενώ το 13,3 % (14 επιχειρήσεις)  δεν 

έχει ακούσει ποτέ τίποτα γι’ αυτά. Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που 

απάντησαν αρνητικά, δεν εφαρμόζουν, όπως είναι λογικό, τα Δ.Λ.Π., καθώς και ότι δεν 

υπάρχει προοπτική εισαγωγής των εταιριών αυτών στο Χ.Α.Α., πράγμα που εξηγεί εν μέρει 

την άγνοια των στελεχών των συγκεκριμένων εταιριών. 

3.2.3. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των Δ.Λ.Π.; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ερωτήσεις που ακολουθούν 

αναφέρονται μόνο στις εταιρίες που απάντησαν θετικά στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή αυτές 

που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. 

Η επόμενη ερώτηση αφορά τον χρόνο που απαιτήθηκε για την μετάβαση στα Δ.Λ.Π., 

με την σημείωση όμως ότι πρόκειται για εκτιμήσεις των στελεχών των εταιριών αυτών.  
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Γράφημα 3 Χρόνος υλοποίησης ΔΛΠ 

 
 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (5) ανέφεραν ως χρόνο υλοποίησης των Δ.Λ.Π. από 1 

έως 5 μήνες, ενώ, ακολουθούν 4 επιχειρήσεις με χρόνο υλοποίησης λιγότερο από 1 μήνα, και 

4 με αντίστοιχο χρόνο 9 έως 12 μήνες. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το γεγονός ότι 

παρατηρείται μειωμένη χρήση εξωτερικού λογιστή από πλευράς των εταιριών, με 

συνηθέστερη αιτία, η ύπαρξη οργανωμένο λογιστηρίου στο εσωτερικό των εταιριών, πράγμα 

απολύτως λογικό αφού πρόκειται για εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών, στην 

πλειοψηφία τους, εταιρίες. 

3.2.4. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.; 

Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε την συχνότητα των απαντήσεων, όσον αφορά το 

πραγματικό κόστος, που εκτιμήθηκε από τα στελέχη των εταιριών, που προέκυψε από την 

μετάβαση στα Δ.Λ.Π.   
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Γράφημα 4 Κόστος υλοποίησης ΔΛΠ 

  
Βλέπουμε ότι οι περισσότερες εταιρίες εκτίμησαν ότι ξόδεψαν €7.000 κατά 

προσέγγιση. Ακόμη, με την βοήθεια του πίνακα του παραρτήματος Β 5, βλέπουμε ότι η μέση 

τιμή του κόστους υλοποίησης των Δ.Λ.Π. είναι €14.281, με τυπική απόκλιση €20.397, ενώ το 

ελάχιστο κόστος που πλήρωσε μία εταιρία είναι €5.000 και το μέγιστο 90.000. 

Στο σημείο αυτό, για να ερμηνευτεί καλύτερα η τάση όσον αφορά το κόστος 

υλοποίησης των Δ.Λ.Π., έχει γίνει μία ομαδοποίηση των δεδομένων σε τέσσερις κατηγορίες: 

α) Λιγότερο από €5.000, β) €5.001 με €10.000, γ) €10.001 με €15.000 και τέλος δ) 

μεγαλύτερο από €20.000.  
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Γράφημα 5 Κόστος υλοποίησης ΔΛΠ (ομαδοποιημένο) 

 
 

Βλέπουμε, πλέον ότι το 62,5% (10 εταιρίες) των εταιριών του δείγματος, ξόδεψε, κατά 

προσέγγιση, από €5.001 έως €10.000, με δεύτερη να ακολουθεί η τρίτη κατηγορία (€10.001 

έως €15.000) με αντίστοιχο ποσοστό 25%.   

3.2.5. Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των Δ.Λ.Π. όσον αφορά τις 

λογιστικές διαδικασίες; 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μεταβλητές που ακολουθούν είναι 

ποιοτικές, δηλαδή, απαντώνται από τα στελέχη των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

με βάση μία πενταβάθμια κλίμακα. Οι απαντήσεις που περικλείονται στην κλίμακα αυτή 

είναι: α) Καθόλου, β) Ελάχιστα, γ) Αρκετά, δ) Πολύ και στ) Πάρα πολύ. Ο λόγος που 

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αυτή είναι, καταρχήν, η διευκόλυνση των ερωτώμενων καθώς 

και η ευκολότερη ομαδοποίηση των απαντήσεων. 

Στην ερώτηση αυτή εξετάζουμε την ικανοποίηση των εταιριών από την υλοποίηση των 

ΔΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές διαδικασίες. Οι απαντήσεις παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 
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Γράφημα 6 Ικανοποίηση από την υλοποίηση των ΔΛΠ 

 
Παρατηρούμε, ότι  η πλειοψηφία των στελεχών (43,8%) θεωρεί ότι είναι πολύ 

ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές διαδικασίες, με 

αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό να συγκεντρώνει η απάντηση «αρκετά» με 31,3% (παράρτημα 

Β7). Το 12,5% είναι πάρα πολύ ικανοποιημένο από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 

λογιστικές διαδικασίες, ενώ οι απαντήσεις «καθόλου» και «ελάχιστα» συγκεντρώνουν όμοιο 

ποσοστό, δηλαδή 6,3%. Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=9, p=0,061>0,05 από παράρτημα Β16).Γενικά, βλέπουμε ότι 

υπάρχει μία σαφής τάση ικανοποίησης των στελεχών από τις λογιστικές διαδικασίες που 

ακολουθούν τα ΔΛΠ, αφού μόλις 2 εταιρίες σε σύνολο 16 εταιριών, δήλωσαν ότι δεν είναι 

ικανοποιημένες.  

3.2.6. Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της 

αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα Δ.Λ.Π.; 

Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός που επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη από την 

αναπροσαρμογή λόγω της μετάβασης στα ΔΛΠ. Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε την 

συχνότητα των απαντήσεων της παραπάνω ερώτησης. 
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Γράφημα 7 Αδιανέμητα κέρδη 

 
Καταρχήν, το 37,5% απάντησε ότι τα αδιανέμητα κέρδη του επηρεάστηκαν αρκετά 

λόγω της αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ, με το 31,3% να 

δηλώνει ότι επηρεάστηκαν πολύ. Αντίθετα, κανένας ερωτώμενος δεν απάντησε «πάρα πολύ». 

Τέλος, το 18,8% απάντησε «ελάχιστα» και το 12,5% «καθόλου». Σε γενικές γραμμές 

μπορούμε να πούμε ότι τα αδιανέμητα κέρδη επηρεάζονται από την αναπροσαρμογή λόγω 

της μετάβασης στα ΔΛΠ, όπως υποστήριξε το 68,8% των ερωτώμενων. Οι διαφορές αυτές 

στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=2,5, 

p=0,475>0,05 από παράρτημα Β16). 

3.2.7. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση 

της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.; 

Στο διάγραμμα 8 βλέπουμε την συχνότητα των απαντήσεων στην ερώτηση σε τι βαθμό 

επηρεάζει τις εταιρίες η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση της συγκριτικής 

πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 
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Γράφημα 8 Συγκριτική πληροφόρηση  

 
Παρατηρούμε πως η πλειοψηφία των ερωτώμενων συγκεντρώθηκε σε δύο απαντήσεις, 

δηλαδή, απάντησε «πολύ» σε ποσοστό 50% και αρκετά σε ποσοστό 37,5%. Αντίθετα, μία 

μόλις εταιρία (6,3%) απάντησε ότι  την επηρέασε πάρα πολύ η υποχρεωτική κατάρτιση και 

παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης και άλλη μία ότι επηρεάστηκε ελάχιστα. Οι 

διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές ( 

X2(2)=9,5, p=0,023<0,05 από παράρτημα Β16). Τέλος, καμία εταιρία δεν θεωρεί ότι δεν 

επηρεάζεται καθόλου από την υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση της συγκριτικής 

πληροφόρησης. 

3.2.8. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα; 

Συνεχίζοντας, εξετάζουμε σε τι βαθμό επηρεάζει τις ερωτώμενες εταιρίες στην 

παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων, η μετάβαση από τα εθνικά στα 
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διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στο γράφημα 9 βλέπουμε την συχνότητα των αντίστοιχων 

απαντήσεων. 

 
Γράφημα 9 Παρουσίαση καταστάσεων 

 

 
Βλέπουμε ότι οι περισσότερες εταιρίες δήλωσαν ότι η παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων επηρεάστηκε πολύ από την μετάβαση στα ΔΛΠ, με αντίστοιχο 

ποσοστό 43,8%. Οι απαντήσεις «πάρα πολύ» και «αρκετά» έχουν ισοδύναμα ποσοστά, 

δηλαδή 25%, ενώ μία εταιρία δήλωσε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της επηρεάστηκαν 

ελάχιστα. Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές ( X2(2)=4,5, p=0,212>0,05 από παράρτημα Β16). Η τάση που προδιαγράφεται 

στην συγκεκριμένη ερώτηση είναι σαφής και υποδεικνύει ότι η παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων των ερωτώμενων εταιριών επηρεάστηκε όντως από την μετάβαση 

στα ΔΛΠ, αφού όλες οι εταιρίες υποστήριξαν ότι υπάρχει έστω και σε μικρό βαθμό επιρροή 

των λογιστικών οικονομικών καταστάσεων.  
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3.2.9. Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με 

την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;  

Στην ερώτηση αυτή εξετάζεται ο βαθμός επηρεασμού του τρόπου κοστολόγησης των 

αποθεμάτων, από την εφαρμογή του προτύπου 2. Έτσι, παρατίθεται παρακάτω το γράφημα 

10 όπου βλέπουμε τις συχνότητες των αντίστοιχων απαντήσεων από πλευράς εταιριών. 

 
Γράφημα 10 Κοστολόγηση αποθεμάτων 

 

Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις των στελεχών, συγκεντρώνονται κυρίως στις 

απαντήσεις «καθόλου», «ελάχιστα» αλλά και «αρκετά», με αντίστοιχες συχνότητες 31,3%, 

25% και 25%. Χαρακτηριστικό της τάσης που αναφέρεται παραπάνω είναι ότι οι απαντήσεις 

που υποδεικνύουν μεγάλο βαθμό επηρεασμού του τρόπου κοστολόγησης των αποθεμάτων, 

συγκεντρώνουν μόλις το 18,8%, αφού η απάντηση «πάρα πολύ» αντιστοιχεί σε ποσοστό 

6,3%, ενώ η απάντηση «πολύ» σε ποσοστό 12,5%. Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ 

των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=3,375, p=0,497>0,05 από 

παράρτημα Β17). 

72 



 

ΣΥΝΟΨΗ 

3.2.10. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται 

ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε; 

Συνεχίζοντας την ανάλυση μας, εξετάζουμε τον βαθμό που τα στελέχη των εταιριών θα 

προτιμούσαν το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που 

πραγματοποιήθηκε. Έτσι, ακολουθεί το γράφημα 11 με τις αντίστοιχες συχνότητες των 

απαντήσεων. 

 
Γράφημα 11 Κόστος δανεισμού 

 
Στην συγκεκριμένη ερώτηση, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δια φαίνεται μία ξεκάθαρη 

τάση των ερωτώμενων προς τις απαντήσεις που εκφράζουν συμφωνία με την ερώτηση. Έτσι, 

το 25% των ερωτώμενων απάντησε «πάρα πολύ», το 31,3% «πολύ» και το 31,3% αρκετά. 

Ακόμη, δεν απάντησε κανείς «καθόλου», ενώ το 12,5% απάντησε «ελάχιστα». Οι διαφορές 

αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=1,5, 

p=0,682>0,05 από παράρτημα Β17). 
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3.2.11. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού; 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, εξετάζουμε το βαθμό που θα προτιμούσαν τα 

στελέχη των εταιριών την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού. Ακολουθεί το γράφημα 

με τις αντίστοιχες συχνότητες των απαντήσεων. 

  
Γράφημα 12 Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού 

 
Βλέπουμε ότι, η πλειοψηφία των απαντήσεων συγκεντρώνεται σε μία μάλλον 

συντηρητική απάντηση, δηλαδή την απάντηση «αρκετά» σε ποσοστό 56,3%. Αντίθετα δεν 

έχει απαντήσει κανένα στέλεχος «πάρα πολύ», ενώ το 12,5% έχει απαντήσει «πολύ». Το ίδιο 

ποσοστό παρουσιάζει η απάντηση «ελάχιστα», ενώ τέλος το 18,8% του δείγματος απάντησε 

«καθόλου». Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά 

σημαντικές ( X2(2)=8,5, p=0,037<0,05 από παράρτημα Β17). 
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  3.2.12. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση 

τους; 

Περνώντας στην τελευταία ερώτηση, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για μία 

γενική ερώτηση ικανοποίησης των στελεχών των εταιριών και πιο συγκεκριμένα, το πόσο 

ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχαν πριν την υλοποίηση τους. Ακολουθεί η παρουσίαση 

των συχνοτήτων των απαντήσεων. 

 
Γράφημα 13 Ικανοποίηση προσδοκιών από τα ΔΛΠ 

 
Είναι εμφανής η τάση ικανοποίησης των στελεχών από την υλοποίηση των ΔΛΠ, παρά 

το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων επέλεξε μία περισσότερο μετριοπαθής 

απάντηση, την απάντηση «αρκετά» με ποσοστό 56,3%. Ακόμη, το 25% απάντησε «πολύ» και 

τέλος το 18,8% απάντησε «πάρα πολύ». Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των 

μεταβλητών δεν είναι στατιστικά σημαντικές ( X2(2)=3,975, p=0,144>0,05 από παράρτημα 

Β17). Όπως βλέπουμε και στο γράφημα 13, κανένα στέλεχος δεν επέλεξε τις απαντήσεις 

«ελάχιστα» και «καθόλου», πράγμα που δείχνει ότι σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει 
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δυσαρέσκεια όσον αφορά την υλοποίηση των ΔΛΠ, ενώ αντίθετα θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι οι εταιρίες δείχνουν να είναι ευχαριστημένες και να μην επηρεάζονται από το κόστος 

αλλά και τα όποια προβλήματα συνεπάγεται η εφαρμογή των ΔΛΠ. 

3.3. Ανάλυση αποτελεσμάτων του γεωγραφικού διαμερίσματος της 

Μακεδονίας 

3.3.1. Σύνολο δείγματος εταιρειών από όλη την Μακεδονία  

Στο κεφάλαιο αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα της έρευνας που έχει συλλέξει η 

συμφοιτήτρια Χαριζοπούλου Όλγα, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το σύνολο της 

γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα  της κ. 

Χαριζοπούλου συλλέχθηκαν κάτω από τις ίδιες συνθήκες, με βάση το ίδιο ερωτηματολόγιο 

και μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Τα δεδομένα που συνέλλεξε η κ. Χαριζοπούλου αφορούν τις Ανώνυμες Επιχειρήσεις 

της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα των νομών Καστοριάς, 

Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Κιλκίς, Σερρών και Πιερίας. 

Έτσι, πλέον η ανάλυση μας αναφέρεται στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής της 

Μακεδονίας. Ο συνολικός αριθμός των Ανώνυμων Επιχειρήσεων που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο με την καθοδήγηση της κ. Χαριζοπούλου, ανήλθε στις εκατόν σαράντα 

εννέα και η συλλογή των ερωτηματολογίων έγινε από τις 01/03/2008 έως τις 15/06/2008.  

Το τελικό δείγμα που συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση που ακολουθεί, μετά την 

προσθήκη των εκατόν σαράντα εννέα εταιρειών, ανήλθε στις διακόσιες πενήντα τέσσερεις 

Ανώνυμες Εταιρείες και αφορά, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύνολο των νομών της 

Μακεδονίας. 

3.3.2. Εφαρμόζετε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία ανάλυσης των αποτελεσμάτων για την κεντρική 

και ανατολική Μακεδονία, εξετάζουμε τα αποτελέσματα ανά ερώτηση. Αρχικά, μέσω του 

Γραφήματος 14, βλέπουμε την συχνότητα των θετικών και των αρνητικών απαντήσεων στην 

ερώτηση εάν οι εταιρείες εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. 
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Γράφημα 14 Εφαρμογή ΔΛΠ (σύνολο) 

 
Από το Γράφημα 14 βλέπουμε ότι τριάντα τέσσερεις από τις διακόσιες πενήντα 

τέσσερεις εταιρείες απάντησαν ότι εφαρμόζουν τα ΔΛΠ. Οι θετικές απαντήσεις ανήλθαν στο 

13,4 % του δείγματος, ενώ το 86,6 % του δείγματος δεν έχει κάνει την μετάβαση από τα 

εθνικά στα ΔΛΠ. Παρατηρούμε ότι, το ποσοστό του δείγματος που έχει απαντήσει θετικά 

είναι μικρότερο στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνουμε στις παρατηρήσεις αυτές τις 

κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας (13,4% < 15,2%). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  

στον Νομό Θεσσαλονίκης παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, με αποτέλεσμα αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των ερωτώμενων 

επιχειρήσεων να πέσουν τα αντίστοιχα ποσοστά των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ.  

3.3.3. Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

Συνεχίζοντας, στο Γράφημα 15 απεικονίζονται τα αποτελέσματα του πρώτου 

ερωτήματος της συνέντευξης, δηλαδή εάν τα ερωτώμενα στελέχη γνωρίζουν για τα ΔΛΠ.  
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Γράφημα 15 Γνώση ΔΛΠ (σύνολο) 

 
 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το 81,9% των ερωτηθέντων γνώριζαν για τα ΔΛΠ, ενώ 

μόλις ένα 18,1% δήλωσαν παντελή άγνοια. Οι σαράντα έξι ερωτηθέντες που δεν γνώριζαν 

τίποτα για τα ΔΛΠ ανέφεραν ότι δεν παρουσιάστηκε μέχρι στιγμής η ανάγκη να 

ενημερωθούν σχετικά με τα ΔΛΠ, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε την πρόθεση της 

πλειοψηφίας τους, παρόλο που δεν τους χρειάζεται άμεσα, να προβούν σε εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, ώστε να ακολουθήσουν τις εξελίξεις της λογιστικής. Ακόμη, θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι ανάμεσα στους ερωτώμενους που απάντησαν θετικά στην συγκεκριμένη 

ερώτηση, ήταν στελέχη εταιριών που εφαρμόζουν ήδη ή πρόκειται να εφαρμόσουν στο άμεσο 

μέλλον τα ΔΛΠ. 

3.3.4. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ; 

Στο Γράφημα 16 παρουσιάζεται μία προσέγγιση των ερωτώμενων για τον χρόνο που 

απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ.    
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Γράφημα 16 Χρόνος υλοποίησης ΔΛΠ (σύνολο) 

 
Από την ανάλυση των δεδομένων, παρατηρούμε ότι το 50% των παρατηρήσεων 

συγκεντρώνονται στις δύο πρώτες απαντήσεις, αφού, οι μισές εταιρείες του δείγματος 

χρειάζονται λιγότερο από πέντε μήνες για την μετάβαση στα ΔΛΠ. Τα αντίστοιχα ποσοστά 

που συγκεντρώνουν οι απαντήσεις είναι για την «έως και έναν μήνα» 26,5% και η «από έναν 

έως και πέντε μήνες» 23,5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθεί με αρκετά μεγάλο 

ποσοστό της τάξεως του 17,6% η απάντηση «χρήση εξωτερικού λογιστή», μία απάντηση που 

αναλογεί σε πολύ μικρότερο ποσοστό (6,3%) στην περίπτωση που εξετάζαμε το 

περιορισμένο δείγμα της ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας. 

3.3.5. Ποιο είναι το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ;  

Ακολούθως, στο Γράφημα 17 παρουσιάζεται το κόστος, σε ευρώ, που είχαν οι 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει την μετάβαση στα ΔΛΠ και αφορά το σύνολο των νομών 

της Μακεδονίας. 
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Γράφημα 17 Κόστος υλοποίησης ΔΛΠ (σύνολο) 

 
Κατά μέσο όρο, το κόστος εφαρμογής των ΔΛΠ ανήλθε σε €11.985,29, ενώ η τυπική 

απόκλιση του δείγματος είναι €14.326,541. Οι αντίστοιχες τιμές του μέσου όρου και της 

τυπικής απόκλισης ήταν €14.281, με τυπική απόκλιση €20.397, όταν το δείγμα μας ήταν 

περιορισμένο στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το εύρος 

του κόστους μεταξύ των εταιρειών ισούται με 86.000 ευρώ, ένα εύρος κατά πολύ μεγαλύτερο 

από το εύρος που εμφανιζόταν στο περιορισμένο δείγμα (16.000 ευρώ).  Το μεγάλο αυτό 

εύρος οφείλεται σε μία εταιρεία η οποία δήλωσε ότι κατά μέσω όρο το κόστος μετάβασης 

στα ΔΛΠ ανήλθε σε 90.000 ευρώ, λόγω του μεγέθους της εταιρείας, του πλήθους των 

λογιστών που απασχολεί και έπρεπε να εκπαιδευτούν και λόγω του διευρυμένου κύκλου 

εργασιών της.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν πολύ χαμηλό 

κόστος, κάτω από 6.000 ευρώ, και αντιστοιχούν σχεδόν στο 17,6% των παρατηρήσεων, 

δήλωσαν ότι το προσωπικό του λογιστηρίου τους ήταν ήδη εκπαιδευμένο πάνω στην χρήση 

των ΔΛΠ και το κόστος αντιστοιχεί μόνο στην αγορά του κατάλληλου λογιστικού 

προγράμματος που να είναι συμβατό με την χρήση των ΔΛΠ.  
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Στο Γράφημα 18, έχει γίνει ομαδοποίηση του ύψους του κόστους από την εφαρμογή 

των ΔΛΠ. Η ομαδοποίηση ίδια με την αντίστοιχη που μελετούσαμε το δείγμα της ανατολικής 

και κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή έχει γίνει ανά 5.000 ευρώ και όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε έχουν δημιουργηθεί οι ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες. 

   
Γράφημα 18 Κόστος υλοποίησης ΔΛΠ (ομαδοποιημένο) (σύνολο) 

 
Από το Γράφημα 5, παρατηρούμε ότι  την μεγαλύτερη συχνότητα την παρουσιάζει η 

δεύτερη ομάδα που αναφέρεται σε ύψος κόστους μεταξύ 5.001 και 10.000 ευρώ.  Σημαντικό 

είναι να αναφερθεί ότι πάνω από το 50% των παρατηρήσεων συγκεντρώνονται στις δύο 

πρώτες ομάδες (61,1%), ενώ την μικρότερη συχνότητα την παρουσιάζει η πρώτη ομάδα που 

συμπεριλαμβάνει  παρατηρήσεις με ύψος κόστους από 5.000 ευρώ και κάτω. 
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3.3.6. Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις 

λογιστικές διαδικασίες; 

 

Σε αυτό το σημείο ξεκινούν οι ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας, όπου έχουμε 

ποιοτικές μεταβλητές διάταξης. Το Γράφημα 19 απεικονίζει τις απαντήσεις στην ερώτηση 

εάν είναι ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές 

διαδικασίες. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νομών της Μακεδονίας. 
 

Γράφημα 19 Ικανοποίηση από την υλοποίηση των ΔΛΠ (σύνολο) 

 
Με το δείγμα που αφορά το σύνολο των νομών της Μακεδονίας παρατηρούμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 50%, συγκεντρώνεται στην επιλογή «Πολύ», ενώ 

ακολουθούν η επιλογή «Πάρα Πολύ» με ποσοστό 23,5%, η επιλογή «Αρκετά» με 20,6% και 

με το ίδιο ποσοστό της τάξεως του 2,9% οι επιλογές «Ελάχιστα» και «Καθόλου». Οι 

διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές 

(X2(4)=25,412, p=0,001<0,05). 
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3.3.7. Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της 

αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ; 

Ακολούθως, το Γράφημα 20 δείχνει τον βαθμό επηρεασμού των αδιανέμητων κερδών 

λόγω της αναπροσαρμογής που προέρχεται από τη μετάβαση στα ΔΛΠ, για το δείγμα που 

αναφέρεται στο σύνολο των νομών της Μακεδονίας. 

 
Γράφημα 20 Αδιανέμητα κέρδη (σύνολο) 

 
Από το Γράφημα 20 δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση των ερωτηθέντων 

προς μία απάντηση, αντίθετα με την ανάλυση που αφορούσε το δείγμα εταιριών της 

ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας, που διαπιστώθηκε ότι το 68,8% υποστήριξε ότι όντως 

επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη από την μετάβαση στα ΔΛΠ. Το ίδιο ποσοστό της τάξεως 

του 29,4% φέρουν οι απαντήσεις «Πολύ» και «Αρκετά», ενώ ακολουθεί πολύ κοντά η 

απάντηση «Ελάχιστα» με 26,5%, και με μικρότερα ποσοστά η απάντηση «Καθόλου» με 

8,88% και με 5,9% η απάντηση «Ελάχιστα». Οι διαφορές αυτές στα ποσοστά μεταξύ των 

μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές (X2(4)=9,235, p=0,055 πολύ κοντά στην τιμή 0,05). 
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3.3.8. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση 

της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ; 

Στο Γράφημα 21 παρουσιάζεται ο βαθμός επηρεασμού της υποχρεωτικής κατάρτισης 

και παρουσίασης της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Το δείγμα είναι 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των νομών της Μακεδονίας. 

 
Γράφημα 21 Συγκριτική πληροφόρηση (σύνολο) 

 
Στο Γράφημα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (44,1%) 

συγκεντρώνει η απάντηση «Πολύ», ενώ ακολουθεί η απάντηση «Αρκετά» με ποσοστό 

32,4%. Μικρότερα ποσοστά της τάξεως του 14,7% και 8,8%, συγκέντρωσαν αντίστοιχα οι 

απαντήσεις «Πάρα Πολύ» και «Ελάχιστα». Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές 

(X2(3)=10,706, p=0,013<0,05. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήξαμε και όταν εξετάζαμε το 

δείγμα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου είχαμε παρατηρήσει ότι έστω και 

ελάχιστα τις ερωτηθείσες εταιρείες τις επηρέασε η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίασης 

της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ. 
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3.3.9. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα; 

Το Γράφημα 22 απεικονίζει τον βαθμό επηρεασμού στην παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων της μετάβασης από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το 

δείγμα αφορά το σύνολο των νομών της Μακεδονίας. 

 
Γράφημα 22 Παρουσίαση καταστάσεων (σύνολο) 

 
Όπως παρατηρούμε από το Γράφημα 22 η παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών 

καταστάσεων στα ΔΛΠ είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή των εθνικών προτύπων. Το 

ίδιο ποσοστό, της τάξεως του 35,3%, συγκεντρώνουν οι απαντήσεις «Πάρα Πολύ» και 

«Πολύ». Ακολούθως, έρχεται η απάντηση «Αρκετά» με ποσοστό 26,5%, ενώ μόλις το 2,9% 

επέλεξε την απάντηση «Ελάχιστα». Οι διαφορές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές 

(X2(3)=9,529, p=0,023<0,05). 
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3.3.10. Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με 

την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;   

Στο Γράφημα 23 φαίνεται σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των 

αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2., με βάση το δείγμα του συνόλου 

των νομών της Μακεδονίας.  

 
Γράφημα 23 Κοστολόγηση αποθεμάτων (σύνολο) 

 
Κατά την μελέτη του συνόλου του δείγματος, έγινε χρήση του συνόλου των επιλογών 

της πενταβάθμιας κλίμακας, όπως άλλωστε είχε προκύψει και κατά την ανάλυση του 

δείγματος της ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας. Η σειρά των προτιμήσεων στα δύο 

δείγματα συμπίπτουν, η απάντηση «Καθόλου» φέρει ποσοστό 32,4%, ενώ οι απαντήσεις 

«Ελάχιστα» και «Αρκετά» έχουν το ίδιο ποσοστό της τάξεως του 23,5%. Οι απαντήσεις 

«Πολύ» και «Πάρα Πολύ» συγκεντρώνουν μαζί το 26,5% του δείγματος, ποσοστό που 

δείχνει ότι ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού 
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Προτύπου 2 δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές (X2(4)=6,882, p=0,142>0,05). 

3.3.11. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται 

ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε; 

Στο Γράφημα 24 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι, οι οποίοι 

προέρχονται από το σύνολο των νομών της Μακεδονίας, το κόστος δανεισμού να 

καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε. 

 
Γράφημα 24 Κόστος δανεισμού (σύνολο) 

 
Όπως και στο Γράφημα 11, το οποίο απεικόνιζε τα αποτελέσματα της ίδια ερώτησης 

για το δείγμα Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι και στο Γράφημα 24, που αφορά τα 

αποτελέσματα ολόκληρης της Μακεδονίας, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση για 

την προτίμηση των ερωτώμενων. Το μεγαλύτερο ποσοστό το συγκεντρώνει η απάντηση 

«Πολύ», με ποσοστό 32,4% , ενώ ακολουθεί η απάντηση «Πάρα Πολύ»  με ποσοστό της 

τάξεως του 23,5%. Οι απαντήσεις «Αρκετά», «Ελάχιστα» και «Καθόλου» συγκεντρώνουν 
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αντίστοιχα 20,6%, 17,6% και 5,9%. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές (X2(4)=6,294, p=0,178>0,05). 

3.3.12. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού; 

Ακολούθως, στο Γράφημα 25 φαίνεται σε τι βαθμό θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι 

την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού, το δείγμα συμπεριλαμβάνει όλους τους νομούς 

της Μακεδονίας. 

 
Γράφημα 25 Κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού (σύνολο) 

 
 

Στο Γράφημα 12, το οποίο απεικόνιζε τα αποτελέσματα της ίδια ερώτησης για το 

δείγμα ανατολικής και κεντρικής Μακεδονίας, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σαφής τάση 

για την προτίμηση των ερωτώμενων. Από την άλλη μεριά, το Γράφημα 25, που αφορά τα 

αποτελέσματα ολόκληρης της Μακεδονίας, δείχνει να υπάρχει μία τάση για την προτίμηση 

των ερωτώμενων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επέλεξε την απάντηση 
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«Αρκετά» (32,4%). Οι υπόλοιπες τέσσερεις απαντήσεις συγκεντρώνουν σχεδόν το ίδιο 

ποσοστό της τάξεως του 17%. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σημαντικές 

(X2(4)=3,353, p=0,501>0,05). 

3.3.13. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση 

τους; 

Τέλος, στο Γράφημα 26 φαίνεται ο βαθμός ικανοποίησης των προσδοκιών που είχαν 

οι ερωτώμενοι πριν από την υλοποίηση των ΔΛΠ. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό του 

συνόλου των νομών της Μακεδονίας. 

 
Γράφημα 26 Ικανοποίηση προσδοκιών από τα ΔΛΠ (σύνολο) 

 
Στην τελευταία ερώτηση μετράται κατά πόσο έχουν βρει αντίκρισμα οι προσδοκίες 

που είχαν οι ερωτώμενοι πριν την υλοποίηση των ΔΛΠ. Τα αποτελέσματα για το συνολικό 

δείγμα συμπίπτουν με τα αποτελέσματα του Δείγματος της ανατολικής και κεντρικής 

Μακεδονίας. Από το γράφημα 26, παρατηρούμε ότι οι προσδοκίες του συνόλου του 

δείγματος των ερωτώμενων επαληθεύθηκαν, καθώς έχουν αποκλειστεί οι επιλογές 
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«Ελάχιστα» και «Καθόλου». Πιο αναλυτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξεως του 41,2% 

το συγκέντρωσε η επιλογή «Αρκετά», ενώ ακολουθούν οι επιλογές  «Πολύ» και «Πάρα 

Πολύ» με ποσοστά της τάξεως του 35,3% και 23,5% αντίστοιχα. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές (X2(2)=1,647, p=0,439>0,05). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Συμπεράσματα 

4.1 Συμπεράσματα  

Στο κεφάλαιο αυτό θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

έρευνα που προηγήθηκε στο κεφάλαιο 3. Θα γίνει επίσης μία σύγκριση των αποτελεσμάτων 

και των συμπερασμάτων ανάμεσα στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία με το σύνολο 

των νομών της Μακεδονίας, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τα δύο σύνολα την εφαρμογή και την υλοποίηση των ΔΛΠ αλλά και τις 

συνέπειες που αυτά συνεπάγονται. 

Καταρχήν, είδαμε ότι το ποσοστό που εφαρμόζει τα ΔΛΠ στην κεντρική και ανατολική 

Μακεδονία ( Νομοί Καβάλας, Σερρών και Θεσσαλονίκης) ανέρχεται σε 15,2%, ενώ στο 

σύνολο της Μακεδονίας το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 13,4%. Η διαφορά αυτή μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι στο πρώτο δείγμα συμπεριλαμβάνεται ο Νομός Θεσσαλονίκης, 

όπου παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ, λόγω του 

μεγέθους τους και του γεγονότος ότι οι περισσότερες εταιρίες που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν έδρα στην Μακεδονία, βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. 

Όσον αφορά την γνώση περί ΔΛΠ, τα αντίστοιχα ποσοστά για τους Νομούς Καβάλας, 

Σερρών και Θεσσαλονίκης, και του συνόλου της Μακεδονίας, είναι παρόμοια με 86,7% και 

81,9% αντίστοιχα. Η μικρή διαφορά που παρατηρείται μπορεί να εξηγηθεί από τα 

αποτελέσματα του πρώτου ερωτήματος, αφού είναι λογικό το δείγμα που έχει μεγαλύτερο 

ποσοστό εφαρμογής των ΔΛΠ να έχει και μεγαλύτερο ποσοστό γνώσεις περί ΔΛΠ. 

Στην τρίτη ερώτηση, που αναφέρεται στον χρόνο εφαρμογής των ΔΛΠ, παρατηρούμε 

παρόμοια αποτελέσματα για τα δύο δείγματα, με την μεγαλύτερη διαφορά να εστιάζεται στην 

μεγαλύτερη χρήση εξωτερικού λογιστή στο δείγμα που αναφέρεται στο σύνολο της 

Μακεδονίας. Σε γενικές γραμμές, την μεγαλύτερη συχνότητα είχαν και στις δύο περιπτώσεις, 

οι απαντήσεις «έως 1 μήνα» και «1 έως 5» μήνες, που ήταν και τα μικρότερα χρονικά 

διαστήματα που συμπεριλήφθηκαν στην κλίμακα. Μπορούμε να συμπεράνουμε έτσι, ότι οι 

τα στελέχη των εταιριών δεν θεωρούν ότι χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για την 

υλοποίηση των ΔΛΠ. 

Η τέταρτη ερώτηση αφορά το κόστος υλοποίησης των ΔΛΠ, όπου και πάλι 

παρατηρείται μία ομοιομορφία στα δύο δείγματα. Όμως, ο μέσος όρος κόστους για τους 

Νομούς Καβάλας, Σερρών και Θεσσαλονίκης είναι λίγο μεγαλύτερος (€14.281) από τον 

αντίστοιχο για ολόκληρη την Μακεδονία (€11.985,29). Αυτό μπορεί και πάλι να εξηγηθεί 
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από το μέγεθος των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στον Νομό Θεσσαλονίκης, σε σχέση 

με τις εταιρίες των υπόλοιπων νομών της Μακεδονίας. Παρόμοια συμπεριφορά των 

ερωτώμενων παρατηρούμε και στην επόμενη ερώτηση που αφορά την ικανοποίηση από την 

υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές διαδικασίες, αφού είναι φανερό ότι οι 

ερωτώμενες εταιρίες είναι από πάρα πολύ έως αρκετά ικανοποιημένες. 

Στην επόμενη ερώτηση εξετάζεται ο βαθμός που επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη 

από την αναπροσαρμογή λόγω της μετάβασης στα ΔΛΠ. Εδώ παρατηρούμε ότι στο σύνολο 

της Μακεδονίας υπάρχει μία σοβαρή συγκέντρωση σε απαντήσεις που δείχνουν ότι τα 

αδιανέμητα κέρδη τους δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την μετάβαση στα ΔΛΠ, σε 

αντίθεση με τους Νομούς Καβάλας, Σερρών και Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται 

μεγαλύτερος βαθμός επηρεασμού των αδιανέμητων κερδών. 

Στην ερώτηση, σε τι βαθμό επηρεάζει τις εταιρίες η υποχρεωτική κατάρτιση και 

παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ, δεν παρατηρείται καμία 

σοβαρή διαφορά ανάμεσα στα δύο δείγματα, αφού η πλειοψηφία των εταιριών θεωρούν ότι 

επηρεάστηκαν πολύ. Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας τα αποτελέσματα 

της ερώτησης που αφορά τον βαθμό επηρεασμού στην παρουσίαση των λογιστικών 

οικονομικών καταστάσεων της μετάβασης από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Το 

συμπέρασμα είναι ότι οι εταιρίες θεωρούν ότι επηρεάζονται από πολύ έως πάρα πολύ, 

πράγμα απολύτως λογικό αφού η παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων είναι ένα από τα 

θεμελιώδη στοιχεία των ΔΛΠ. 

Όσον αφορά τον βαθμό επηρεασμού του τρόπου κοστολόγησης των αποθεμάτων, από 

την εφαρμογή του προτύπου 2, οι εταιρίες θεωρούν ότι δεν είναι σημαντικός, αφού υπάρχει 

μεγάλη συγκέντρωση στις απαντήσεις «καθόλου» και «ελάχιστα». Ακόμη, δείχνουν να 

προτιμούν σε μεγάλο βαθμό την καταχώρηση του κόστους δανεισμού ως έξοδο στην χρήση 

που πραγματοποιήθηκε, αφού οι απαντήσεις «πάρα πολύ» και «πολύ» παρουσιάζουν μεγάλη 

συχνότητα. Αντίθετα, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα στην ερώτηση, σε τι 

βαθμό θα προτιμούσαν οι ερωτώμενοι την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού, αφού οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι απάντησαν «αρκετά», ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις παρουσιάζουν 

παρόμοιες συχνότητες. 

Τέλος, τα ερωτώμενα στελέχη δείχνουν να είναι αρκετά ικανοποιημένα από την 

υλοποίηση των ΔΛΠ με βάση τις προσδοκίες που είχαν πριν την εφαρμογή τους. Σε αυτό 

συνεισφέρει το γεγονός ότι αποδεικνύεται ότι το κόστος και ο χρόνος υλοποίησής τους δεν 

θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά, ώστε να εμποδίσουν την ομαλή εφαρμογή και μετάβαση 

στα νέα πρότυπα.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ερωτηματολόγιο: 

 

1.  Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα; 

Ναι      

Όχι 

 

 

2.  Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για την διαδικασία υλοποίησης των ΔΛΠ; 

Έως 1 μήνα 

Από 1 έως 5 μήνες  

Από 5 έως 8 μήνες 

Από 8 έως 9 μήνες 

Από 9 έως 12 μήνες 

Περισσότερο από 12 μήνες  

Χρήση εξωτερικού λογιστή  

 

 

3. Το πραγματικό κόστος από την εφαρμογή των ΔΛΠ ανήλθε περίπου σε ΕΥΡΩ; 

 

 

4.  Είστε ικανοποιημένοι από την υλοποίηση των ΔΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές 

διαδικασίες; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 
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ΣΥΝΟΨΗ 

5.  Σε τι βαθμό επηρεάζονται τα αδιανέμητα κέρδη λόγω της αναπροσαρμογής που 

προέρχεται από τη μεταβίβαση στα ΔΛΠ; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 

 

 

6. Σε τι βαθμό σας επηρεάζει η υποχρεωτική κατάρτιση και παρουσίαση της 

συγκριτικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα ΔΛΠ;   

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 

 

 

7.  Σε τι βαθμό σας επηρεάζει στην παρουσίαση των λογιστικών οικονομικών 

καταστάσεων η μετάβαση από τα εθνικά στα διεθνή λογιστικά πρότυπα; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 

 

 

8.  Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή 

του Λογιστικού Προτύπου 2; 

 Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  
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Καθόλου 

 

 

9. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως έξοδο στην 

χρήση που πραγματοποιήθηκε; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 

 

 

10. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα  

Καθόλου 

 

 

11. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση τους; 

Παρά πολύ 

Πολύ 

Αρκετά  

Ελάχιστα 

Καθόλου 
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ΣΥΝΟΨΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Στατιστικοί πίνακες 

Πίνακας 1 Εφαρμογή ΔΛΠ 

Εφαρμόζετε τα ΔΛΠ;

16 15,2 15,2 15,2
89 84,8 84,8 100,0

105 100,0 100,0

NAI
OXI
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Πίνακας 2 Γνώση ΔΛΠ 

Γνωρίζετε;

91 86,7 86,7 86,7
14 13,3 13,3 100,0

105 100,0 100,0

NAI
OXI
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Πίνακας 3 Χρόνος υλοποίησης ΔΛΠ 

Χρόνος

4 3,8 25,0 25,0
5 4,8 31,3 56,3
1 1,0 6,3 62,5
1 1,0 6,3 68,8
4 3,8 25,0 93,8

1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

<= 1 ΜΗΝΑ
>1 ΕΩΣ 5 ΜΗΝΕΣ
>5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ
>8 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
>9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 4 Κόστος υλοποίησης 

Κόστος

1 1,0 6,3 6,3
1 1,0 6,3 12,5
4 3,8 25,0 37,5
1 1,0 6,3 43,8
2 1,9 12,5 56,3
2 1,9 12,5 68,8
1 1,0 6,3 75,0
1 1,0 6,3 81,3
2 1,9 12,5 93,8
1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

5.000
6.500
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
15.000
90.000
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 5 Περιγραφικά μέτρα 

Descriptive Statistics

16 5.000 90.000 14.281,25 5.099,422 20.397,687
16

Κόστος
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
N Minimum Maximum Mean Std.

 
 

 

Πίνακας 6 Κόστος υλοποίησης (ομαδοποιημένο) 

Κόστος Ομαδοποίηση

1 1,0 6,3 6,3
10 9,5 62,5 68,8

4 3,8 25,0 93,8
1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

<=5.000
5.001-10.000
10.001 -15.000
> 20.000
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Πίνακας 7 Βαθμός ικανοποίησης 

Ικανοποίηση

2 1,9 12,5 12,5
7 6,7 43,8 56,3
5 4,8 31,3 87,5
1 1,0 6,3 93,8
1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 8 Αδιανέμητα κέρδη 

Αδιανέμητα κέρδη

5 4,8 31,3 31,3
6 5,7 37,5 68,8
3 2,9 18,8 87,5
2 1,9 12,5 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 9 Συγκριτική πληροφόρηση 

Συγκριτική Πληροφόρηση

1 1,0 6,3 6,3
8 7,6 50,0 56,3
6 5,7 37,5 93,8
1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Πίνακας 10 Παρουσίαση καταστάσεων 

Παρουσίαση Καταστάσεων

4 3,8 25,0 25,0
7 6,7 43,8 68,8
4 3,8 25,0 93,8
1 1,0 6,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 11 Κοστολόγηση αποθεμάτων 

Κοστολόγηση Αποθεμάτων

1 1,0 6,3 6,3
2 1,9 12,5 18,8
4 3,8 25,0 43,8
4 3,8 25,0 68,8
5 4,8 31,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 12 Κόστος Δανεισμού 

Κόστος Δανεισμού

4 3,8 25,0 25,0
5 4,8 31,3 56,3
5 4,8 31,3 87,5
2 1,9 12,5 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 13 Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού 

Κεφαλαιοποίηση Κόστους Δανεισμού

2 1,9 12,5 12,5
9 8,6 56,3 68,8
2 1,9 12,5 81,3
3 2,9 18,8 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 14 Ικανοποίηση προσδοκιών 

Ικανοποίηση Προσδοκιών

3 2,9 18,8 18,8
4 3,8 25,0 43,8
9 8,6 56,3 100,0

16 15,2 100,0
89 84,8

105 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 

Πίνακας 15 Χ2 τεστ 

Test Statistics

9,000 2,500 9,500 4,500
4 3 3 3

,061 ,475 ,023 ,212

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Ικανοποίηση
Αδιανέμητα

κέρδη
Συγκριτική

Πληροφόρηση
Παρουσίαση
Καταστάσεων

 
 

Πίνακας 16 Χ2 τεστ 

Test Statistics

3,375 1,500 8,500 3,875
4 3 3 2

,497 ,682 ,037 ,144

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Κοστολόγηση
Αποθεμάτων

Κόστος
Δανεισμού

Κεφαλαιοποί
ηση Κόστους
Δανεισμού

Ικανοποίηση
Προσδοκιών
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 17 Εφαρμογή ΔΛΠ (Σύνολο) 

Εφαρμόζετε τα ΔΛΠ;

34 13,4 13,4 13,4
220 86,6 86,6 100,0
254 100,0 100,0

NAI
OXI
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Πίνακας 18 Γνώση ΔΛΠ (σύνολο) 

Γνωρίζετε;

208 81,9 81,9 81,9
46 18,1 18,1 100,0

254 100,0 100,0

NAI
OXI
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Πίνακας 19 Χρόνος υλοποίησης ΔΛΠ (σύνολο) 

Χρόνος

9 3,5 26,5 26,5
8 3,1 23,5 50,0
2 ,8 5,9 55,9
2 ,8 5,9 61,8
5 2,0 14,7 76,5
2 ,8 5,9 82,4

6 2,4 17,6 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

<= 1 ΜΗΝΑ
>1 ΕΩΣ 5 ΜΗΝΕΣ
>5 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ
>8 ΕΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ
>9 ΕΩΣ 12 ΜΗΝΕΣ
> ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ
ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 20 Κόστος υλοποίησης ΣΛΠ (σύνολο) 

Κόστος

1 ,4 2,9 2,9
2 ,8 5,9 8,8
3 1,2 8,8 17,6
1 ,4 2,9 20,6
6 2,4 17,6 38,2
4 1,6 11,8 50,0
2 ,8 5,9 55,9
3 1,2 8,8 64,7
3 1,2 8,8 73,5
1 ,4 2,9 76,5
1 ,4 2,9 79,4
3 1,2 8,8 88,2
2 ,8 5,9 94,1
1 ,4 2,9 97,1
1 ,4 2,9 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

4.000
5.000
6.000
6.500
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
15.000
17.000
20.000
90.000
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 21 Περιγραφικά μέτρα (σύνολο) 

Descriptive Statistics

34 4.000 90.000 11.985,29 14.326,541
34

Κόστος
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 

Πίνακας 22 Ικανοποίηση (σύνολο) 

Ικανοποίηση

8 3,1 23,5 23,5
17 6,7 50,0 73,5

7 2,8 20,6 94,1
1 ,4 2,9 97,1
1 ,4 2,9 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 23 Αδιανέμητα κέρδη (σύνολο) 

Αδιανέμητα κέρδη

2 ,8 5,9 5,9
10 3,9 29,4 35,3
10 3,9 29,4 64,7

9 3,5 26,5 91,2
3 1,2 8,8 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 24 Συγκριτική πληροφόρηση (σύνολο) 

Συγκριτική Πληροφόρηση

5 2,0 14,7 14,7
15 5,9 44,1 58,8
11 4,3 32,4 91,2
3 1,2 8,8 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 25 Παρουσίαση καταστάσεων (σύνολο) 

Παρουσίαση Καταστάσεων

12 4,7 35,3 35,3
12 4,7 35,3 70,6
9 3,5 26,5 97,1
1 ,4 2,9 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 26 Κοστολόγηση αποθεμάτων (σύνολο) 

Κοστολόγηση Αποθεμάτων

2 ,8 5,9 5,9
5 2,0 14,7 20,6
8 3,1 23,5 44,1
8 3,1 23,5 67,6

11 4,3 32,4 100,0
34 13,4 100,0

220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 27 Κόστος Δανεισμού (σύνολο) 

Κόστος Δανεισμού

8 3,1 23,5 23,5
11 4,3 32,4 55,9

7 2,8 20,6 76,5
6 2,4 17,6 94,1
2 ,8 5,9 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 28 Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (σύνολο) 

Κεφαλαιοποίηση Κόστους Δανεισμού

5 2,0 14,7 14,7
6 2,4 17,6 32,4

11 4,3 32,4 64,7
6 2,4 17,6 82,4
6 2,4 17,6 100,0

34 13,4 100,0
220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΚΑΘΟΛΟΥ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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ΣΥΝΟΨΗ 

Πίνακας 29 Ικανοποίηση προσδοκιών (σύνολο) 

Ικανοποίηση Προσδοκιών

8 3,1 23,5 23,5
12 4,7 35,3 58,8
14 5,5 41,2 100,0
34 13,4 100,0

220 86,6
254 100,0

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 
 

Πίνακας 30 Κόστος υλοποίησης ΔΛΠ (ομαδοποιημένο) (σύνολο) 

Κόστος Ομαδοποίηση

3 1,2 8,6 8,6
20 7,9 57,1 65,7

8 3,1 22,9 88,6
3 1,2 8,6 97,1
1 ,4 2,9 100,0

35 13,8 100,0
219 86,2
254 100,0

<=5.000
5.001-10.000
10.001 -15.000
15.001 - 20.000
> 20.000
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Πίνακας 31 Χ2 τεστ (σύνολο) 

Test Statistics

25,412 9,235 10,706 9,529
4 4 3 3

,000 ,055 ,013 ,023

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Ικανοποίηση
Αδιανέμητα

κέρδη
Συγκριτική

Πληροφόρηση
Παρουσίαση
Καταστάσεων

 
 

Πίνακας 32 Χ2 τεστ (σύνολο) 

Test Statistics

6,882 6,294 3,353 1,647
4 4 4 2

,142 ,178 ,501 ,439

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Κοστολόγηση
Αποθεμάτων

Κόστος
Δανεισμού

Κεφαλαιοποί
ηση Κόστους
Δανεισμού

Ικανοποίηση
Προσδοκιών
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	3.3.10. Σε τι βαθμό επηρεάζεται ο τρόπος κοστολόγησης των αποθεμάτων με την εφαρμογή του Λογιστικού Προτύπου 2;   
	3.3.11. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε το κόστος δανεισμού να καταχωρείται ως έξοδο στην χρήση που πραγματοποιήθηκε; 
	3.3.12. Σε τι βαθμό θα προτιμούσατε την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού; 
	3.3.13. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίηση τους; 
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