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Περίληψη 

 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τη Λογιστική που ακολουθείται 

από τις επιχειρήσεις µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή, παρουσιάζεται ο σκοπός και η δοµή 

της παρούσας εργασίας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση όπου µέσα από 

έρευνες που έχουν διεξαχθεί αναλύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων τόσο σε επιχειρήσεις διεθνώς όσο και 

σε ελληνικές επιχειρήσεις. 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα καθώς και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και αναφέρονται οι  

αρχές που ισχύουν σε κάθε πρότυπο και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή 

της διεθνή πρακτικής. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παραθέτει τα αποτελέσµατα της σύγκρισης αναφορικά µε το 

τι ισχύει σε κάθε ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο σε σχέση µε το λογιστικό χειρισµό που 

ακολουθείται µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας ,οι  

περιορισµοί καθώς και προτάσεις για µελλοντικές έρευνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

 

Στη σύγχρονη και ταχύτατα εξελισσόµενη εποχή που διανύουµε και καθώς η 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συγχρόνως της οικονοµίας έχει λάβει σηµαντικές 

διαστάσεις, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες χώρες προσπαθούν να 

εναρµονίσουν τα λογιστικά τους συστήµατα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δηµιουργήθηκαν καθώς άρχισε να παρατηρείται το 

φαινόµενο της µεγέθυνσης των επιχειρήσεων όπου οι µέτοχοι των επιχειρήσεων δεν 

ήταν απαραίτητα και µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Οι µέτοχοι όµως καθώς και 

οι εν δυνάµει   επενδυτές  θα πρέπει να έχουν αξιόπιστη πληροφόρηση και στοιχεία 

για τις εν λόγω επιχειρήσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γεννήθηκε η ανάγκη της 

δηµιουργίας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος παροχής οικονοµικών πληροφοριών. 

Πρόκειται στην ουσία για ένα οργανωµένο  σύστηµα λογιστικής παρακολούθησης  

και οµοιόµορφης εµφάνισης  του περιεχοµένου των λογαριασµών σε εθνικό αλλά και 

διεθνές επίπεδο. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθούν τα ως άνω είναι ή θέσπιση 

και υιοθέτηση αρχών, διαδικασιών και λογιστικών προτύπων τα οποία δεν θα 

παραµένουν στατικά αλλά θα εξελίσσονται δυναµικά στις όταν µεταβάλλονται οι 

οικονοµικές συνθήκες. 

Στη χώρα µας στα πλαίσια της προσπάθειας ώστε η  λογιστική επιστήµη µε τις 

αρχές και τους κανόνες από τους οποίους διέπεται αλλά και η ισχύουσα νοµοθεσία να 

µπορούν να ανταποκριθούν  στις νέες απαιτήσεις, δηµιουργήθηκαν κάποιες αρχές 

ώστε να εξασφαλίζεται µία ενιαία και οµοιόµορφη αντιµετώπιση των λογιστικών 

θεµάτων αλλά και να επιτευχθεί καλύτερη πληροφόρηση των χρηστών µέσω των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. ∆ηµιουργήθηκαν έτσι τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα.   
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1.1  Σκοπός της παρούσας εργασίας 

 

 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως στόχο τη µελέτη της λογιστικής που 

ακολουθείται από τις επιχειρήσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αλλά και τα ∆ιεθνή Λογιστικά πρότυπα καθώς και των αποτελέσµατα που επιφέρει η 

εφαρµογή αυτών των προτύπων. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δηµιουργήθηκαν 

µε σκοπό να υπάρξει οµοιογένεια, συγκρισιµότητα και αξιοπιστία στα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αποτελούν ένα σύνολο από κανόνες 

λογιστικής που είναι αναγνωρισµένοι σε διεθνές επίπεδο µε αποτέλεσµα να 

επιτυγχάνεται η οµοιογένεια και η συγκρισιµότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων 

ανά τον κόσµο. 

 

Από την άλλη τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα τα οποία βρίσκονται σε ισχύ από 

την 1/1/2015 µε βάση το νόµο 4308/2014, δηµιουργήθηκαν ως µία προσπάθεια 

σύγκλισης µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα. 

 

Στην παρούσα εργασία θα µελετηθούν οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο 

αυτών προτύπων µε σκοπό να προβούµε σε συµπεράσµατα. 

 

 

1.2 ∆οµή  εργασίας 

 

 

Αρχικά στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται επισκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά µε το θέµα. Παρουσιάζονται µελέτες σχετικά µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και την εφαρµογή τους σε επιχειρήσεις διεθνώς αλλά και σε ελληνικές 

επιχειρήσεις . Μελετάται επίσης ο αντίκτυπος από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι αρχές που διέπουν κάθε 
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πρότυπο και γίνεται αναφορά στα οφέλη εφαρµογής της διεθνής πρακτικής στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη σύγκριση των όσων ορίζουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα µε τα όσα εφαρµόζονται µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα. 

 

Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα, οι περιορισµοί και οι  προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

      

  Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

 

2.1 Εισαγωγικά στοιχεία 

 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα εξεταστούν µελέτες που έχουν γίνει αναφορικά µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την εφαρµογή τους στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

αλλά και διεθνώς. Θα παρουσιαστεί ο σκοπός των ερευνών αυτών καθώς και τα 

συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν. 

 

 

 

2.2 Μελέτες αναφορικά µε τα ∆ΛΠ και την εφαρµογή τους  

  διεθνώς αλλά και στις Ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Οι Demmer et  al. (2016) πραγµατοποίησαν έρευνα, βασισµένη σε µοντέλα 

πρόβλεψης κερδοφορίας που διεξήχθη σε δείγµα, εξέτασε εάν η υποχρεωτική 

υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ σχετίζεται µε την αύξηση της ακρίβειας στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Μελέτησε τη σχέση ανάµεσα στην ακρίβεια πρόβλεψης των αναλυτών 

και στις οικονοµικές καταστάσεις όπου η ακρίβεια πρόβλεψης σχετίζεται µε την 

υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. Βρέθηκε ότι υπάρχει άµεση συσχέτιση της ακρίβειας στην 

πρόβλεψη µε την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. Επίσης, εύρηµα της έρευνας αποτελεί ότι 

υπήρξε βελτίωση στην ακρίβεια πρόβλεψης των αναλυτών µόνο σε χώρες όπου 

γίνονταν ταυτόχρονα ουσιώδεις βελτιώσεις για την επιβολή των οικονοµικών 

εκθέσεων. Επιπλέον,  προβλέψεις που βασίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στις προβλέψεις των αναλυτών για ένα χρόνο µετά 

σχετικά µε την κερδοφορία των επιχειρήσεων ακόµη και σε χώρες όπου δεν υπάρχει 

υποχρεωτική δέσµευση για την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ.  
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Ο Alabede (2015)  ερεύνησε την επίδραση της υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ στο βαθµό 

συνάφειας των λογιστικών πληροφοριών που παρέχονται από τις οικονοµικές 

καταστάσεις σε Νιγηριανές επιχειρήσεις. Σε συµµόρφωση λοιπόν της οδηγίας της 

κυβέρνησης, οι επιχειρήσεις που βρίσκονταν στη λίστα υιοθέτησαν τα ∆ΠΧΠ κατά 

την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων από το 2012. Μετά την υιοθέτηση 

των διεθνών προτύπων υπήρχε η γενική αίσθηση από τους επενδυτές ότι η ποιότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων θα αυξηθεί και θα ενισχυθεί ο βαθµός συνάφειας των 

λογιστικών πληροφοριών. Η έρευνα διεξήχθη σε 67  µη χρηµατοπιστωτικές εταιρείες 

που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τοµής της οικονοµίας τους και ήταν 

εισηγµένες στο χρηµατιστήριο της Νιγηρίας. Η έρευνα µελέτησε στοιχεία από το 

2007 έως το 2014 και χωρίστηκε σε δύο περιόδους, πριν την εφαρµογή και µετά την 

εφαρµογή των διεθνών προτύπων. Χρησιµοποιήθηκαν δύο µοντέλα για να συγκριθεί 

ο βαθµός συνάφειας των λογιστικών πληροφοριών στην πριν και µετά την υιοθέτηση 

των ∆ιεθνών Προτύπων περίοδο. Το συµπέρασµα που προέκυψε και µε τα δύο 

µοντέλα είναι ότι η λογιστική πληροφορία έχει µεγαλύτερο βαθµό συνάφειας στην 

µετά την υιοθέτηση των προτύπων εποχή αλλά όχι σηµαντική διαφορά από την προ 

τα διεθνή πρότυπα εποχή. Τέλος, βρέθηκε ότι τα κέρδη ανά µετοχή είναι η πιο 

σηµαντική λογιστική πληροφορία και η πιο ελκυστική για τους επενδυτές.     

  

Οι Christensen et al. (2015) εξέτασαν τα κίνητρα για ‘’λογιστική ποιότητα’’, η 

οποία όµως δεν παραµένει σταθερή αλλά αλλάζει µε την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ. Πιο 

συγκεκριµένα, στη Γερµανία επετράπη η εθελοντική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ πριν γίνει 

υποχρεωτική. Λόγω της απόφασης µη υιοθέτησης των προτύπων από κάποιες 

εταιρείες πραγµατοποιήθηκε έρευνα για να µελετήσει εάν η διοίκηση των εταιρειών 

είχε κίνητρα για αυτή της την απόφαση.  Για να γίνει σύγκριση µε προηγούµενες 

έρευνες έγινε παραδεκτή η ‘’λογιστική ποιότητα’’ µέσω της διαχείρισης του κέρδους, 

έγκαιρης αναγνώρισης ζηµιών και του βαθµού συσχέτισης. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι βελτίωση υπήρξε για τις εταιρείες οι οποίες είχαν κίνητρα που 

τους ώθησαν στην υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ, δηλαδή επρόκειτο για αυτούς που τα 

υιοθέτησαν εθελοντικά. Βρέθηκε επίσης ότι οι επιχειρήσεις που αντιστέκονταν στην 

υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ είχαν στενές σχέσεις  µε τις τράπεζες και µετόχους και δεν 

είχαν κίνητρα για περιεκτικότερα λογιστικά πρότυπα.  
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Οι Lourenço and Branco (2015) πραγµατοποίησαν µελέτη σχετικά µε τις 

συνέπειες της υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ στην ΕΕ και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. 

χρησιµοποιώντας δείγµατα που περιλαµβάνουν χώρες από διαφορετικές ηπείρους, 

έδειξε ότι τα αποτελέσµατα δεν είναι τόσο ευνοϊκά για την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ σε 

σύγκριση µε δείγµατα που περιλαµβάνουν µόνο χώρες της ΕΕ.   

 

Από την άλλη πλευρά, όταν εξετάστηκε ένα ευρύτερο φάσµα επιπτώσεων από τις 

ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας που έχουν δηµοσιευτεί µέχρι σήµερα, η µελέτη 

αυτή ήταν σε θέση να προσδιορίσει τους τύπους αυτών των συνεπειών που 

συγκεντρώνουν τα διάφορα είδη επιπτώσεων.  

Το άρθρο αυτό έδειξε ότι οι µελέτες που αφορούν την εθελοντική υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ τείνουν να µην παρουσιάζουν θετικά αποτελέσµατα, ενώ µελέτες που 

εξετάζουν κυρίως την υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ τείνουν να αποδείξουν 

θετικά αποτελέσµατα.  

 

Οι Papadamou and tzivinikos (2013) πραγµατοποίησαν έρευνα µε σκοπό την 

εκτίµηση της αγοράς, των επιτοκίων και του συναλλαγµατικού κινδύνου στα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα και τη διερεύνηση της σχέσης µεταξύ µέτρων που 

στηρίζονται στον κίνδυνο της αγοράς και των λογιστικών µεταβλητών τόσο πριν όσο 

και µετά την υιοθέτηση της διεθνούς πρακτικής έδειξε ότι η εισαγωγή στα ∆ΠΧΑ 

ενισχύει την επεξηγηµατική ικανότητα των λογιστικών στοιχείων για συστηµατικούς 

κινδύνους και µη κινδύνους. Με τη χρήση αριθµοδεικτών αποδείχθηκε ότι τα µεγέθη 

των τραπεζών παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο λόγω της εισαγωγής των ∆ΠΧΠ. 

 

Οι Brüggemann et al.  (2013) ανέλυσαν µελέτες σχετικά µε την υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ αλλά υπογραµµίζουν συνέπειες σε τρεις κατηγορίες :στις οικονοµικές 

καταστάσεις, στην αγορά κεφαλαίου αλλά και συνέπειες µακροοικονοµικής φύσης.  

Υποστηρίζουν όµως ότι η καθιέρωση της υποχρεωτικής χρήσης των ∆ΠΧΠ από όλες 

τις εταιρείες σε ένα συγκεκριµένο σηµείο συνεπάγεται  δυσκολία εξακρίβωσης του 

δυνητικού αποτελέσµατος που προκύπτει από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ και από τις 

επιδράσεις άλλων συνακόλουθων αλλαγών. 

 

Οι Brochet et al. (2013) εξέτασαν εάν η υποχρεωτική υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ έχει 

θετικό αντίκτυπο στην αγορά κεφαλαίων µέσω της αύξησης της συγκρισιµότητας των 
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οικονοµικών καταστάσεων. Έγινε η υπόθεση  ότι  εάν η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ 

βελτιώνει το βαθµό σύγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, αυτή θα πρέπει να 

µειώσει την ωφέλεια από τις πληροφορίες που υπάρχουν µόνο εντός της επιχείρησης. 

Βρέθηκε ότι µε την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ µειώθηκε το ενδιαφέρον για την «αγορά» 

εµπιστευτικών εκ των έσω πληροφοριών. Επιπλέον εύρηµα της έρευνας αποτελεί ότι 

η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ βελτιώνει το βαθµό σύγκρισης και οδηγεί σε οφέλη στην 

αγορά κεφαλαίου µειώνοντας την ικανότητα των έσω να εκµεταλλευτούν 

εµπιστευτικές πληροφορίες.  

 

Ο Negakis (2013) µελέτησε την εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

κάνοντας έλεγχος για ασυµµετρίες στο πληροφοριακό περιεχόµενο των κερδών και 

των ζηµιών µε τη χρήση παραλλαγών του µοντέλου Easton και Harris και κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι µε την εισαγωγή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης οι συνέπειες για την αξία και τα κέρδη ήταν σηµαντικές. 

Παρατηρήθηκε µείωση των διαθέσιµων πληροφοριών για τα κέρδη µε την εφαρµογή 

των ∆.Π.Χ.Π.  Η µείωση των πληροφοριών σύµφωνα µε τη έρευνα µπορεί να 

αποδοθεί σε µεγάλο βαθµό στην εισαγωγή της αρχής της εύλογης αξίας. Τέλος πρέπει 

να αναφερθεί  ότι ευρήµατα για µειωµένη πληροφόρηση αναφορικά µε τα κέρδη και 

τις αποδόσεις των µετοχών εξακολουθούν να υφίστανται ακόµη και µετά τον έλεγχο 

για την ύπαρξη ασυµµετριών. 

 

Οι Kousenidis et al. (2013) εξέτασαν εάν και σε ποιο βαθµό η πρόσφατη κρίση 

στην ΕΕ είχε αντίκτυπο στα κέρδη των εισηγµένων επιχειρήσεων. ∆όθηκε ιδιαίτερη 

έµφαση σε χώρες όπως η χώρα µας µε αδύνατη δηµοσιονοµική πολιτική 

(Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ιρλανδία) στις οποίες εφαρµόζονται 

σκληρά µέτρα λιτότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκτούν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  όταν σχετίζονται µε την εφαρµογή των ∆ΛΠ στις επιχειρήσεις των 

προαναφερθέντων χωρών. Αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η αλλαγή 

σε πιο καθοριστικούς παράγοντες των κερδών ευνοεί την επίτευξη υψηλότερων 

κερδών. Όµως, µε την παρουσία των κινήτρων για τη διαχείριση των εσόδων, η 

ποιότητα των κερδών τείνει να χειροτερεύει. 

 

Η Palea (2013) εξέτασε τα αποτελέσµατα της υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά µε την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων 
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εστιάζοντας στο βαθµό συνάφειας. Η συγγραφέας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το 

εµπειρικό αποτέλεσµα δείχνει κυρίως θετικά αποτελέσµατα από την υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτά τα αποτελέσµατα διαφέρουν ανάλογα 

µε το θεσµικό πλαίσιο των εταιρειών που υιοθετούν αυτά τα πρότυπα. 

 

Οι Spathis and Tsipouridou (2012) µελέτησαν τις επιπτώσεις που έχει η 

υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ στην Ελλάδα.  Επιπλέον ερευνάται και η σχέση 

των ελεγκτών µε  τους πελάτες και κυρίως µετά την εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν υπάρχει οικονοµική σύνδεση των ελεγκτών µε 

τους πελάτες τους, επιπλέον ότι επενδυτές δεν προστατεύονται και οι µηχανισµοί 

ελέγχου δεν είναι επαρκείς παρότι εξετάζεται η περίοδος µετά την εφαρµογή των 

∆ΠΧΠ  

 

Οι  Byard et al. (2011) ερεύνησαν αναφορικά µε το αποτέλεσµα της 

υποχρεωτικής υιοθέτησης ∆ΠΧΠ στην Ευρωπαϊκή ένωση στο περιβάλλον 

πληροφοριών των οικονοµικών αναλυτών και µελετήθηκε δείγµα ελέγχου από 

επιχειρήσεις που υιοθέτησαν εθελοντικά τα πρότυπα τουλάχιστον δύο χρόνια πριν 

την ηµεροµηνία υποχρεωτικής υιοθέτησης. Βρέθηκε ότι τα λάθη πρόβλεψης των 

αναλυτών και η διασπορά στην πρόβλεψη µειώθηκε µόνο για το δείγµα που είχε 

υιοθετήσει υποχρεωτικά τα ∆ΠΧΠ σε χώρες όπου επιβάλλονταν σε µεγάλο βαθµό οι 

νόµοι και τα εγχώρια λογιστικά πρότυπα διέφεραν πολύ από τα ∆ΠΧΠ. Επιπλέον 

βρέθηκε ότι στις χώρες του δείγµατος που υιοθέτησαν υποχρεωτικά τα ∆ΠΧΠ µε 

χαµηλή επιβολή νόµων και λογιστικών προτύπων που διέφεραν αρκετά από διεθνή 

πρότυπα, τα λάθη πρόβλεψης και η διασπορά µειώθηκαν µόνο για τις επιχειρήσεις µε 

ισχυρά κίνητρα για διαφάνεια στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν το σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει το καθεστώς επιβολής των νόµων εάν 

δηλαδή είναι ισχυρό ή αδύναµο αλλά και τα κίνητρα των εταιρειών για διαφάνεια 

στις οικονοµικές σε σχέση µε την επίδραση της υποχρεωτικής υιοθέτησης των 

∆ΠΧΠ.  

 

Οι Hail et al. (2010a,2010b) ανέλυσαν την πιθανότητα υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ 

στην Αµερική και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι τα κόστη µετάβασης των ∆ιεθνών 

Προτύπων για τις επιχειρήσεις θα έχουν βραχυπρόθεσµη επίδραση ενώ τα θετικά 
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αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τη συγκρισιµότητα θα έχουν θετική και 

µακροπρόθεσµη επίδραση.  

 

 

 

2.3 Συµπεράσµατα 

 

      Μελετώντας τις έρευνες που ανέφερα παραπάνω κατέληξα στο συµπέρασµα ότι 

οικονοµικές καταστάσεις που βασίζονται στα ∆ΠΧΑ παρέχουν µεγαλύτερη ακρίβεια 

πρόβλεψης για τους αναλυτές εφόσον διασφαλίζεται ότι  αυτά ακολουθούνται σωστά.  

  Επίσης, ο ρόλος της ∆ιοίκησης είναι πολύ σηµαντικός  ώστε να επιτευχθούν   

καλύτερης ποιότητας οικονοµικές καταστάσεις  µε απώτερο στόχο την καλύτερη 

σύγκριση µε στοιχεία προηγουµένων ετών της οικονοµικής οντότητας αλλά  και 

σύγκριση  και ανάλυση του ανταγωνισµού του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται 

η οικονοµική οντότητα. Ο ρόλος δηλαδή που διαδραµατίζει το θεσµικό πλαίσιο της 

επιχείρησης όπου υιοθετούνται τα ∆ΠΧΑ είναι καταλυτικός για την επίδραση στην 

ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων. 

        Επιπλέον, λόγω της διαφάνειας που προκύπτει από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 

µειώνεται το ενδιαφέρον  για την αγορά πληροφοριών εκ των έσω. 

         Σε χώρες όπου δεν εφαρµόζονται τα ∆ιεθνή Πρότυπα στην περίπτωση 

µετάβασης στην ∆ιεθνή Πρακτική θα υπάρξουν σίγουρα κόστη µετάβασης µε 

βραχυπρόθεσµη επίδραση αλλά µακροπρόθεσµα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα. 

        Βέβαια µειονέκτηµα αποτελεί και µετά την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ έχουµε 

ευρήµατα ότι οι επενδυτές δεν προστατεύονται πάντα και οι µηχανισµοί ελέγχου δεν 

είναι επαρκής. 

    Τέλος, η εφαρµογή των ∆ΠΧΑ οδηγεί σε υψηλότερης ποιότητας οικονοµικές 

καταστάσεις όµως είναι δύσκολο να εξακριβώσουµε τον ακριβή αντίκτυπο που 

προκύπτει από την υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ  σε σχέση µε τις επιδράσεις των άλλων 

συνακόλουθων αλλαγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

          Θεσµικό Πλαίσιο 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

      Η λογιστική που ακολουθούνταν από τις επιχειρήσεις, που είχαν ενστερνιστεί τη 

διεθνή πρακτική που βασίζεται σε ορισµένες αρχές και κανόνες, είχε πολλές διαφορές 

µε την εγχώρια. Έγινε λοιπόν προσπάθεια σύγκλισης, ώστε να αποτυπώνονται τα 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγµατικότητα. 

Με γνώµονα αυτή την επιδίωξη δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο εγχώριο όπου λαµβάνει 

υπόψη τη διεθνή πρακτική αλλά και  συµπορεύεται µε τη νοµολογία. 

        Το κεφάλαιο που ακολουθεί αναφέρεται στο νέο νόµο των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων αλλά στις αρχές που διέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

Γίνεται αναφορά στις αλλαγές που εισάγονται µε την εφαρµογή του νέου νόµου και  

στις αρχές που διέπουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Επιπλέον, αναλύονται 

οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του νόµου 

πρέπει να εκδίδονται από κάθε οικονοµική οντότητα ανάλογα µε το µέγεθος της και 

αναφέρονται οι λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται κατά την αναγνώριση και 

επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων.  

         Τέλος, γίνεται αναφορά στη διεθνή πρακτική, στα στοιχεία των οικονοµικών 

τους καταστάσεων καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή τους. 

 

3.2 Εισαγωγή στα ΕΛΠ  Ν.4308/2014 

 

 

Ο νόµος 4308/2014 αναφέρεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ο οποίος 

καταργεί τον σχετικά καινούργιο µέχρι τότε  Κώδικα  Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών. Με τον παραπάνω νόµο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

αντικαθιστούν και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο το οποίο ίσχυε για τριάντα 

χρόνια.   
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Με την εισαγωγή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων έχουµε τις παρακάτω 

αλλαγές: 

 

• Εισάγονται απλοποιήσεις και απαλλαγές ανάλογα µε το µέγεθος των 

επιχειρήσεων 

• Νέοι χρόνοι  σχετικά µε την τιµολόγηση των προιοντων 

• Αλλαγές στους κανόνες επιµέτρησης  των περιουσιακών στοιχείων 

• Αλλάζει η µορφή των οικονοµικών καταστάσεων 

 

Με βάση τον νόµο 4308/24-11-2014 τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αρχίζουν 

να εφαρµόζονται στην χώρα µας από 1/1/2015. Πρόκειται για ένα κείµενο που έχει 

γίνει θετικά αποδεκτό από την πλειοψηφία  των φορέων και  συλλόγων επιχειρήσεων 

και λογιστών κυρίως γιατί επιδιώκεται µέσα από αυτό να γίνει κωδικοποίηση των 

λογιστικών κανόνων και να απλοποιηθούν οι φορολογικές διατάξεις. (Σγουρινάκης Ν. 

2015) Όπως συµβαίνει σε κάθε περίπτωση, δεν θα µπορούσαν να λείπουν και τα 

αυστηρά  αρνητικά σχόλια, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται σε αυτά οι 

εποικοδοµητικές επισηµάνεις φορέων και επαγγελµατιών του κλάδου, που 

αποσκοπούν σε βελτιώσεις  

 

 

3.3  Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων  

 

        Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που καταχωρούνται στα λογιστικά 

αρχεία ενσωµατώνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου µε βάση 

τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

         Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αποτελούν ενιαίο σύνολο και 

παρουσιάζουν εύλογα τα αναγνωριζόµενα περιουσιακά στοιχεία όπως: στοιχεία του 

ενεργητικού,  υποχρεώσεις, καθαρή θέση, στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και 

ζηµιών, καθώς και τις χρηµατοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου  (Astbooks, (2015) 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεγάλων οντοτήτων, περιλαµβάνουν   

(Ν.4308/2014, άρθρο 16) : 

1) Την κατάσταση Χρηµατοροών 
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2)  Το Προσάρτηµα 

3) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

4) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

5) Τον Ισολογισµό η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των µεσαίων οντοτήτων, περιλαµβάνουν: 

1) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

2) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

3) Τον Ισολογισµό η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

4) Το Προσάρτηµα 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των πολύ µικρών και µικρών οντοτήτων, 

περιλαµβάνουν: 

1) Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

2) Τον Ισολογισµό η Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

3) Το Προσάρτηµα 

 

      Στην Ελλάδα οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται από το διοικητικό 

συµβούλιο της εταιρίας. Ο νόµος δεν ορίζει ποιος συντάσσει τις οικονοµικές 

καταστάσεις. Επειδή, όµως, το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας υποχρεούται να 

καταρτίσει τις καταστάσεις αυτές, η εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης βαρύνει το 

διοικητικό συµβούλιο, που είναι υπεύθυνο  για τη διοίκηση και τη διαχείριση της 

εταιρικής περιουσίας. Η σύνταξη, λοιπόν, των οικονοµικών καταστάσεων ανήκει  

στις διαχειριστικές υποχρεώσεις του διοικητικού συµβουλίου. Όπως είναι ευνόητο, οι 

οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται από το λογιστήριο της.  

Σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων που είναι 

οι  ιδιότητες, που καθιστούν τις πληροφορίες που παρέχονται µε τις οικονοµικές 

καταστάσεις, χρήσιµες στους χρήστες, η κατανόηση, η συνάφεια, η αξιοπιστία, η 

συγκρισιµότητα. 
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3.4  Αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

 

 

      Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται µε σαφήνεια σύµφωνα µε τις 

θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Είναι απαραίτητο οι λογιστικές πολιτικές να χρησιµοποιούνται µε συνέπεια από 

περίοδο σε περίοδο, ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Στην περίπτωση που τα ποσά της προηγούµενης 

περιόδου ή περιόδων δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας περιόδου 

τότε τα ποσά αυτών των περιόδων προσαρµόζονται αναλόγως ώστε να γίνουν 

συγκρίσιµα. ( Ν.4308/2014, άρθρο 17) 

        Η αναγνώριση και η επιµέτρηση των στοιχείων του ισολογισµού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων γίνεται µε σύνεση και ξεχωριστά για κάθε στοιχείο. 

Συµψηφισµοί µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων η µεταξύ εξόδων και 

εσόδων δεν επιτρέπονται εκτός εάν τέτοιος συµψηφισµός προβλέπεται.                

(Ν.4308/2014, άρθρο 17) 

        Όλες οι αρνητικές προσαρµογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που λαµβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από 

το εάν το αποτέλεσµα της περιόδου είναι κέρδος η ζηµία. 

        Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 4308/2014 όλα τα στοιχεία του ισολογισµού και 

της κατάστασης αποτελεσµάτων που προέκυψαν σε προηγούµενη περίοδο αλλά δεν 

έχουν αναγνωριστεί κατάλληλα µε βάση τις προβλέψεις του παρόντος νόµου 

αναγνωρίζονται στην τρέχουσα περίοδο. 

         Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ότι υπόλοιπα έναρξης του ισολογισµού σε 

κάθε περίοδο συµφωνούν µε τα αντίστοιχα υπόλοιπα λήξης της προηγούµενης 

περιόδου. 

          Τέλος η παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας αξιολογείται 

τουλάχιστον για διάστηµα 12 µηνών µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

3.5 Αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 

          Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά 
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περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε την χρήση της 

µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου η µε την σταθερή µέθοδο εάν η µέθοδος του 

αποσβέσιµου κόστους  έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους κτήσης χρησιµοποιείται µόνο 

κατά την επιµέτρηση έντοκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Ως 

έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα 

που τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν σηµαντικά ποσά τόκων έστω και αν αυτό δεν 

ορίζεται ρητά. (Ν 4308/2014, άρθρο 19) 

      Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 

όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται 

όταν υπάρχουν προφανείς σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη η του 

υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Επίσης, σε περίπτωση που η 

λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των 

στοιχείων. Τέλος όταν δυσµενείς τοπικές, εθνικές η διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την 

πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Όταν συντρέχει µία ή περισσότερες από 

τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις γίνεται έλεγχος αποµείωσης. Κατά τη διαδικασία 

του ελέγχου, όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που 

η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό προκύπτει ζηµία 

αποµείωσης. (Ν 4308/2014, άρθρο 19) 

      Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό 

περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από την  παρούσα αξία  του ποσού που 

εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο υπολογιζόµενη µε την χρήση 

του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή την εύλογη αξία του στοιχείου µειωµένη µε το 

απαιτούµενο κόστος πώλησης. 

      Αναφορικά µε τις ζηµιές αποµείωσης αυτές αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή όταν οι συνθήκες που τις 

προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται.  Όµως η αναστροφή γίνεται µέχρι την αξία που 

θα είχε το στοιχείο εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης.  Στα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζηµίες 

αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου 

χαρακτήρα. 

      Σύµφωνα µε το Ν.4308/2014, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µία 

οντότητα παύει να τα αναγνωρίζει όταν πλέον έχουν εκπνεύσει τα συµβατικά 
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δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του στοιχείου  ή µεταβιβαστεί όλοι οι κίνδυνοι 

και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. Όταν γίνει της 

παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, πλέον γίνεται 

αναγνώριση του κέρδους ή της ζηµίας στα αποτελέσµατα χρήσης της διαφορά µεταξύ 

της λογιστικής αξίας  και του ανταλλάγµατος που λαµβάνεται συµπεριλαµβανοµένου 

κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που 

αναλαµβάνεται. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον 

ισολογισµό ως µη κυκλοφορούντα η ως κυκλοφορούντα ανάλογα µε τις προθέσεις 

της διοίκησης της οντότητας και το συµβατικό η εκτιµώµενο χρόνο διακανονισµού 

τους. 

 

 

3.6 Επιµέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

      Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο η υποχρέωση ενός κονδυλίου του ισολογισµού 

επιµετράται όλα τα επιµέρους περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρόµοιας 

φύσης του σχετικού κονδυλίου επιµετρούνται  στην εύλογη αξία (Ν 4308/2014, 

άρθρο 24) 

      Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 24 του νόµου 4308/2014 ορίζει ότι η επιµέτρηση 

γίνεται µόνο όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου η υποχρέωσης µπορεί 

να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Όταν η εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου η 

υποχρέωσης δεν µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, το στοιχείο αυτό επιµετράται µε 

την µέθοδο του κόστους. Όταν επιλέγεται η επιµέτρηση στην εύλογη αξία για 

χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται σε ∆ιαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεί, Χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία του 

εµπορικού χαρτοφυλακίου και Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατεχόµενα για 

αντιστάθµιση, αυτή εφαρµόζεται στο σύνολο των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων και των τριών κατηγοριών. 

      Κατά την επιµέτρηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων στην εύλογη αξία 

τους τα κέρδη που προκύπτουν αναγνωρίζονται κατά στοιχείο ακινήτου ως διαφορά 

στην  καθαρή θέση στην περίοδο που προκύπτουν. Όµως οι ζηµιές, όταν προκύπτουν 

από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία,  πρώτα συµψηφίζουν τυχόν υπάρχουσα θετική 
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διαφορά εύλογης αξίας της καθαρής θέσης κατά περιουσιακό στοιχείο και το 

υπόλοιπο ποσό αναγνωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στα αποτελέσµατα της περιόδου 

που προκύπτει. Το κέρδος  της καθαρής θέσης µπορεί να µεταφέρεται κατευθείαν στα 

αποτελέσµατα εις νέον, στο βαθµό που το σχετικό ποσό έχει καταστεί 

πραγµατοποιηµένο. Η µεταφορά γίνεται είτε σταδιακά καθώς το περιουσιακό 

στοιχείο αποσβένεται, είτε εφάπαξ κατά την διαγραφή η την κάθε οποιανδήποτε  

τρόπο διάθεσης του στοιχείου από το οποίο προέρχεται η σχετική διαφορά. 

       Όταν ένα στοιχείο επιµετράται στην εύλογη αξία πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση 

σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία 

του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του. Η επανεκτίµηση γίνεται 

κανονικά από επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα 

λαµβάνοντας υπόψη δεδοµένα της αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων 

του κλάδου της εκτιµητικής. Τέλος, τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που 

παρακολουθούνται σε  εύλογες αξίες υπόκεινται σε απόσβεση όταν έχουν 

περιορισµένη ωφέλιµη ζωή. 

       Αναφορικά µε την επιµέτρηση των επενδυτικών ακινήτων δηλαδή των ακινήτων 

που η οντότητα κατέχει για επενδυτικούς σκοπούς, οι διαφορές που προκύπτουν από 

την επιµέτρηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται 

ως κέρδη η ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Η εύλογη αξία 

τους όµως πρέπει να προσδιορίζεται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση 

όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου 

διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του και να εκτιµάται κανονικά από 

επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα, λαµβάνοντας υπόψη 

δεδοµένα της αγοράς και σύµφωνα µε τις αρχές των προτύπων του κλάδου της 

εκτιµητικής. Πρέπει να αναφερθεί ότι όταν τα επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται στην 

εύλογη αξία δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

       Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτελούν τα ζωντανά ζώα ή φυτά 

επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον το κόστος που απαιτείται για την διάθεση 

τους. Πρέπει να τονιστεί ότι τα βιολογικά  περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Τέλος οι διαφορές από την 

επιµέτρηση που προκύπτουν, αναγνωρίζονται ως κέρδη η ζηµιές στα αποτελέσµατα 

της περιόδου που  προκύπτουν. 

      Κατά την επιµέτρηση των αποθεµάτων των εµπορευµάτων όταν οι τιµές τους 

διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές και αυτά προορίζονται για πώληση στα 
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πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών µπορούν να επιµετρώνται στην εύλογη αξία 

τους µείον το κόστος που απαιτείται για την διάθεσή τους. Οι διαφορές όµως που 

προκύπτουν από την επιµέτρηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη η ζηµίες στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.    

      Αναφορικά µε τα διαθέσιµα προς πώληση  χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία κατά την επιµέτρηση τους στην εύλογη αξία, τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν δηλαδή κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται ως στοιχείο-διαφορά της 

καθαρής θέσης στην περίοδο που προκύπτουν. Το κονδύλι της καθαρής θέσης 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα όταν τα εν λόγων στοιχεία διαγραφούν ή όταν 

υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµειωθεί. Σε 

περίπτωση που προκύψουν ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσµατα 

όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατά  εξαίρεση οι ζηµίες 

αποµείωσης από τίτλους καθαρής θέσης όπως συµµετοχικούς τίτλους αναστρέφονται 

κατευθείαν στην καθαρή και όχι µέσω αποτελεσµάτων.  

      Τέλος σχετικά µε τα παράγωγα για αντιστάθµιση τα οποία διακατέχονται µε 

σκοπό τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  που προκύπτει από µεταβολές 

στις τιµές της αγοράς, µέσω της αγοράς ή πώλησης  παραγώγων. Όταν επιλέγεται η 

επιµέτρηση στην εύλογη αξία, τόσο το αντισταθµισµένο στοιχείο για τον κίνδυνο που 

αντισταθµίζεται όσο και το αντίστοιχο µέσο αντιστάθµισης επιµετρούνται στην 

εύλογη αξία. Οι διαφορές από την επιµέτρηση του αντισταθµισµένου στοιχείου και 

του αντίστοιχου µέσου αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως κέρδη η ζηµίες της 

κατάστασης αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. (Νεγκάκης Χ.Ι. 2015) 

      Σε περίπτωση παραγώγων για αντιστάθµιση ταµειακών ροών τα κέρδη και ζηµιές 

από την επιµέτρηση του µέσου αντιστάθµισης αναγνωρίζονται ως στοιχείο-διαφορά 

της καθαρής θέσης στην περίοδο που προκύπτουν. Αυτή διαφορά της καθαρής θέσης 

µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην ίδια περίοδο στην οποία οι αντισταθµισµένες 

ταµειακές ροές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Οι διαφορές από την επιµέτρηση 

των αντισταθµισµένων στοιχείων και των αντίστοιχων µέσων αντιστάθµισης όταν 

αναγνωρίζονται ως κέρδη η ζηµιές  στα αποτελέσµατα  συγχωνεύονται σε ένα ποσό. 

Η λογιστική της αντιστάθµισης όµως εφαρµόζεται εφόσον τεκµηριώνεται η ύπαρξη 

σχέσης αντιστάθµισης και η αντιστάθµιση αυτή είναι αποτελεσµατική.   
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3.7 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα- Γενικές Αρχές των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

 

 

      Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα συγκροτηµένο σύνολο αρχών και 

κανόνων, που ενσωµατώνουν παγκόσµια εµπειρία και γνώση µε αντικειµενικό σκοπό 

την επιδίωξη να αποκαλύπτεται η πραγµατική Χρηµατοοικονοµική θέση µιας 

επιχείρησης, η απόδοση αυτής αλλά και η περιουσιακή της διάρθρωση. Με 

διαφορετικά λόγια τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι µια επιλεγµένη σειρά γενικά 

παραδεκτών Λογιστικών Αρχών και Μεθόδων που αποβλέπουν στην κατάρτιση και 

παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιρειών µε εισηγµένες κυρίως τις 

µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο, µετά από αποτίµηση των επιµέρους περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων στην πραγµατική αξία τους, ώστε οι παρεχόµενες µε 

αυτές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες να είναι οµοιόµορφες και αξιόπιστες σε 

∆ιεθνές επίπεδο. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα βασίζονται σε γενικές παραδεκτά 

λογιστικές αρχές οι οποίες διασφαλίζουν την αντικειµενικότητα, εγκυρότητα και 

αξιοπιστία τους. 

Η αρχή της ακριβοδίκαιης παρουσίασης ορίζει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιρειών που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ θα πρέπει να συµµορφώνονται 

απαραίτητα σε όλες τις αρχές των προτύπων και να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Η εφαρµογή τους θα πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτική ώστε να µην παραποιούνται τα οικονοµικά δεδοµένα των εταιρειών προς 

παραπληροφόρηση των χρηστών των καταστάσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις ακόµη 

και µε τη  χρήση ενός προτύπου µπορεί ο χρήστης να οδηγηθεί σε στρεβλή 

πληροφόρηση. Βέβαια ο παραπάνω κίνδυνος µπορεί να αποφευχθεί αν πληρούνται 

κάποιες προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στις Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις. Εκεί 

ερµηνεύονται και οι οικονοµικές επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στην 

επιχείρηση. Στην περίπτωση που υπάρξει παρέκκλιση από το πρότυπο ή διερµηνεία, 

απαιτείται να γνωστοποιηθεί ο τίτλος του προτύπου  ή της διερµηνείας που υπήρξε η 

παρέκκλιση, το είδος της παρέκκλισης µαζί µε το λογιστικό χειρισµό που τα ∆ΛΠΧΑ 

απαιτούν, το λόγο για τον οποίο εφόσον εφαρµόζονταν ο χειρισµός που τα πρότυπα 

ορίζουν θα αντικρούονταν µε το σκοπό των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και 

την οικονοµική επίδραση σε κάθε στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων.  Οι 
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συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται ακόµα και όταν η παρέκκλιση αφορά 

προγενέστερες περιόδους αλλά η επιρροή ασκείται και στις οικονοµικές καταστάσεις 

της τρέχουσας περιόδου 

      Η Αρχή της Συνεχιζόµενης ∆ραστηριότητας (going concern) τονίζει ότι η 

οικονοµική µονάδα θα πρέπει να παρουσιάζει συνεχιζόµενη δραστηριότητα, η οποία 

θα φαίνεται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν η διοίκηση προτίθεται 

να ρευστοποιήσει την επιχείρηση ή να παύσει τις εµπορικές συναλλαγές, οπότε το 

γεγονός αυτό γνωστοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Για την εκτίµηση της 

συνεχιζόµενης δραστηριότητας , η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να εξετάσει και να 

λάβει υπόψη όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σε βάθος χρόνου που εκτείνεται σε 

διάστηµα, τουλάχιστον ενός έτους. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Η αρχή των δεδουλευµένων Εσόδων-Εξόδων µε βάση την οποία τα έσοδα και τα 

έξοδα λογίζονται στη χρήση που αφορούν, ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξης ή 

πληρωµής τους. Έσοδα ή έξοδα προηγούµενων χρήσεων δεν πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη. Συνεπώς κάθε χρήση θεωρείται ανεξάρτητη από την άλλη και αυτά 

απεικονίζονται κατά τις χρήσεις που αυτές αφορούν.  

      Η οµοιοµορφία των οικονοµικών καταστάσεων όπου η εµφάνιση και ταξινόµηση 

των στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις θα πρέπει να παραµένει η ίδια από 

χρήση σε χρήση, εκτός αν πραγµατοποιηθεί µεταβολή στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες της επιχειρηµατικής µονάδας ή µεταβολή που απαιτείται από τα 

∆ΛΠ. 

      Η αρχή της σπουδαιότητα και της ολότητας όπου κάθε σηµαντικό στοιχείο θα 

πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις ενώ τα επουσιώδη 

στοιχεία θα πρέπει να συναθροίζονται µε στοιχεία όµοιας φύσης. Η  παράλειψη 

σηµαντικών οικονοµικών δεδοµένων θεωρείται  σηµαντικό παράπτωµα και µπορεί 

να αποβεί µοιραίο για τις επενδυτικές αποφάσεις των χρηστών.  

      Αναφορικά µε τους συµψηφισµούς, δεν επιτρέπονται οι συµψηφισµοί στοιχείων 

ενεργητικού, παθητικού, εσόδων, εξόδων, ζηµιών, κερδών, περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 33, 

στο ∆ΛΠ 1.  

      Η αρχή  για τη συγκριτική πληροφόρηση ορίζει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις 

πρέπει να είναι διαχρονικά συγκρίσιµες έτσι ώστε οι χρήστες να εκτιµούν τις τάσεις 

και να προβαίνουν σε προβλέψεις για το µέλλον. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, 

επιτρέπεται η παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σε δυο στήλες, ούτως 
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ώστε να φαίνονται τα κονδύλια της τρέχουσας και της προηγούµενης περιόδου 

αναφοράς ή των προηγούµενων περιόδων και να υπάρχει χρονική, κλαδική και 

διακλαδική σύγκριση. Αν η παρουσίαση ή κατάταξη των στοιχείων στις οικονοµικές 

καταστάσεις τροποποιείται, τότε τα συγκριτικά ποσά θα αναταχθούν εκτός αν αυτό 

είναι ανέφικτο. Σε περίπτωση ανακατάταξης συγκριτικών ποσών, γνωστοποιούνται 

το είδος, το ποσό και οι λόγοι ανακατάταξης κι αν η ανακατάταξη είναι εφικτή 

γνωστοποιούνται οι λόγοι και το είδος των προσαρµογών που θα είχαν γίνει αν είχαν 

ανακαταταχθεί τα ποσά. (Νεγκάκης Ι. Χρήστος, 2015) 

 

 

3.8 Οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΛΠ 

 

 

      Τα ∆.Λ.Π. αναφέρονται στις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Ο όρος 

οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνει τον ισολογισµό, την κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως, την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων που 

παρουσιάζει τις επιµέρους µεταβολές που επήλθαν στα ίδια κεφάλαια κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, την κατάσταση ταµειακών ροών, το προσάρτηµα µε σηµειώσεις 

επί των οικονοµικών καταστάσεων 

      Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι συνήθως διαθέσιµες ή δηµοσιεύονται στο τέλος  

του κάθε έτους και αποτελούν το αντικείµενο έκθεσης ενός ελεγκτή. Τα ∆.Λ.Π. 

εφαρµόζονται σε τέτοιες οικονοµικές καταστάσεις σε εµπορική, βιοµηχανική ή 

επαγγελµατική  επιχείρηση. Η ευθύνη για την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων και για τις κατάλληλες γνωστοποιήσεις ανήκει στη διοίκηση της 

επιχείρησης. Η ευθύνη του ελεγκτή είναι να σχηµατίσει γνώµη για τις συγκεκριµένες 

καταστάσεις, την οποία και να εκθέσει. Η διοίκηση µίας εταιρείας µπορεί να 

καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις για δική της χρήση µε διάφορους τρόπους, που η 

ίδια επιλέγει, αλλά όταν εκδίδονται για άλλα πρόσωπα, όπως οι µέτοχοι, οι πιστωτές, 

οι εργαζόµενοι και το ευρύτερο κοινό, πρέπει να ανταποκρίνονται στα ∆.Λ.Π. 

Συνήθως οι οικονοµικές καταστάσεις είναι διαθέσιµες ή δηµοσιεύονται µία φορά το 

χρόνο και ελέγχονται από επαγγελµατίες ελεγκτές. 
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Σκοπός των οικονοµικών καταστάσεων είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά µε 

την οικονοµική θέση µίας επιχείρησης και τις µεταβολές. Πληροφορίες για την 

οικονοµική θέση και την αποδοτικότητα παρέχονται µε τον ισολογισµό και µε την 

κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως.  

Επίσης, οι πληροφορίες για τις µεταβολές στην οικονοµική θέση παρέχονται µε 

ιδιαίτερη κατάσταση, που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις.  Αυτές οι 

πληροφορίες για να είναι ασφαλείς, θα πρέπει να λαµβάνονται µε συνδυασµό των 

οικονοµικών καταστάσεων. Για παράδειγµα, µία κατάσταση αποτελεσµάτων παρέχει 

ελλιπή εικόνα της αποδοτικότητας, εάν δε χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε τον 

ισολογισµό και την κατάσταση µεταβολών στη χρηµατοοικονοµική θέση . 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της διαχείρισης, από 

τη διοίκηση της επιχείρησης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, οι οικονοµικές 

καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων των 

κερδών και ζηµιών, και τις ταµιακές ροές. Αυτά τα δεδοµένα, παράλληλα µε άλλες 

πληροφορίες του προσαρτήµατος των οικονοµικών καταστάσεων, βοηθούν τους 

χρήστες να προεκτιµήσουν τις µελλοντικές ταµιακές ροές της επιχείρησης και 

ειδικότερα το χρόνο και τη βεβαιότητα της δηµιουργίας ταµιακών διαθέσιµων και 

ταµιακών ισοδύναµων στοιχείων. 

Με γνώµονα οι οικονοµικές καταστάσεις να ανταποκρίνονται στους σκοπούς 

τους, καταρτίζονται µε τις ακόλουθες βασικές παραδοχές που αναφέρθηκαν και 

προηγουµένως. Επίσης, θεωρείται δεδοµένο ότι η επιχείρηση συνεχίζει και θα 

συνεχίζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες για το προβλεπτό µέλλον. Αν υπάρξει 

άλλη πρόθεση ή ανάγκη όπως για παράδειγµα  αρνητική καθαρή θέση, οι οικονοµικές 

καταστάσεις ενδεχοµένως να καταρτιστούν σε διαφορετική βάση και σε τέτοια 

περίπτωση, η βάση που χρησιµοποιήθηκε γνωστοποιείται. 

Στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία τα 

οποία έχει στην κατοχή της η επιχείρηση και η απόκτηση τους είναι αποτέλεσµα 

προηγούµενου γεγονότος  και από τον οποίο αναµένεται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Υποχρέωση από την άλλη είναι µία 

παρούσα δέσµευση της επιχείρησης, που προκύπτει από προγενέστερα γεγονότα και 

ο διακανονισµός της αναµένεται να καταλήξει σε εκροή πόρων από την επιχείρηση, 

οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη. Ίδια κεφάλαια είναι το αποµένον 

δικαίωµα επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, µετά την αφαίρεση όλων 
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των υποχρεώσεών της. Τα έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως, όταν 

έχει προκύψει µία αύξηση στα οικονοµικά οφέλη, που συνδέεται µε µία αύξηση σε 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή µε µία µείωση υποχρεώσεως, η οποία µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως, όταν 

έχει προκύψει µία µείωση στα οικονοµικά οφέλη, που συνδέεται µε µία µείωση σε 

ένα περιουσιακό στοιχείο ή µε µία αύξηση υποχρεώσεως, η οποία µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. Η καταχώρηση των εξόδων στα αποτελέσµατα χρήσεως 

πραγµατοποιείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα έσοδα, 

που προέρχονται απευθείας και από κοινού από τις ίδιες συναλλαγές ή άλλα 

γεγονότα. Στην περίπτωση που αναµένεται να προκύψουν οικονοµικά οφέλη κατά τη 

διάρκεια πολλών λογιστικών περιόδων θα πρέπει και τα αντίστοιχα έξοδα να 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στη βάση διαδικασιών συστηµατικής και ευλόγου 

κατανοµής. Μία δαπάνη η οποία δεν παράγει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

καταχωρείται αµέσως στα αποτελέσµατα χρήσεως. Ακόµη, µία δαπάνη καταχωρείται 

στα αποτελέσµατα χρήσεως και στην περίπτωση που δηµιουργείται µία υποχρέωση, 

χωρίς την καταχώρηση κάποιου περιουσιακού στοιχείου. 

Αναφορικά µε την έννοια του κεφαλαίου και της διατήρησής του υπάρχουν δύο 

διαφορετικές έννοιες του κεφαλαίου, η οικονοµική και η φυσική σχετικά µε την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Η οικονοµική έννοια σύµφωνα µε την 

οποία το κεφάλαιο, ως επενδυµένο χρηµατικό ποσό, είναι συνώνυµο µε την καθαρή 

περιουσία ή τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. 

Η φυσική έννοια σύµφωνα µε την οποία ως κεφάλαιο θεωρείται η επιχειρηµατική 

δυναµικότητα της επιχείρησης. Η επιλογή της κατάλληλης έννοιας του κεφαλαίου 

από την επιχείρηση, πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των χρηστών των οικονοµικών 

καταστάσεών της. Οι περισσότερες επιχειρήσεις για την κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεών τους, υιοθετούν την οικονοµική έννοια του κεφαλαίου, αλλά εάν το 

κύριο ενδιαφέρον των χρηστών είναι η επιχειρηµατική δυναµικότητα της επιχείρησης 

θα πρέπει να χρησιµοποιείται η φυσική έννοια του κεφαλαίου  

Κατά την οικονοµική έννοια του κεφαλαίου, κέρδος πραγµατοποιείται µόνο εάν 

το οικονοµικό ποσό της καθαρής περιουσίας στο τέλος της χρήσεως υπερβαίνει το 

αντίστοιχο ποσό της αρχής της χρήσεως, αφού αποκλειστεί οποιαδήποτε διανοµή 

στους µετόχους ή νέα εισφορά κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η διατήρηση του 

οικονοµικού κεφαλαίου µπορεί να αποτιµηθεί είτε σε ονοµαστικές χρηµατικές 

µονάδες είτε σε µονάδες σταθερής αγοραστικής δύναµης. Όταν το κεφάλαιο ορίζεται 
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σε ονοµαστικές χρηµατικές µονάδες το κέρδος της χρήσεως αντιπροσωπεύει την 

αύξηση σε ονοµαστικό χρηµατικό κεφάλαιο κατά τη χρήση. Όταν η έννοια της 

διατηρήσεως του οικονοµικού κεφαλαίου ορίζεται σε σταθερές µονάδες αγοραστικής 

δύναµης, το κέρδος χρήσεως αντιπροσωπεύει την αύξηση στην επενδυτική 

αγοραστική δύναµη κατά χρήση. Με βάση την αρχή της διατηρήσεως του φυσικού 

κεφαλαίου, το κέρδος της χρήσεως αποτελεί την αύξηση της φυσικής παραγωγικής 

δυναµικότητας από την αρχή στο τέλος της χρήσης. Ολες οι µεταβολές των τιµών που 

επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της επιχειρήσεως, 

θεωρούνται ως µεταβολές στην αποτίµηση της φυσικής παραγωγικής δυναµικότητας 

της επιχείρησης και αντιµετωπίζονται ως αναπροσαρµογές διατηρήσεως του 

κεφαλαίου, που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια και όχι στα κέρδη της χρήσεως. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται τουλάχιστον κάθε χρόνο. 

Στις καταστάσεις πρέπει να εµφανίζονται η επωνυµία της επιχείρησης, η 

καλυπτόµενη περίοδος, το τηρούµενο νόµισµα, ο βαθµός ακρίβειας των ποσών. 

Σχετικά µε τον πίνακα του ισολογισµού πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 

θέσεις των στοιχείων, που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια: ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις, άυλα περιουσιακά στοιχεία, συµµετοχές και άλλα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, αποθέµατα, απαιτήσεις από πελάτες, ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα προς αυτά, κεφάλαιο και αποθεµατικά, δικαιώµατα 

µειοψηφίας, µη τρέχουσες έντοκες υποχρεώσεις, προβλέψεις, φορολογικές 

υποχρεώσεις, υποχρεώσεις σε προµηθευτές. 

Επιπρόσθετες θέσεις στοιχείων πρέπει να παρουσιάζονται στον ισολογισµό, όταν 

απαιτείται από ένα ∆.Λ.Π., ή όταν τέτοια εµφάνιση είναι αναγκαία για να 

παρουσιάσει ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της επιχείρησης  

Η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 

θέσεις των στοιχείων, που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια: έσοδα, έξοδα, κέρδη 

και ζηµίες από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, δαπάνη φόρου, κέρδη ή 

ζηµίες από συνήθεις δραστηριότητες, έκτακτα κονδύλια, δικαιώµατα µειοψηφίας, 

καθαρό κέρδος ή ζηµία χρήσεως. Αναφορικά µε τις δαπάνες η επιχείρηση πρέπει να 

προβαίνει σε περαιτέρω ανάλυση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως ή στο 

προσάρτηµα των δαπανών κατά είδος  που εφαρµόζεται στις µικρές επιχειρήσεις και 

κατά λειτουργία που σηµαίνει ταξινόµηση των δαπανών σύµφωνα µε τη λειτουργία 

τους, ως µέρους του κόστους πωλήσεων, διαθέσεως ή διοικητικών λειτουργιών.  
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3.9   Εφαρµογή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις 

 

 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς παρουσιάζουν τον τρόπο 

σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται συγκεκριµένες οικονοµικές 

συναλλαγές και γεγονότα. Η συµµόρφωση µε τους κανόνες που ορίζονται στα 

πρότυπα συµβάλει σηµαντικά στην εύλογη παρουσίαση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις θα 

προσφέρει την δυνατότητα της άµεσης συγκρισιµότητας στα οικονοµικά στοιχεία των 

εταιριών που τα εφαρµόζουν ενώ θα µειώνει τις δυσκολίες για την επιχείρηση που τα 

χρησιµοποιεί να αντιληφθεί την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ανταγωνιστές 

της. Οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων θα έχουν οµοιόµορφες και 

συγκρίσιµες πληροφορίες για όλες τις επιχειρήσεις και θα µπορούν έτσι να παίρνουν 

τις σωστές οικονοµικές αποφάσεις. Μέσα από την εφαρµογή ενιαίων λογιστικών 

προτύπων εξασφαλίζεται η συγκρισιµότητα µεταξύ των Οικονοµικών Καταστάσεων 

που συντάσσονται από τις επιχειρήσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω του 

περιορισµού του εύρους και της ποικιλίας των διαφορών που εντοπίζονται σε 

εναλλακτικές λογιστικές πρακτικές και χειρισµούς. 

Η χρησιµοποίηση ενιαίων λογιστικών προτύπων διευκολύνει την παρουσίαση της 

φιλοσοφίας που ακολουθείται κατά την προετοιµασία των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. Μέσω της χρήσης των λογιστικών προτύπων, επίσης, οι λογιστικές 

καταστάσεις αποκτούν µεγαλύτερη συνοχή, αφού η σύνταξή τους στηρίζεται σε ένα 

σύνολο προτύπων και διαδικασιών µεταξύ των οποίων υπάρχει µία λογική συνέχεια 

και συνέπεια. Αποτέλεσµα του παραπάνω, είναι η αποφυγή αντιφάσεων και 

αντιθέσεων. Θα εξασφαλιστεί σε µεγαλύτερο βαθµό η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η 

συνέπεια των λογιστικών καταστάσεων σε διεθνές επίπεδο και θα ενισχυθεί η 

εµπιστοσύνη των χρηστών των λογιστικών καταστάσεων, όχι µόνο προς όφελος των 

ιδίων, αλλά και της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα.  
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Η καθιέρωση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς θα έχει ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία προϋποθέσεων για µία ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων.  

Μέσω της αύξησης της δυνατότητας σύγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά,  θα διευκολυνθεί  ο ανταγωνισµός και η 

κυκλοφορία των κεφαλαίων. Τέλος αναφορικά µε τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις θα 

ήθελα να επισηµάνω  ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι πιο απλοποιηµένα από 

τα αντίστοιχα Ελληνικά.  

 

Προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την προσπάθεια υιοθέτησης των ∆ΛΠ 

 

Στην Ελλάδα, µε το Ν.2992/2002 έγινε προσπάθεια υιοθέτησης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων από την 01/01/2003. Η προσπάθεια δεν ήταν επιτυχής καθώς 

οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιµασµένες να δεχθούν µία τόσο δραστική 

αλλαγή. Η υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 

εισηγµένες ελληνικές επιχειρήσεις αρχίζει από την 01/01/2005, ηµεροµηνία που είχε 

εξαρχής ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. (Πρωτοψάλτης, 2004) 

Είναι αποδεκτό πλέον ότι η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα και  

βοηθάει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων όµως στη χώρα µας οι 

συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες για να ευδοκίµησαν . 

       Σύµφωνα µε τον Μυλωνά (2006), τα µεγαλύτερα προβλήµατα παρουσιάστηκαν 

στη διαδικασία εισαγωγής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ήταν η αλλαγή που θα 

έπρεπε να γίνει στην ελληνική νοµοθεσία για την εισαγωγή των ∆ΛΠ. ∆ηλαδή  πώς 

θα αντιµετωπιζόταν το υπάρχον πρόβληµα της εισαγωγής πολλών και διαφόρων 

τροποποιήσεων µε νόµους ή υπουργικές αποφάσεις που µετέβαλαν και υποχρέωναν 

τις επιχειρήσεις να υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις από αυτές που είχαν καθαρά 

οικονοµική βάση, και στο πως θα συνδυάζονταν οι φορολογικές υποχρεώσεις περί 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αυτές που θα προέκυπταν από τα ∆ΛΠ. Επιπλέον 

πρόβληµα εντοπίστηκε, στον τρόπο επίδρασης των ελληνικών επιχειρήσεων από τα 

∆ΛΠ, ειδικότερα στο χαρακτήρα των επιπτώσεων στην καθαρή τους θέση και στα 

αποτελέσµατά τους. Τέλος, το τρίτο σηµαντικό πρόβληµα που εντοπίστηκε ήταν η 

απαιτούµενη γνώση που έλειπε από το λογιστικό κόσµο της Ελλάδας, για τη γρήγορη 

και απρόσκοπτη υιοθέτηση των ∆ΛΠ..  
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 Επίσης η τήρηση των Φορολογικών Πινάκων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα ήταν αρκετά δύσκολη από τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της 

πολυπλοκότητας του πληροφοριακού συστήµατος των επιχειρήσεων αλλά και µη 

χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων από πολλές επιχειρήσεις.  

Τέλος σηµαντικό πρόβληµα αποτέλεσε το υψηλό κόστος που ήταν 

συνεπακόλουθο µε την εφαρµογή των νέων προτύπων. Αυτό το κόστος σχετίζεται µε 

το κόστος των εξωτερικών συµβούλων και της εκπαίδευσης των εργαζοµένων στις 

νέες διαδικασίες. 

 

 

3.10 Συµπεράσµατα 

 

 ∆ιαπιστώνουµε µε την ανάλυση του νόµου 4308/ 2014 ότι πλέον στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα αλλάζει η µορφή και το περιεχόµενο των οικονοµικών 

καταστάσεων  και εισάγονται απλοποιήσεις. Είναι αδιαµφισβήτητα µεγάλη εξέλιξη η 

µετάβαση από το παλαιότερο σύστηµα σε νέο. Παρόλα αυτά τα οφέλη της µετάβασης 

στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα είναι αρκετά καθώς παρότι τα εγχώρια πρότυπα 

παρουσιάζουν πολλές οµοιότητες µε τη διεθνή πρακτική τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα απαιτούν περισσότερες γνωστοποιήσεις. 

Θεωρώ ότι τα κακώς κείµενα που διαπιστώθηκαν κατά την αρχική προσπάθεια 

µετάβασης στα ∆ΛΠ πλέον δεν θα επαναληφτούν. Πλέον µε την πάροδο του χρόνου 

το κόστος µετάβασης που αποτέλεσε σε ένα βαθµό τροχοπέδη για τη µετάβαση στα 

∆ΛΠ   συρρικνώνεται αφού τα νέα στελέχη έχουν ήδη διδαχθεί τους κανόνες των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής τους σε 

πανεπιστηµιακές σχολές. Ήδη στην Ελλάδα τα περισσότερα οικονοµικά 

πανεπιστήµια έχουν περιλάβει µαθήµατα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο 

πρόγραµµα σπουδών τους. Η διαδικασία µετάβασης από την ελληνική λογιστική 

πρακτική στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα πλέον δεν είναι πολύ δύσκολη.  

Επίσης, πλέον έχουν διαπιστωθεί και έµπρακτα οι επιπτώσεις από τη χρήση των 

∆ΠΧΑ στις οικονοµικές καταστάσεις, τα οφέλη για τους επενδυτές αλλά και για τη 

διοίκηση που βοηθάται για την ορθότερη λήψη αποφάσεων όσο και για όλους τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων. Τα µεγέθη των στοιχείων που 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις θα είναι σε µεγαλύτερο βαθµό 
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συγκρίσιµα µε προηγούµενα έτη αλλά και µε των ανταγωνισµό του κλάδου. Σε 

γενικές γραµµές θα οδηγηθούµε σε υψηλότερης ποιότητας οικονοµικές καταστάσεις .   

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι παρά τα προβλήµατα, οι οικονοµικές 

διευθύνσεις των ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων έχουν υιοθετήσει και 

εφαρµόσει τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Η απόκτηση των «πιστοποιητικών 

διαφάνειας» για τις ελληνικές επιχειρήσεις που πρώτες πέρασαν τη δοκιµασία των 

∆ΛΠ, συνέβαλε να γίνει ένα πολύ µεγάλο βήµα για την περαιτέρω διεθνοποίηση 

τους. Ο λόγος είναι ότι  µετά από αυτήν την εξέλιξη, είναι άµεσα συγκρίσιµες µε τις 

οµοειδείς επιχειρήσεις των άλλων χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωση. 

Αναµένουµε λοιπόν αυτή η µετάβαση να αφορά πλέον το σύνολο των οικονοµικών 

οντοτήτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   

 

 

Σύγκριση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ ∆ΛΠ και ΕΛΠ θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν στις 

παρακάτω κατηγορίες:  

• ∆ιαφορές στον τρόπο θεσµοθέτησης των Προτύπων  

• ∆ιαφορές στην έκταση των πληροφοριών, το είδος και τον αριθµό των 

συντασσόµενων γενικού σκοπού οικονοµικών καταστάσεων (ατοµικές και 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις).  

• ∆ιαφορές που προκύπτουν από την έλλειψη συγκεκριµένων κανόνων στα 

ΕΛΠ, που να καλύπτουν θέµατα για τα οποία όµως υπάρχουν συγκεκριµένες 

ρυθµίσεις στα ∆ΛΠ.  

• ∆ιαφορές στη λογιστική µεταχείριση ορισµένων γεγονότων, στοιχείων, 

θεµάτων και περιπτώσεων.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει σύγκριση για να βρεθούν οι διαφορές που υπάρχουν 

σε κάθε ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο από αυτές που ισχύουν µε βάση τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

4.2 Σύγκριση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε Ελληνικά  Λογιστικά 

Πρότυπα 

 

∆ΛΠ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

      Σκοπός του ∆ΛΠ 1 είναι ο προσδιορισµός του τρόπου παρουσίασης των 

οικονοµικών καταστάσεων ώστε να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα τόσο µε τις 
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οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων ετών που συντάσσει η οικονοµική οντότητα, 

όσο και µε τις οικονοµικές καταστάσεις άλλων οικονοµικών οντοτήτων. Ορίζει 

λοιπόν τις απαιτήσεις ως προς την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και 

παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές αναφορικά µε τη δοµή και το περιεχόµενο τους. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

Σύµφωνα µε το νόµο 4308/2014 βασικές αρχές που µία οικονοµική οντότητα 

οφείλει να ακολουθήσει για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών της καταστάσεων 

είναι η αρχή των δεδουλευµένων  και η αρχή συνέχισης της δραστηριότητας.  

Η ΄΄εύλογη αξία’’ αναφέρεται κατά κόρων στα ∆ΛΠ και συναντάται σε πολλά 

πρότυπα καθώς στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού αποτιµώνται σε αυτή. 

Ο λόγος για αυτό είναι ότι η εφαρµογή των ∆ΛΠ έχει ως στόχο να αποτυπώσει 

καλύτερα ποια είναι πραγµατική εικόνα της επιχείρησης τη δεδοµένη στιγµή για αυτό 

και αποτιµά τα διάφορα στοιχεία στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ ΄΄εύλογης αξίας’’ και 

κόστους κτήσης. Με τον προαναφερθέντα νόµο επιτρέπεται πλέον ως εναλλακτική 

µέθοδος µεταγενέστερης αποτίµησης η χρήση της εύλογης αξίας. 

 Οι Σηµειώσεις όπως προβλέπονται να τηρούνται από τα ∆ΛΠ παρέχουν σε 

µεγάλο βαθµό εκτενέστερες πληροφορίες από το αντίστοιχο Προσάρτηµα των 

εγχώριων προτύπων Βέβαια µε βάση τα ΕΛΠ οι οικονοµικές καταστάσεις για τις 

µεγάλες και µεσαίες οικονοµικές οντότητες συγκλίνουν µε αυτές των ∆ΠΧΑ και 

περιέχουν σηµαντικό όγκο πληροφόρησης που βοηθάει το χρήστη να σχηµατίσει 

καλύτερη εικόνα για την πορεία της επιχείρησης. 

 Σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ στη κατάσταση Αποτελέσµατα Χρήσης 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές του διοικητικού συµβουλίου και οι φόροι εισοδήµατος 

αλλά δεν γίνεται διάκριση των εσόδων και εξόδων σε έκτακτα και ανόργανα. Σε αυτό 

το σηµείο παρατηρούµε σύγκλιση των ΕΛΠ µε τη διεθνή πρακτική καθώς 

αναγνωρίζονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα σε οργανικά  χωρίς να γίνεται περαιτέρω 

διάκριση. 

 Τέλος, τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι τα έσοδα και έξοδα προηγούµενων χρήσεων που 

δεν εµφανίστηκαν στα αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου λόγω λάθους λογιστικού 

χειρισµού, σε περίπτωση που αυτά ανακαλυφθούν σε επόµενη χρήση θα πρέπει να 

διορθωθεί το αποτέλεσµα των οικονοµικών καταστάσεων της προγενέστερης χρήσης 

για να µην επηρεαστεί το αποτέλεσµα της συγκεκριµένης χρήσης. Με την εφαρµογή 

του νόµου 4308/2014  οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών  και οι διορθώσεις των 

λαθών αναγνωρίζονται αναδροµικά σε σύγκλιση µε τη διεθνή πρακτική, ενώ οι 
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µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων επηρεάζουν την παρούσα αλλά και τις 

µελλοντικές χρήσεις.  

 

 

∆ΛΠ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

 

Το ∆ΛΠ 2 έχει ως στόχο να καθορίσει τη λογιστική αντιµετώπιση των αποθεµάτων. 

Ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού του κόστους, παρέχοντας παράλληλα κατευθύνσεις 

για τις χρησιµοποιούµενες κοστολογικές µεθόδους αλλά και την αναγνώριση του 

κόστους αυτού ως έξοδο περιλαµβάνοντας κάθε υποτίµηση της λογιστικής µέχρι την 

καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

Αναφορικά µε την αποτίµηση των αποθεµάτων στα ΕΛΠ και στα ∆ΛΠ δεν 

παρουσιάζονται διαφορές αρχής. Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ η αποτίµηση των αποθεµάτων 

γίνεται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας.  Στα ΕΛΠ η αρχική αναγνώριση των αποθεµάτων γίνεται στο κόστος κτήσης  

και µεταγενέστερα αποτιµώνται στην κατ’είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Επίσης, τα ΕΛΠ συγκλίνουν κι άλλο µε 

τα ∆ΛΠ καθώς µε το νόµο 4308/2014 επιπλέον καταργείται η χρήση της µεθόδου 

Last In First Out. 

 Στα ∆ΛΠ τα βιολογικά είδη αποτιµώνται σε άλλο πρότυπο (∆ΛΠ 41) λόγω της 

ιδιαιτερότητας την οποία παρουσιάζουν. Με την εφαρµογή του νόµου 4308/2014 τα 

βιολογικά είδη αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Επίσης στην περίπτωση που για την 

τιµή πώλησης υπάρχει ιδιωτικό συµφωνητικό η αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία 

µείον τα κόστη διάθεσης.  

Τα ΕΛΠ πλέον δεν διαφέρουν µε τα ∆ΛΠ όσον αφορά το λογιστικό χειρισµό της 

υποτίµησης των αποθεµάτων. Σε περίπτωση υποτίµησης αυτή παρακολουθείται σε 

ξεχωριστό λογαριασµό µε δικαίωµα, εάν µεταβληθούν οι συνθήκες  σε επόµενες 

χρήσεις, να µπορεί να γίνει µερική ακόµη και ολική αναστροφής της. 

Αναφορικά µε την υποτίµηση των πρώτων υλών τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ορίζουν ότι δεν είναι υποχρεωτική ή σύγκριση ή η υποτίµηση των πρώτων υλών εάν 

ενσωµατωθούν σε προϊόντα των οποίων το κόστος είναι µικρότερο από την τιµή 

πώλησης τους. Πλέον µε το νέο νόµο 4308/2014 ορίζεται ότι τα υλικά που 
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προορίζονται για µεταποίηση και για τον προσδιορισµό της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας , θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, τόσο το συνολικό κόστος 

παραγωγής όσο και το καθαρό τίµηµα πώλησης του έτοιµου προϊόντος. 

 

 

∆ΛΠ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 

Η κατάσταση ταµειακών ροών καθορίζεται από το ∆ΛΠ 7 και απεικονίζει τις 

µεταβολές στα ταµειακά διαθέσιµα και στα ταµειακά ισοδύναµα που προέρχονται 

από τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης κατά τη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

 Στη χώρα µας, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµολογία η κατάσταση ταµειακών 

ροών δεν συµπεριλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων 

παρά µόνο των εισηγµένων στη χρηµατιστήριο επιχειρήσεων ή για µητρικές οµίλων ή 

των µεγάλων επιχειρήσεων. Όµως στα ∆ΛΠ κατέχουν εξέχουσα θέση και µάλιστα 

όπως προανέφερα διαχωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα µε τον εάν αφορούν 

λειτουργικές, επενδυτικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτικές. 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, προέρχονται από τις κύριες 

δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας. Οι ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες αφορούν εισπράξεις ή πληρωµές που προέρχονται από πώληση και 

απόκτηση ενσώµατων παγίων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών 

µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και εκείνες που προκύπτουν από 

κεφαλαιοποίηση  κόστους ανάπτυξης και ιδιοκατασκευαζόµενα ενσώµατα πάγια. Οι 

ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές  δραστηριότητες περιλαµβάνουν εισπράξεις 

µετρητών από έκδοση µετοχών  ή άλλων συµµετοχικών τίτλων ή καταβολές 

µετρητών στους µετόχους  ή εταίρους προκειµένου να αγοραστούν ή να επιστραφούν 

οι µετοχές της οικονοµικής οντότητας.  

Είναι πολύ σηµαντικές αυτές οι καταστάσεις καθώς και ο διαχωρισµός τους γιατί 

µπορεί για παράδειγµα ένα εργοστάσιο να έχει κάποια µεγάλη ταµειακή εισροή αλλά 

να προέρχεται από την  πώληση µίας παραγωγικής του µονάδας, µε αποτέλεσµα ο 

αναγνώστης των οικονοµικών καταστάσεων ή ο µελλοντικός επενδυτής να καταλάβει 

ότι αυτό το γεγονός που τη δεδοµένη στιγµή δηµιούργησε θετική ταµειακή ροή στο 
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µέλλον θα σηµαίνει µείωση της παραγωγικής δυναµικότητας λόγω της διάθεσης της 

παραγωγικής µονάδας. 

 

 

∆ΛΠ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΩΝ 

 

      Σκοπός του ∆ΛΠ 8 είναι να καθορίσει τα κριτήρια που σχετίζονται µε την 

επιλογή και την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, το λογιστικό χειρισµό των 

µεταβολών στις λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις καθώς και την αντιµετώπιση 

λαθών προηγούµενων χρήσεων που γίνονται αντιληπτά στην παρούσα χρήση. Επίσης 

καθορίζει και τις σχετικές γνωστοποιήσεις αυτών των γεγονότων. Ορίζει λοιπόν την 

επαναδιατύπωση προηγούµενων οικονοµικών καταστάσεων  χωρίς να εννοεί την 

αναδηµοσίευση τους αλλά συγκριτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στις 

Σηµειώσεις, στον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

 Με το νέο νόµο και στα ΕΛΠ γίνονται µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι 

διορθώσεις των λαθών αναγνωρίζονται αναδροµικά όπως και στα ∆ΠΧΑ, ενώ οι 

µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων επηρεάζουν την παρούσα αλλά και τις 

µελλοντικές χρήσεις. Επίσης, τα ∆ΛΠ δίνουν την ευκαιρία στη διοίκηση να 

εφαρµόσει λογιστικές αρχές που θα καταστήσουν τις οικονοµικές καταστάσεις πιο 

λειτουργικές όµως αυτό ισχύει στα ΕΛΠ για συγκεκριµένες λογιστικές αρχές που 

είναι ήδη θεσµοθετηµένες από το νόµο. 

 

 

∆ΛΠ 10  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Σκοπός του ∆ΛΠ 10 είναι να προσδιορίσει πότε οι οικονοµικές καταστάσεις µίας 

οντότητας πρέπει να προσαρµόζονται λόγω γεγονότων που πραγµατοποιήθηκαν µετά 

την περίοδο αναφοράς καθώς επίσης και να περιγράψει τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις που η οντότητα οφείλει να αναφέρει. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) Τα 

γεγονότα που λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και µετά την 

έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων χωρίζονται σε ΄΄διορθωτικά ΄΄ και ΄΄µη 

διορθωτικά΄΄ . Τα ‘’διορθωτικά’’ αφορούν την χρήση που έκλεισε ενώ τα ‘’µη 

διορθωτικά’’ τη χρήση που έπεται. Τα ΄΄µη διορθωτικά ΄΄ πρέπει να γνωστοποιούνται 
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στις Σηµειώσεις για να ενηµερώνονται οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για 

τους κινδύνους. Τα ΕΛΠ παρουσιάζουν διαφορές µε το ∆ΛΠ 10. Για παράδειγµα 

πριν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση να δοθεί µέρισµα στους µετόχους αλλά 

µε πρόταση του ∆ιοικητικού συµβουλίου γίνεται η αντίστοιχη εγγραφή για να 

εµφανιστεί η υποχρέωση ενώ το ∆ΛΠ 10 ορίζει να γίνει η εγγραφή µόλις 

αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους. 

 

 

∆ΛΠ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

Η ολοκλήρωση µίας κατασκευαστικής σύµβασης συνήθως απαιτεί χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο του έτους. Για αυτό το λόγο η σύναψη σύµβασης και η ολοκλήρωση του 

έργου συνήθως ανήκουν σε διαφορετικές λογιστικές περιόδους. Το ερώτηµα που 

τίθεται είναι πως θα κατανεµηθούν τα έσοδα αλλά και τα κόστη στις λογιστικές 

περιόδους κατά τις οποίες γίνεται η εκτέλεση του έργου. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015). 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 ισχύει η µέθοδος της Ποσοστιαίας Ολοκλήρωσης όπου 

εκτιµάται το συνολικό κόστος και τα συνολικά κέρδη του έργου για την κάθε χρήση 

και γίνεται λογισµός των εξόδων και των εσόδων. Αυτό συνάδει µε την αρχή της 

Αυτοτέλειας των Χρήσεων ειδικά για έργα που δεν ολοκληρώνονται µέσα σε µία 

χρήση. 

Το πρότυπο επίσης, ασχολείται µε την κατανοµή των συµβατικών εσόδων και 

πραγµατοποιηθέντων εξόδων στις επιµέρους λογιστικές χρήσεις καθώς και µε τον 

προσδιορισµό του λογιστικού αποτελέσµατος στις λογιστικές χρήσεις που διαρκεί η 

κατασκευή του έργου. 

 Στα ∆ΛΠ στην περίπτωση των κατασκευαστικών έργων ισχύει η αρχή του 

ιστορικού κόστους και τα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται τη στιγµή της 

πραγµατοποίησης τους. Επίσης, τα παρεπόµενα έσοδα που προκύπτουν από τα έργα, 

συµψηφίζονται µε τα κόστη. Επιπλέον το ∆ΛΠ 11 παρέχει στην επιχείρηση το 

δικαίωµα να συµπεριλάβει στον προϋπολογισµό του έργου και απαιτήσεις τις 

εταιρείας που δεν θεωρούνται οριστικές και µπορεί να αµφισβητηθούν από τον 

εργοδότη.  Ο νόµος 4308/2014 συµπίπτει µε τα όσα ορίζονται στο ∆ΛΠ 11.  
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∆ΛΠ 12 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

 

Το ∆ΛΠ 12 ασχολείται µε το λογιστικό χειρισµό των φόρων εισοδήµατος. Σηµαντικό 

θέµα της λογιστικής των φόρων εισοδήµατος αποτελεί η λογιστικοποίηση των 

τρεχουσών αλλά και των µελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν 

από τη µελλοντική ανάκτηση ή διακανονισµό των περιουσιακών στοιχείων ή 

υποχρεώσεων αλλά και από συναλλαγές και γεγονότα της τρέχουσας χρήσης. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) Με την αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή µίας 

υποχρέωσης γνωρίζουµε ότι η λογιστική αξία πρόκειται να ανακτηθεί ή να 

διακανονιστεί το µέλλον. Εφόσον αναµένεται ότι η ανάκτηση ή ο διακανονισµός 

πρόκειται να προκαλέσει µεγαλύτερη/µικρότερη µελλοντική πληρωµή φόρου σε 

σχέση µε αυτή που θα προκαλούνταν εάν η ανάκτηση ή ο διακανονισµός δεν είχε 

φορολογικές συνέπειες, τότε η οικονοµική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει µία 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση (αναβαλλόµενο φορολογικό περιουσιακό 

στοιχείο) 

   Αναφορικά την έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας. ∆ηλαδή εάν 

λογιστικοποιηθεί ένα έσοδο στην τρέχουσα χρήση αλλά θα φορολογηθεί σε επόµενη 

χρήση τότε το λογιστικό κέρδος θα είναι µεγαλύτερο του φορολογητέου. Επίσης 

διαφορά θα δηµιουργηθεί σε περίπτωση ζηµίας που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά 

και πρόκειται να συµψηφιστεί. Λογιστικά στην προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να 

γίνει εγγραφή πίστωσης στο λογαριασµό έσοδα από φόρους και χρέωση στο 

λογαριασµό αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Το κονδύλι ΄΄φόρος 

εισοδήµατος΄΄ που εµφανίζεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης αφορά τη δαπάνη φόρου 

των λογιστικών κερδών και όχι το φόρο που θα καταβληθεί για την περίοδο 

αναφοράς στις  φορολογικές αρχές και θα αναφέρεται πλέον ως τρέχων φόρος 

Τα ΕΛΠ εισάγουν την εφαρµογή της αναβαλλόµενη φορολογίας καθώς 

αποτυπώνεται ορθότερα το λογιστικό αποτέλεσµα  αλλά και η οικονοµική θέση της 

οντότητας µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων. Βέβαια, η εφαρµογή της είναι σε 

προαιρετική βάση ωστόσο όµως δεν δίνουν το δικαίωµα στις οντότητες να επιλέξουν 

την εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας προαιρετικά. ∆ηλαδή δεν δίνει το 

δικαίωµα επιλέγει η οντότητα την εφαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας σε εκεί -

να τα στοιχεία που δίνουν  αναβαλλόµενο φόρο έσοδο και αντίστοιχη αναβαλλόµενη 

φορολογική απαίτηση, και να αγνοεί τα στοιχεία που δίνουν αναβαλλόµενο έξοδο και 

αναβαλλόµενη φορολογικής υποχρέωση. Συνεπώς όταν µια οντότητα επιλέγει τη 
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χρήση αναβαλλόµενης φορολογίας θα την εφαρµόζει στο σύνολο θετικών και 

αρνητικών ποσών του αναβαλλόµενου φόρου. 

Η εφαρµογή του Ν.4308/2014 οδήγησε σε σύγκλιση µεταξύ των ΕΛΠ και ∆ΛΠ, 

καθώς πλέον οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να αναζητήσουν τυχόν καθοδήγηση 

στο συγκεκριµένο πρότυπο. 

 

 

∆ΛΠ 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ – ∆ΠΧΠ 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ 

 

Το ∆ΛΠ 14 πληροφόρηση κατά τοµέα  έχει αντικατασταθεί από το ∆.Π.Χ.Π 8 όµως η 

γενική ιδέα για την πληροφόρηση κατά τοµέα είναι η ίδια. ∆ηλαδή το ∆.Π.Χ.Π 8 

αποτελεί γνωστοποίηση πληροφοριών από την πλευρά της οικονοµικής οντότητας 

στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µέσα από τις οποίες θα επιφέρει 

αξιολόγηση του είδους των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων αλλά και του οικονοµικού περιβάλλοντος 

λειτουργίας της. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

Τα ∆ΛΠ υποχρεώνουν τις εισηγµένες εταιρείες να παρακολουθούν αναλυτικά και 

να παρέχουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα 

των επιχειρηµατικών τοµέων στις ιδιαίτερες και ενοποιηµένες καταστάσεις που 

παρουσιάζουν ενώ τα ΕΛΠ υποχρεώνουν τις εταιρείες µόνο για παροχή 

πληροφόρησης της ανάλυσης του κύκλου εργασιών. Το ίδιο ισχύει για τους 

γεωγραφικούς όρους εγκατάστασης των µονάδων και για τους γεωγραφικούς τοµείς 

των πελατών της εταιρείας. Επίσης, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική προβλέπεται και 

ένα πλήθος γνωστοποιήσεων για πληροφορίες κατά τοµέα ενώ µε βάση τα  ΕΛΠ δεν 

προβλέπεται το πλήθος των γνωστοποιήσεων που ορίζουν τα ∆ΠΧΑ. 

  

 

∆ΛΠ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

      Το ∆ΛΠ 16 εφαρµόζεται για όλα τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία εκτός αν 

κάποιο άλλο ∆ΛΠ ορίζει ή παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικού λογιστικού 

χειρισµού. Το παρόν πρότυπο καλύπτει την πληροφόρηση των χρηστών των 

οικονοµικών καταστάσεων για τις επενδύσεις που πραγµατοποιεί µία οικονοµική 

οντότητα σε ενσώµατα πάγια καθώς επίσης και τις µεταβολές που επέρχονται σε 
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αυτά. Στα κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση του παγίου περιλαµβάνονται τα 

κόστη µεταφοράς και ενσωµάτωσης του παγίου στην αξία του έως ότου γίνει 

λειτουργικό δηλαδή τοποθετηθεί στη θέση που ορίζει η διοίκηση και είναι έτοιµο για 

χρήση. Επιπλέον στο κόστος του παγίου προστίθενται και τα κόστη σχετικά µε την 

αποσυναρµολόγηση του παγίου και την αποκατάσταση του χώρου, δηλαδή 

µελλοντικά έξοδα, τα οποία όµως εκτιµώνται κατά την απόκτηση και αποσβένονται 

στη διάρκεια ζωής του παγίου. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Τα ΕΛΠ µε το νόµο 4308/2014 έχουν υιοθετήσει τις περισσότερες αρχές από το 

∆ΛΠ 16. Επίσης, τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων που περιλαµβάνουν φόρους 

µεταβίβασης, συµβολαιογραφικά, αµοιβές δικηγόρων, µελετητών, µεσιτών 

προσαυξάνουν την αξία κτήσης του παγίου. Επιπρόσθετα, µε τον παρόντα νόµο, 

επιτρέπεται η χρήση της εύλογης αξίας κατά την αποτίµηση των περιουσιακών 

στοιχείων ως εναλλακτικό λογιστικό χειρισµό µε επανεκτίµηση τουλάχιστον ανά 

τετραετία ή σε κάθε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία του παγίου διαφέρει από την εύλογη του αξία. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 

16, η συχνότητα των αναπροσαρµογών επιλέγεται από την οικονοµική οντότητα. 

Αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό των διαφορών αναπροσαρµογής τα δύο πρότυπα 

συγκλίνουν.  Πιο συγκεκριµένα οι αυξήσεις στην αξία ενός παγίου ως αποτέλεσµα 

αναπροσαρµογής καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Σε 

περίπτωση που σε προηγούµενο έτος είχε καταχωρηθεί ζηµία στην Κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων ως αποτέλεσµα αναπροσαρµογής, τότε η διαφορά του τρέχοντος 

έτους πιστώνεται σε λογαριασµό που θα εµφανιστεί στα αποτελέσµατα και στην 

περίπτωση που είναι υψηλότερη από τη µεταβολή του προηγούµενου έτους, το 

υπερβάλλον ποσό καταχωρείται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Αντίστοιχα, 

µειώσεις στην αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου ως αποτέλεσµα 

αναπροσαρµογής  καταχωρούνται στα κέρδη ή στις ζηµιές της περιόδου. Εάν σε 

προηγούµενο έτος είχε καταχωρηθεί αύξηση σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, 

ως αποτέλεσµα της αναπροσαρµογής, τότε η διαφορά του τρέχοντος έτους 

αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων  και στην περίπτωση που είναι 

υψηλότερη από το πιστωτικό υπόλοιπο του αποθεµατικού, το υπερβάλλον ποσό 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα.  

      Η εισαγωγή του Ν.4308/2014 επιτρέπει ανάλογους χειρισµούς µε τη διεθνή 

πρακτική, εξαλείφοντας τις διαφορές που υπήρχαν.  
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∆ΛΠ 17 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

      Το ∆ΛΠ 17  αναλύει το λογιστικό χειρισµό και τη χρηµατοοικονοµική διάσταση 

των µισθώσεων. Ορίζει τον τρόπο της λογιστικής τους αντιµετώπισης τόσο από την 

πλευρά του µισθωτή όσο και από την πλευρά του εκµισθωτή. Καθορίζει τις µορφές 

που µπορεί να έχει η µίσθωση, τα κριτήρια διάκρισης µεταξύ των µισθώσεων, τον 

τρόπο απεικόνισης των µισθώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή και 

του εκµισθωτή, το λογιστικό χειρισµό των συµφωνιών πώλησης και επαναµίσθωσης 

καθώς και τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Στο ∆ΛΠ 17 ορίζονται οι αρχές που ισχύουν για την αποτίµηση της αξίας των 

παγίων που αποκτήθηκαν µε µισθώσεις. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι µισθώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στη χρηµατοδοτική και τη λειτουργική. 

Χρηµατοδοτικές είναι οι µισθώσεις όπου ο εκµισθωτής µεταφέρει στο µισθωτή όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη που είναι σύµφυτα µε την κατοχή του παγίου. Όσες 

µισθώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν χρηµατοδοτικές 

είναι λειτουργικές.  

      Το συγκεκριµένο ∆ΛΠ επιτρέπει την απεικόνιση των παγίων µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση ως στοιχείο του ενεργητικού στις οικονοµικές καταστάσεις του µισθωτή , 

ενώ αντίστοιχη απεικόνιση (ως στοιχείο παθητικού) γίνεται και για τις σχετικές 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρηµατοδοτική µίσθωση. Επιπλέον σύµφωνα µε 

τα ∆ΛΠΧΑ, ο µισθωτής θα πρέπει να προβεί σε απόσβεση ενός περιουσιακού 

στοιχείου που κατέχει µε χρηµατοδοτική µίσθωση. 

      Τα ΕΛΠ µε το νόµο 4308/2014 αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης και του τρόπου εµφάνισης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων  τόσο από την πλευρά του µισθωτή όσο και από την πλευρά του 

εκµισθωτή µε τρόπο αντίστοιχο των ∆ΠΧΑ. Επιπλέον καθορίζεται και το ζήτηµα 

πώλησης των περιουσιακών στοιχείων και επαναµίσθωσης αυτών µε χρηµατοδοτική 

µίσθωση. Τα ΕΛΠ συγκλίνουν µε τα ∆ΛΠ καθώς ο νόµος 4308/2014 παρέχει τη 

δυνατότητα στις οικονοµικές οντότητες να αναζητούν ερµηνευτική καθοδήγηση στα 

∆ΠΧΑ. 

      Για την αποτίµηση της αξίας των παγίων λογίζεται η προεξοφληµένη αξία των 

ελάχιστων καταβολών  µισθωµάτων µε βάση το τεκµαρτό επιτόκιο. Εµφανίζεται 
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λοιπόν στον ισολογισµό της επιχείρησης η αξία του παγίου από την αρχή της 

απόκτησης του. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

 

∆ΛΠ 18 ΕΣΟ∆Α 

 

      Το ∆ΛΠ 18 πραγµατεύεται θέµατα που συνδέονται µε την αναγνώριση αλλά και 

το λογιστικό χειρισµό εσόδων από πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών, πιστωτικούς 

τόκους, δικαιώµατα χρήσης και µερίσµατα. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 χρησιµοποιούνται οι προεξοφληµένες αξίες για τον 

καθορισµό των εσόδων και εάν υπάρχει διαφορά µεταξύ ονοµαστικού και 

πραγµατικού εσόδου εµφανίζεται το χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Τα ΕΛΠ 

ακολούθησαν τα ∆ΠΧΑ που ορίζουν ότι σε περίπτωση αναβολής πληρωµής θα 

λογίζονται τόκοι και το έσοδο θα λογίζεται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. Επίσης η αναγνώριση του εσόδου γίνεται αφού έχουν 

πραγµατοποιηθεί όλες οι µεταβιβάσεις ωφελειών και κινδύνων που συνδέονται µε το 

αγαθά όταν  πρόκειται για παράδοση αγαθών ή µε την υπηρεσία σε περίπτωση 

παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο σε περίπτωση 

ανταλλαγής αγαθών ίσης αξίας γίνεται συµψηφισµός της παράδοσης και της 

παραλαβής και δεν εµφανίζεται καθόλου έσοδο ή κόστος. 

 

 

∆ΠΛ 19 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

      Το ∆ΛΠ 19 πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις απαιτούµενες 

γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις παροχές σε εργαζοµένους. Απαιτεί αναγνώριση 

ενός εξόδου όταν αναλώνονται τα οικονοµικά οφέλη από την παραχθείσα υπηρεσία 

ενός εργαζοµένου µε αντάλλαγµα την καταβολή παροχών όσο και την αναγνώριση 

µίας υποχρέωσης όταν ο εργαζόµενος έχει παράσχει τις υπηρεσίες του µε αντάλλαγµα 

παροχές που θα δοθούν µελλοντικά. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) Η αναγνώριση των 

προβλέψεων γίνεται τη στιγµή που υπάρχει απόφαση της επιχείρησης για αποχώρηση 

προσωπικού αλλά ο ίδιος λογιστικός χειρισµός χρησιµοποιείται και όταν γίνεται 

εκούσια έξοδο εργαζοµένου από την επιχείρηση. Τα ΕΛΠ κατά την αποτίµηση των 

προβλέψεων ορίζουν ότι µπορεί να γίνει στα ονοµαστικά ποσά που προκύπτουν κατά 
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την ηµεροµηνία του ισολογισµού είτε µε την αποδεκτή αναλογιστική µέθοδο 

προϋποθέτοντας ότι αυτή η µέθοδος έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όπως για παράδειγµα σε περιπτώσεις µεγάλων οντοτήτων µε σηµαντικό 

αριθµό υπαλληλικού προσωπικού, µε µικρή κινητικότητα και υψηλές αποδοχές για τα 

εκάστοτε οικονοµικά δεδοµένα. Κοινώς αποδεκτή αναλογιστική µέθοδος 

προσδιορισµού της παρούσας αξίας των δεσµεύσεων καθορισµένων παροχών 

προτείνεται η µέθοδος της προβεβληµένης  πιστωτικής µονάδας. 

      Τα διεθνή πρότυπα ορίζουν επίσης τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών όπου 

ορίζεται ένα σαφές πλαίσιο προκειµένου να γίνονται εύκολα οι υπολογισµοί των 

υποχρεώσεων που απορρέουν καθώς η οντότητα έχει αναλάβει τη δέσµευση 

καταβολής τους. Στα ΕΛΠ ορίζεται ότι η υποχρέωση καταβολής  αυτών των παροχών 

διέπεται από τη σχετική νοµοθεσία είτε από σύµβαση είτε από επιχειρηµατική 

πρακτική της οντότητας και καθοδήγηση µπορεί να αναζητείται στα σχετικά ∆ΠΧΑ.. 

Σε περίπτωση υπολογισµού προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους µετά την 

έξοδο από την υπηρεσία λαµβάνεται υπόψη η κινητικότητα του προσωπικού και σε 

περίπτωση που αυτή είναι ουσιώδης επιδρά σηµαντικά στον προσδιορισµό του ύψους 

των προβλέψεων. Παραδείγµατος χάριν όταν µία οντότητα δεν κάνει χρήση της 

αναλογιστικής µεθόδου και µεγάλο µέρους του προσωπικού της ανακυκλώνεται 

τεκµηριωµένα  χωρίς οι αποχωρούντες να δικαιούνται αποζηµίωση, δεν σχηµατίζει 

πρόβλεψη για το εν λόγω προσωπικό. Εάν η οντότητα κάνει χρήση αναλογιστικής 

µεθόδου, η µέθοδος αυτή λαµβάνει υπόψη την παράµετρο της κινητικότητας. 

Παρατηρούµε σε αυτό το πρότυπο σύγκλιση της εγχώριας πρακτικής µε τη διεθνή. 

  

 

∆ΛΠ 20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΕΩΝ 

 

 

      Το ∆ΛΠ 20 αφορά το λογιστικό χειρισµό και την γνωστοποίηση των κρατικών 

επιχορηγήσεων καθώς και τη γνωστοποίηση άλλων µορφών κρατικής υποστήριξης. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται από όλες τις επιχειρήσεις που λαµβάνουν κρατικές 

επιχορηγήσεις εφόσον συντάσσουν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΑ. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015). Η καταχώρηση των επιχορηγήσεων γίνεται όταν 

υπάρχει η βεβαιότητα ότι αυτές θα εισπραχθούν. Το εν λόγω πρότυπο προβλέπει την 

αρχική καταχώρηση τους µε την πίστωση σε µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού 
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και στη συνέχεια γίνεται µεταφορά τους στα αποτελέσµατα, στο σύνολο τους ή 

σταδιακά ανάλογα µε τη φύση τους. Αν λογιστεί επιχορήγηση που αφορά κόστη που 

επιβάρυναν τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων γίνεται αναδροµική διόρθωση 

ή θεωρείται µόνο σαν αλλαγή εκτίµησης σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8.  

      Τα ΕΛΠ περιέχουν διατάξεις που αφορούν συγκεκριµένους λογιστικούς 

χειρισµούς τόσο για τις κρατικές επιχορηγήσεις  περιουσιακών στοιχείων όσο και για 

αυτές που αφορούν έξοδα. Γίνεται αρχική καταχώρηση της επιχορήγησης σε 

λογαριασµό υποχρεώσεων, είτε την περίοδο που αυτή εισπράττεται, είτε όταν 

καταστεί οριστική η έγκριση της  και υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να 

εισπραχθεί, ενώ µεταγενέστερα η αναγνωρισµένη επιχορήγηση µειώνεται, 

µεταφέροντας αντίστοιχο ποσό µε αυτό της απόσβεσης του επιχορηγούµενου 

δανείου, στα αποτελέσµατα ως έσοδο. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις που αφορούν 

έξοδα, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα όταν τα έξοδα που αφορά η επιχορήγηση 

αναγνωρίζονται επίσης στα αποτελέσµατα. 

      Οι επιχορηγήσεις είτε αφορούν περιουσιακά στοιχεία είτε έξοδα αναγνωρίζονται 

αρχικά ως υποχρεώσεις όπου γίνεται και η πίστωση στον αντίστοιχο λογαριασµό 

παθητικού. 

      Με βάση το ∆ΛΠ 20 δίνεται η ο λογιστικός χειρισµός των επιχορηγήσεων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων προβλέποντας δύο χειρισµούς: είτε οι επιχορηγήσεις να 

εµφανίζονται µε τη µορφή εσόδων επόµενων χρήσεων είτε αφαιρετικά της λογιστικής 

αξίας των σχετικών περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζουν. Οι επιχορηγήσεις 

που αφορούν έσοδα παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων είτε ξεχωριστά 

είτε µε έναν γενικό τίτλο: ‘’Λοιπά Έσοδα’’ . Το πρότυπο επιτρέπει τον εναλλακτικό 

χειρισµό της αφαίρεσης αυτών των εσόδων από τα αντίστοιχα έξοδα. Τέλος, τα ∆ΛΠ 

ορίζουν περισσότερες γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα 

 

 

∆ΛΠ 21 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

      Το ∆ΛΠ 21 καθορίζει την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσει η κάθε 

οικονοµική οντότητα προκειµένου να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και οι εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό καθώς και να 

µετατρέπονται οι οικονοµικές καταστάσεις  στο νόµισµα παρουσίασης. (Νεγκάκης 

Ι.Χ., 2015)  
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      Σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο η ισοτιµία 

της ηµεροµηνίας συναλλαγής αλλά και ένας µέσος όρος ισοτιµιών είτε εβδοµαδιαίος 

είτε µηνιαίος για τη µετατροπή σε νόµισµα λειτουργίας µίας συναλλαγής. 

      Στα ΕΛΠ για λογαριασµούς διαθεσίµων µετατρέπουµε  µε την ισοτιµία 

κλεισίµατος σε εγχώριο νόµισµα και οι διαφορές καταλογίζονται στα αποτελέσµατα. 

Όταν πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο  ή για υποχρέωση που ο διακανονισµός της 

γίνεται µέσα στη χρήση οι διαφορές εµφανίζονται στα αποτελέσµατα. Αναφορικά µε 

την επιµέτρηση των στοιχείων µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: µε τη µέθοδο του 

ιστορικού κόστους και τη µέθοδο της εύλογης αξίας. Με την πρώτη δεν 

υπολογίζονται συναλλαγµατικές  διαφορές και η αποτίµηση γίνεται  κατά την αρχική 

αναγνώριση που είναι καταχωρηµένη ήδη καταχωρηµένη στα βιβλία της επιχείρησης  

ως ιστορικό κόστος. Με τη χρήση της εύλογης αξίας τα στοιχεία που εκφράζονται σε 

ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας κατά την οποία η εύλογη 

αξία προσδιορίστηκε. Οι συναλλαγµατικές διαφορές  µπορούν να προκύπτουν από 

την απόκτηση µη νοµισµατικών στοιχείων και να αφορούν πολλές κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων. Αν οι διαφορές αφορούν στοιχεία του εµπορικού 

χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα ενώ αν αφορούν διαθέσιµα προς 

πώληση αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση. 

      Στον ενοποιηµένο ισολογισµό σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ η µετατροπή των κονδυλίων 

του ισολογισµού µίας εταιρείας του εξωτερικού γίνεται µε την ισοτιµία της 

ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Στα ΕΛΠ υπάρχει µόνο η υποχρέωση ενηµέρωσης στο 

προσάρτηµα για τον τρόπο µετατροπής των ποσών σε ξένο νόµισµα.  Παρατηρούµε 

ότι  διαφορές µε την εφαρµογή του Ν.4308/2014 και της διεθνής πρακτικής δεν είναι 

πολύ µεγάλες  καθώς τόσο στα ΕΛΠ όσο και στα ∆ΛΠ υπάρχει διαχωρισµός σε 

χρηµατικά και µη χρηµατικά στοιχεία. Κατά την αποτίµηση των στοιχείων αυτών  µε 

βάση τα ∆ΠΧΑ εάν προκύψουν αναβαλλόµενοι φόροι λογίζονται ενώ και στα ΕΛΠ 

εισάγεται η έννοια της αναβαλλόµενης φορολογίας. Ωστόσο το ∆ΛΠ 21 προβλέπει 

σηµαντικό αριθµό γνωστοποιήσεων  σε σχέση µε τις συναλλαγµατικές διαφορές. 
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∆ΛΠ 23 ΚΟΣΤΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 

      Το ∆ΛΠ 23 καλύπτει το λογιστικό χειρισµό του κόστους δανεισµού που αφορά 

άµεσα την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί 

τις προϋποθέσεις και συνεπώς συµπεριλαµβάνεται στο κόστος του σχετικού 

στοιχείου. Σε αντίθεση περίπτωση τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδα. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015). Με βάση τα ∆ΛΠ οι τόκοι που αντιστοιχούν στις πιστώσεις 

για τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι χρηµατοοικονοµικά έξοδα ενώ µε βάση τα 

ΕΛΠ λογίζονται ως έξοδα οι δόσεις που καταβάλλονται για αυτές τις µισθώσεις  που 

αφορούν τόκους, κεφάλαιο και έξοδα.  

 Επίσης για κάθε δάνειο σε ξένο νόµισµα το εν λόγω πρότυπο θεωρεί τις 

συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε τους τόκους ως χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα και ο υπολογισµός τους γίνεται µαζί µε τους τόκους. 

 Το άρθρο 18 του Ν.4308, σε ακολουθία µε το ∆ΛΠ 23, επιτρέπει τη µεταφορά 

του κόστους δανεισµού σε αύξηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού εφόσον 

βέβαια το κόστος αυτό σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή και 

παραγωγή επιλέξιµων στοιχείων του ενεργητικού. Το κόστος κτήσης ενός 

ιδιοπαραγόµενου παγίου, ενσώµατου ή βιολογικού περιλαµβάνει το σύνολο των 

δαπανών ώστε να φθάσει στην κατάσταση λειτουργίας στην οποία προορίζεται. 

Οπότε η επιβάρυνση του κόστους κτήσης µε τόκους είναι επιλογή της οντότητας και 

δεν επιβάλλεται από το νόµο όµως µόλις αρχίσει η χρησιµοποίηση του σε περίπτωση 

που πρόκειται για πάγιο ή η πώληση του σε περίπτωση αποθέµατος, η εταιρεία παύει 

να κεφαλαιοποιεί τους τόκους.  

 , 

 

∆ΛΠ 24 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

      Σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο οι γνωστοποιήσεις µίας οικονοµικής οντότητας 

είναι απαραίτητες για την εξέταση της πιθανότητας και του βαθµού επιρροής της 

οικονοµικής θέσης αλλά και των αποτελεσµάτων της  από συνδεδεµένα µέρη σχετικά 

µε συναλλαγές που δεν έχουν εξοφληθεί. ∆ηλαδή η οικονοµική θέση και το κέρδος ή 

η ζηµία της δύνανται να έχουν επηρεαστεί από την ύπαρξη συνδεδεµένων µερών και 

από τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων 

δεσµεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεδεµένα µέρη. Συνδεδεµένα µέρη νοούνται 
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τα φυσικά πρόσωπα ή συγγενικά τους που ελέγχουν την οικονοµική οντότητα είτε 

ατοµικά είτε από κοινού, έχουν σηµαντική επιρροή  ή αποτελούν σηµαντικά µέλη της 

διοίκησης.  Ωστόσο συνδεδεµένα µέρη, δεν θεωρούνται δύο οικονοµικές οντότητες 

µόνο λόγω της ύπαρξης ενός κοινού διευθυντή ή άλλου βασικού διοικητικού 

στελέχους. Επίσης δεν θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη δύο κοινοπρακτούντες που 

έχουν κοινό έλεγχο σε µία κοινοπραξία  ή όταν υπάρχουν χρηµατοδότες, συνδικάτα , 

επιχειρήσεις κοινή ωφέλειας, κρατικές υπηρεσίες και όργανα µόνο λόγω 

συνηθισµένων συναλλαγών µε την οικονοµική οντότητα. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015)  

      Τα ΕΛΠ  ορίζουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται να αναφέρονται αλλά 

αυτές που ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και συγκεκριµένα από το παρόν πρότυπο  

είναι πολύ περισσότερες. 

 

 

∆ΛΠ 27 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

      Σκοπός του ∆ΛΠ 27 είναι ο προσδιορισµός της λογιστικής αντιµετώπισης των 

επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις καθώς και των 

πληροφοριών που χρήζουν γνωστοποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις, όταν η 

οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το πρότυπο όµως δεν 

ασχολείται µε τον καθορισµό των οικονοµικών οντοτήτων που δηµοσιεύουν ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις αλλά εφαρµόζεται όταν µία οικονοµική οντότητα 

καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. (Νεγκάκης 

Ι.Χ., 2015) 

      Οι ατοµικές καταστάσεις αφορούν τις καταστάσεις που παρουσιάζονται από τη 

µητρική εταιρία ενός οµίλου ή από έναν επενδυτή που ασκεί από κοινού έλεγχο ή 

σηµαντική επιρροή σε εκδότρια. Η ατοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται επιπλέον 

των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ή των οικονοµικών καταστάσεων στις 

οποίες οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή σε κοινοπραξίες αντιµετωπίζονται 

λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί µία 

µητρική να καταρτίζει µόνο ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

      Με βάση το Ν.4308/2014 υπάρχει ένα πλήρες νοµικό πλαίσιο που διέπει την 

ενοποίηση. Καθορίζονται κριτήρια µε βάση τα οποία οι όµιλοι διακρίνονται βάση 

µεγέθους σε µικρούς, µεσαίους και µεγάλους.  Από αυτές τις κατηγορίες µόνο οι 

µεγάλοι όµιλοι υποχρεώνονται σε σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
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εκτός της περίπτωσης όπου σε µικρό ή µεσαίο όµιλο ανήκει εταιρεία δηµοσίου 

συµφέροντος. 

 

∆ΛΠ 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

      Το ∆ΛΠ 28 ορίζει τη λογιστική αντιµετώπιση των επενδύσεων σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες καθώς και των απαιτήσεων ως προς την εφαρµογή της 

µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τον λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Απαραίτητο κριτήριο για την ύπαρξη 

σηµαντικής επιρροής µιας οικονοµικής οντότητας  σε µία άλλη την άµεση ή έµµεση 

συµµετοχή µε ποσοστό της πρώτη µεγαλύτερο ή ίσο µε 20% στα δικαιώµατα ψήφου 

της δεύτερης. Ενώ όταν το ποσοστό είναι µικρότερο του 20% δεν θεωρείται ότι η 

οικονοµική οντότητα ασκεί σηµαντική επιρροή εκτός εάν µπορεί το αντίθετο να 

αποδειχθεί µε σαφήνεια. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

       Τα ΕΛΠ ορίζουν επίσης ότι για να θεωρηθεί µία οντότητα συγγενείς µίας άλλης 

θα πρέπει να κατέχει ποσοστό συµµετοχής πάνω από 20% και να µην είναι 

θυγατρική. 

      Τα διεθνή πρότυπα ορίζουν ότι αρχικά υπολογίζονται τα αποτελέσµατα της 

συγγενούς εταιρείας που αναλογούν στη µητρική και οι µεταβολές στα αποτελέσµατα 

επιδρούν στα αποτελέσµατα των ενοποιηµένων καταστάσεων και αντιµεταβάλλουν 

την αξία συµµετοχής Μετέπειτα θα υπολογιστούν οι µεταβολές που έγιναν  στην 

καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης και οι µεταβολές στην καθαρή θέση 

επιδρούν άµεσα στην ενοποιηµένη καθαρή θέση. 

      Τα  ΕΛΠ συγκλίνουν µε τα όσα ορίζονται στο ∆ΛΠ 28, ορίζουν και αυτά τη 

χρήση της µεθόδου της καθαρής θέσης για την εµφάνιση συµµετοχών σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Επίσης, στην περίπτωση που µία συγγενής επιχείρηση κατατάσσεται ως 

διακοπτόµενη δραστηριότητα σταµατάει η λογιστικοποίηση της ως συγγενής. 
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∆ΛΠ 29 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ  

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

      Το εν λόγω πρότυπο ορίζει τον τρόπο παρουσίασης των οικονοµικών 

καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας  στην περίπτωση που αυτή λειτουργεί σε 

οικονοµίες µε υψηλό πληθωρισµό. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) Το πρότυπο αφορά 

ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε νόµισµα λειτουργίας µίας 

οικονοµίας µε υπερπληθωρισµό. Στις συγκεκριµένες οικονοµίες  δεν είναι εφικτή η 

σύγκριση  ποσών της οικονοµικής οντότητας ακόµη και στην ίδια χρήση. Οπότε η 

χωρίς αναδιατύπωση παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων δεν έχει κάποιο 

χρησιµότητα από άποψη πληροφόρησης. 

      Τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν τη σύνταξη αναδιατυπωµένων οικονοµικών 

καταστάσεων όπως προβλέπουν τα ∆ΛΠ. Βέβαια δεν είναι τόσο σύνηθες το 

φαινόµενο του υπερπληθωρισµού σε ελληνικές οντότητες. Το φαινόµενο του 

υπερπληθωρισµού συναντάται όταν σε διάρκεια τριών χρόνων ο πληθωρισµός 

ανεβαίνει αθροιστικά σε ποσοστό 100%. 

 

 

∆ΛΠ 31 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ – ∆ΠΧΑ 11 

 

 

      Το ∆ΛΠ 31 όριζε τις κοινοπραξίες και την ενοποίηση τους µε τη χρήση της 

αναλογικής µεθόδου. Στις 11/12/2012 απαλείφθηκε µε το ∆ΠΧΑ11 το οποίο 

καθορίζει τις αρχές που αφορούν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά από οικονοµικές 

οντότητες που διατηρούν συµµετοχή σε επιχειρηµατικά σχήµατα που ελέγχονται από 

κοινού. Το πρότυπο ορίζει τη µορφή του κοινού ελέγχου και απαιτεί από µία 

οικονοµική οντότητα να καθορίζει το σχήµα υπό κοινό έλεγχο όπου συµµετέχει αλλά 

και να αξιολογεί και να λογιστικοποιεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σύµφωνα 

µε τον τύπο που έχει καθορίσει. Το πρότυπο εφαρµόζεται σε όλες τις περιπτώσεις 

όπου µία οικονοµική οντότητα συµµετέχει σε σχήµα υπό κοινό έλεγχο. Η συµµετοχή 

ενός µέλους µίας κοινοπραξίας αναγνωρίζεται ως επένδυση και καταχωρείται 

λογιστικά µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 
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      Στην Ελλάδα σχήµατα υπό κοινό έλεγχο συναντώνται περισσότερο σε εταιρείες 

που αναλαµβάνουν τεχνικά έργα. Στα ΕΛΠ οι συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

εµφανίζουν την αξία κτήσης τους στο λογαριασµό συµµετοχές µετά την αφαίρεση 

πιθανών προβλέψεων και σε ορισµένες περιπτώσεις αναπροσαρµόζουν τις ατοµικές 

του καταστάσεις ανάλογα µε τη µεταβολή της καθαρής θέσης.  

      Τα διεθνή πρότυπα ορίζουν σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνει απαλλαγή 

ενοποίησης δηλαδή µόνο όταν συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις. Με βάση τα 

∆ΛΠ αλλά και τα ΕΛΠ υπάρχει απαλλαγή ενοποίησης για τις κοινοπραξία όταν αυτή 

είναι διακοπτόµενη. Στα ΕΛΠ υπάρχει τυπικά υποχρέωση ενοποίησης µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης όταν το ποσοστό συµµετοχής είναι µεγαλύτερό του 20%. Στις 

ατοµικές καταστάσεις µε τα ∆ΛΠ οι συµµετοχές σε Κοινοπραξίες µπορούν να 

εµφανίζονται στο κόστος ή στην εύλογη αξία. Στα ΕΛΠ οι συµµετοχές σε 

κοινοπραξία εµφανίζονται στη µικρότερη αξία µεταξύ κόστους και εύλογης  

 

 

∆ΛΠ 32 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

      Το ∆ΛΠ 32 έχει ως στόχο να καθορίσει τις αρχές που διέπουν την παρουσίαση 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως υποχρεώσεις ή ίδια κεφάλαια καθώς και τον 

συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Ορίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του 

ενεργητικού δηλαδή τις συµµετοχές, τις µακροπρόθεσµες αλλά και βραχυπρόθεσµες 

απαιτήσεις, τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα. Επίσης ορίζει τα Χρηµατοοικονοµικά 

µέσα του παθητικού που αποτελούν οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , υποχρεώσεις 

από δάνεια, προµηθευτές, πιστωτές. Τα διεθνή πρότυπα διαχωρίζουν τα 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, σε 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις και σε συµµετοχικούς τίτλους.  (Νεγκάκης Ι.Χ., 

2015) 

      Στα ΕΛΠ µε την ψήφιση του νόµου 4308/2014 υιοθετούνται διατάξεις που 

αφορούν τη λογιστική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών µέσων αντίστοιχες µε 

τα ∆ΠΧΑ. 

      Επιπλέον τα παράγωγα αντιµετωπίζονται σαν Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά 

Στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις ως προς την αποτίµηση και την 

εµφάνιση τους. Ο λόγος που τα παράγωγα συγκαταλέγονται στα χρηµατοοικονοµικά 
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µέσα είναι γιατί έχουν τα στοιχεία εκείνα που έχουν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

Προκύπτει απαίτηση ή υποχρέωση για διακανονισµό µε µετρητά. Σύµφωνα µε τα 

ΕΛΠ τα παράγωγα εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν λήγει η 

σύµβαση. 

 

 

 

∆ΛΠ 33 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

      Το ∆ΛΠ 33 ορίζει τον τρόπο που προσδιορίζονται και παρουσιάζονται τα κέρδη 

ανά µετοχή. Θεωρείται ένας ιδιαίτερα σηµαντικός δείκτης εφόσον είναι δείκτης 

απόδοσης της επιχείρησης και συγκρίνεται ανά χρήση. Εφαρµόζεται τόσο στις 

ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τα διεθνή πρότυπα 

προβλέπουν να δίνεται ένας µεγάλος όγκος πληροφοριών όµως και τα ελληνικά 

πρότυπα προβλέπουν αρκετή πληροφόρηση µε την παροχή διαφόρων στοιχείων στις 

οικονοµικές του καταστάσεις όπως ο αριθµός των µετοχών καθώς και οι µεταβολές 

του, η ανάλυση του αριθµού των µετοχών ανά κατηγορία και της µεταβολής των 

µετοχών σε ποσότητα και σε ποσά, µέσα στη διάρκεια της χρήσης, στο Προσάρτηµα. 

      Επίσης το εν λόγω πρότυπο ορίζει την υποχρέωση για υπολογισµό και εµφάνιση 

των βασικών κερδών ανά µετοχή στην κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσης και να 

κοινοποιούνται οι υπολογισµοί που έγιναν µε τον προσδιορισµό αυτών των κερδών. 

Βασικά κέρδη ορίζονται εκείνα που προκύπτουν από τις συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες που αναλογούν στις κοινές µετοχές. Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

αναφορά στο θέµα των κερδών ανά µετοχή όπως στα ∆ΠΧΑ. Όµως µε την 

παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Ν.4308 / 2014 (ΕΛΠ) οι οντότητες που καταρτίζουν 

τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα  ΕΛΠ δύναται να 

αναζητούν ερµηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά ∆ΠΧΑ όπου οι ρυθµίσεις είναι 

συµβατές µε τα ΕΛΠ. 
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∆ΛΠ 34 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

      Το ∆ΛΠ 34 προσδιορίζει το περιεχόµενο µίας ενδιάµεσης οικονοµικής αναφοράς  

καθώς και των αρχών καταχώρησης, αποτίµησης  και γνωστοποίησης στις 

οικονοµικές καταστάσεις µίας ενδιάµεσης περιόδου είτε αφορούν πλήρης είτε 

συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την παρουσίαση 

έγκαιρων και αξιόπιστων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων συµβάλλοντας έτσι 

στην πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Το εν λόγω πρότυπο  δεν ορίζει το χρονικό διάστηµα έκδοσης των ενδιάµεσων 

καταστάσεων αλλά δίνει τη δυνατότητα στο κράτος που εφαρµόζει τα πρότυπα να τα 

ορίσει αυτό ή καθορίζεται από το Χρηµατιστήριο όπου διαπραγµατεύονται οι µετοχές 

της οικονοµικής οντότητας. Στα ΕΛΠ από την άλλη δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για 

τις ενδιάµεσες καταστάσεις. Όµως η έκδοση ενδιάµεσων καταστάσεων είναι 

υποχρεωτική για τις εισηγµένες εταιρείες αλλά και τις εποπτευόµενες. 

       Επίσης τα ∆ΛΠ προβλέπουν ένα µεγάλο αριθµό γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις ενώ τα ΕΛΠ για τις οικονοµικές καταστάσεις 

που δηµοσιοποιούνται προβλέπουν ελάχιστη πληροφόρηση.  

 

 

∆ΛΠ 36 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

      Το ∆ΛΠ 36 ορίζει το λογιστικό χειρισµό, την παρουσίαση στις οικονοµικές 

καταστάσεις και τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τις αποµειώσεις. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά της στοιχεία δεν απεικονίζονται 

σε µεγαλύτερες αξίες από το ανακτήσιµο ποσό. Ορίζει δηλαδή τις ενέργειες που 

πρέπει να ακολουθηθούν ώστε τα περιουσιακά στοιχεία µίας οντότητας να 

εµφανίζονται σε πραγµατικές αξίες.  (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Τα ΕΛΠ µε την εφαρµογή του Ν.4308/2014 έρχονται σε σύγκλιση µε τα διεθνή 

πρότυπα τα οποία παρέχουν αναλυτικούς χειρισµούς για τις αποµειώσεις. 

Συγκεκριµένα το εν λόγω πρότυπο (∆ΛΠ 36) προβλέπει ετήσιο έλεγχο αποµείωσης 

και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός της αποµείωσης  ξεχωριστά 
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για ένα περιουσιακό στοιχείο χρησιµοποιείται η πρακτική των «Μονάδων 

∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών».  Αντίστοιχος όρος στα ΕΛΠ δεν υπάρχει. 

      Σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.4308/2014 υποχρέωση αναγνώρισης ζηµίας λόγω 

αποµείωσης υφίσταται µόνο όταν η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα και 

σηµαντικού ποσού σε άλλη περίπτωση δε λογίζεται.  

      Τα ΕΛΠ συγκλίνουν επίσης µε τα ∆ΛΠ στο χειρισµό των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων µε απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή και η υπεραξία δεν υπόκειται σε 

απόσβεση. Η οικονοµική οντότητα οφείλει όµως να ελέγχει ετησίως για τυχόν 

αποµείωση τα άυλα αυτά στοιχεία συµπεριλαµβανοµένου και της υπεραξίας. 

      Τα ∆ΛΠ σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό της αποµείωσης και της ενδεχόµενης 

αναστροφής των σχετικών ζηµιών, το πρότυπο επιτρέπει σε ορισµένες περιπτώσεις 

την καταχώρηση τους στην καθαρή θέση. Αντίστοιχα στα ΕΛΠ, οι ζηµιές 

αποµείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσµατα και αναστρέφονται (µε 

επίδραση στα αποτελέσµατα) όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να 

ισχύουν. Ωστόσο, η αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται ενώ αναφέρεται ότι οι 

ζηµίες από συµµετοχικούς τίτλους, κατ’εξαίρεση αναστρέφονται στην καθαρή θέση 

και όχι µέσω αποτελεσµάτων. 

 

 

∆ΛΠ 37 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

      Το ∆ΛΠ 37 καθορίζει το λογιστικό χειρισµό και τη χρηµατοοικονοµική αναφορά 

για τις προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και τα ενδεχόµενα περιουσιακά 

στοιχεία . Προβλέπει τον τρόπο αναγνώρισης και αποτίµησης τους αλλά και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις για κάθε περίπτωση ώστε οι χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων να έχουν πληροφόρηση για το ποσό, τη φύση αλλά και το 

χρονοδιάγραµµα τους. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Τα ΕΛΠ θέτουν ένα ευρύ πλαίσιο για τη δηµιουργία προβλέψεων και κάνουν 

ειδική αναφορά µόνο στις προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία. Οι προβλέψεις λοιπόν, αναγνωρίζονται αρχικά και αποτιµώνται 

µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το 

διακανονισµό τους. Όταν όµως το διάστηµα που µεσολαβεί από την αναγνώριση 

µέχρι την εξόφληση του ποσού είναι σηµαντικό, θα υπάρχει σηµαντική επίπτωση στα 
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ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και ως αποτέλεσµα σε αυτή την 

περίπτωση οι προβλέψεις αποτιµώνται στην παρούσα αξία. Οι διαφορές που 

προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµηση είτε κατά το διακανονισµό τους 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία συµβαίνουν. Στο άρθρο 

17 του Ν.4308/2014 γίνεται αναφορά σε ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις, στοιχεία τα οποία δεν αναγνωρίζονται στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

      Το εν λόγω πρότυπο καλύπτει της προβλέψεις που δεν καλύπτονται από άλλα 

πρότυπα (∆ΛΠ 12, ∆ΛΠ 19, ∆ΠΧΑ 4). Πρέπει να αναφερθεί ότι τα ΕΛΠ 

υπαγορεύουν σε ορισµένες περιπτώσεις την προεξόφληση των προβλέψεων. 

 

 

 

∆ΛΠ 38 ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

      Τα ∆ΛΠ 38 αναφέρει τις προϋποθέσεις και τους τρόπους αναγνώρισης ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου ενώ παράλληλα οριοθετεί τις µεθόδους αποτίµησης 

και απόσβεσης τους. Επιπλέον προσδιορίζεται ο  λογιστικός χειρισµός της 

απόσυρσης και διάθεσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων και καταγράφονται 

αναλυτικά οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται  από την οικονοµική οντότητα. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Το εν λόγω πρότυπο παρέχει επίσης ένα αναλυτικό πλαίσιο χειρισµού για τα 

εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα καθώς και για τα έξοδα που προσαυξάνουν το 

κόστος του άυλου παγίου στην περίπτωση που αυτό αφορά διακεκριµένη απόκτηση. 

Τα ΕΛΠ συγκλίνουν µε το πρότυπο καθώς έχουν υιοθετήσεις τις περισσότερες 

ρυθµίσεις του σχετικού προτύπου. 

       Τα ΕΛΠ και ∆ΛΠ ταυτίζονται και ως προς την απόσβεση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Άυλα που έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής αποσβένονται 

ενώ άυλα µε αόριστη διάρκεια ζωής δεν αποσβένονται. Ο Ν.4308/2014 αναφέρει ότι 

η υπεραξία και τα άυλα πάγια στοιχεία έχουν απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή 

όταν βάσει ανάλυσης όλων των σχετικών παραµέτρων δεν µπορεί να προβλεφθεί 

χρονικό όριο για την περίοδο κατά την οποία θα εισρέουν στην οικονοµική οντότητα 

οφέλη από τη χρήση του στοιχείου αυτού. 
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      Τέλος τα ΕΛΠ µε το νόµο 4308/14 προβλέπουν ότι στην περίπτωση που η 

ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα και δεν στοιχειοθετείται ότι το συγκεκριµένο άυλο έχει απεριόριστη 

ωφέλιµη ζωή, τότε η περίοδος απόσβεσης ορίζεται σε δέκα έτη 

 

 

∆ΛΠ 39 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

 

      Το ∆ΛΠ 39 εξετάζει τις αρχές που διέπουν την αναγνώριση και αποτίµηση  των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

καθώς και ορισµένων συµβολαίων αγοράς ή πώλησης µη χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων. Το πρότυπο εφαρµόζεται για το σύνολο των οικονοµικών οντοτήτων 

καθώς και για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε εξαίρεση: 

 

� Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

(∆ΛΠ 27), ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις (∆ΛΠ 

28) , επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ή συµµετοχές σε 

κοινοπραξίες (∆ΛΠ 31). Οι οντότητες µε συµµετοχή σε θυγατρική, 

συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία που ορίζεται  από το ∆ΛΠ 27, ∆ΛΠ 

28, ∆ΛΠ 31 θα εφαρµόσουν το παρόν πρότυπο. 

� ∆ικαιώµατα και δεσµεύσεις από µισθώµατα (∆ΛΠ 17). Όµως α) οι 

απαιτήσεις από µισθώµατα που αναγνωρίζονται από τον εκµισθωτή 

υπόκεινται στις διατάξεις  που αφορούν τη διαγραφή και αποµείωση 

του  παρόντος προτύπου. β) Απαιτήσεις από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις που αναγνωρίζονται από εκµισθωτή  υπόκεινται στις 

διατάξεις που αφορούν στη διαγραφή του παρόντος προτύπου. γ) 

Παράγωγα που ενσωµατώνονται σε µισθώσεις που υπόκεινται  στις 

διατάξεις αφορούν ενσωµατωµένα παράγωγα που ακολουθούν το 

παρόν πρότυπο. 

� ∆ικαιώµατα και δεσµεύσεις εργοδοτών που απορρέουν από 

προγράµµατα παροχών σε εργαζοµένους (∆ΛΠ 19) 

�  Χρηµατοοικονοµικά µέσα που έχουν εκδοθεί από την οικονοµική 

οντότητα και ανταποκρίνονται στον ορισµό του συµµετοχικού τίτλου 
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∆ΛΠ 32 συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και 

δικαιωµάτων αγοράς µετοχών. 

� ∆ικαιώµατα και δεσµεύσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια 

συµβόλαια ή από σύµβαση που περιλαµβάνει ένα χαρακτηριστικό 

προαιρετικής συµµετοχής (∆ΠΧΑ 4) 

� Συµβάσεις για µελλοντική αγορά ή πώληση µεταξύ ενός αποκτώντος 

και ενός πωλητού µετόχου από την οποία θα προκύπτει µία συνένωση 

επιχειρήσεων σε µελλοντική ηµεροµηνία απόκτησης. 

� ∆ανειακές δεσµεύσεις εκτός των δανειακών δεσµεύσεων που 

προβλέπονταν στην παρ. 4 ∆ΛΠ 39 

� Χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµβάσεις και δεσµεύσεις που αφορούν 

συµφωνίες για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 

(∆ΛΠΑ2) 

� ∆ικαιώµατα σε πληρωµές για την αποζηµίωση που θα εισπράξει η 

οικονοµική οντότητα και αφορά εκροή οικονοµικών πόρων για 

τακτοποίηση υποχρέωσης που έχει ήδη αναγνωριστεί ως πρόβλεψη 

(∆ΛΠ 37) (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

      Σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ υπάρχει συνολική θεώρηση των χρηµατοοικονοµικών   

µέσων ως µία οµάδα. Αναφορικά µε τις µεθόδους αποτίµησης, τα διεθνή πρότυπα 

προσδιορίζουν τέσσερις οµάδες χρηµατοοικονοµικών µέσων καθορίζοντας επίσης και 

συγκεκριµένες µεθόδους αποτίµησης.  Επιπλέον ορίζουν συγκεκριµένο πλαίσιο 

υπολογισµού της αποµείωσης για κάθε κατηγορία στοιχείου. 

      Τα ΕΛΠ µε το νόµο 4308/2014 υιοθετούν τις διατάξεις που αφορούν λογιστική  

αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και είναι αντίστοιχες µε τα  ∆ΠΧΑ. 

Τέλος, στις γνωστοποιήσεις, οι απαιτήσεις του νόµου αυτού υποχρεώνουν στο 

προσάρτηµα τη δηµοσιοποίηση πολλών στοιχείων που σχετίζονται µε τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

 

∆ΛΠ 40 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

Το ∆ΛΠ 40 εφαρµόζεται  για την αναγνώριση, αποτίµηση αλλά και την εφαρµογή 

των απαραίτητων γνωστοποιήσεων σχετικά µε τις επενδύσεις σε ακίνητα. 

Εφαρµόζεται επίσης στην περίπτωση της αποτίµησης των δικαιωµάτων επί 
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επενδυτικών ακινήτων που κατέχονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση από την πλευρά 

του µισθωτή καθώς και στην περίπτωση της αποτίµησης της επένδυσης σε ακίνητα 

που παρέχονται στον µισθωτή λειτουργικής µίσθωσης από την πλευρά όµως του 

εκµισθωτή. (Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

Στα ΕΛΠ µετά την εφαρµογή του Ν.4308/2014 υπάρχει σύγκλιση µε το εν λόγω 

πρότυπο. Πλέον στα ΕΛΠ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα επενδυτικά ακίνητα 

αντιµετωπίζοντας τα χωριστά σε σχέση µε τα άλλα ακίνητα της οντότητας. Η 

αναγνώριση και οι λογιστικοί χειρισµοί ταυτίζονται µε το ∆ΛΠ 40 καθώς ο νόµος 

παραπέµπει σε αυτό. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται 

διακεκριµένα. Τα κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση των στοιχείων αυτών 

ενσωµατώνονται στο κόστος του επενδυτικού ακινήτου. Η αποτίµηση γίνεται είτε µε 

τη µέθοδο του κόστους είτε µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. Αν προκύψουν 

διαφορές αναπροσαρµογής στην περίπτωση αποτίµησης στην εύλογη αξία, τα ΕΛΠ 

και τα ∆ΛΠ τις αναγνωρίζουν στα αποτελέσµατα της περιόδου. Και τα δύο αυτά 

πρότυπα  ενθαρρύνουν τη χρήση ειδικών εκτιµητών για τον προσδιορισµό της 

εύλογης αξίας των ακινήτων. Τέλος, προβλέπεται σηµαντικός αριθµός 

γνωστοποιήσεων για τα επενδυτικά ακίνητα. 

  

∆ΛΠ 41 ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Το ∆ΛΠ 41 προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό καθώς και τον τρόπο παρουσίασης 

της γεωργικής δραστηριότητας στις οικονοµικές καταστάσεις. Το πρότυπο καλύπτει 

την αναγνώριση και την αποτίµηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, της 

γεωργικής παραγωγής της στιγµή της συγκοµιδής, των κυβερνητικών επιχορηγήσεων 

που σχετίζονται µε αυτά τα στοιχεία και αναλύει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

(Νεγκάκης Ι.Χ., 2015) 

Σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο η αποτίµηση ενός βιολογικού περιουσιακού 

στοιχείου τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και κατά τη λήξη κάθε περιόδου 

αναφοράς θα πρέπει να γίνεται στην εύλογη αξία αφαιρουµένου του κόστους 

πώλησης, εκτός κι εάν η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Το 

αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) που προκύπτει κατά την αρχική αναγνώριση του 

βιολογικού περιουσιακού στοιχείου ή της γεωργικής παραγωγής στην εύλογη αξία 
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µείον τα έξοδα πώλησης αλλά και κατά τη µεταβολή της εύλογης αξίας (µείον τα 

έξοδα πώλησης) αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της περιόδου.  

Τα ΕΛΠ µετά την εισαγωγή του Ν.4308/2014 ορίζουν ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

χειρισµού για τα βιολογικά περιουσιακά  στοιχεία. Στο άρθρο 18 του 

προαναφερθέντος νόµου ορίζεται ότι τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο 

κόστος και µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως. Λόγω 

όµως της  ιδιαιτερότητας που παρουσιάζουν δίνεται η επιλογή της επιµέτρησης στην 

εύλογη αξία. Οπότε τόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όσο και τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ορίζουν αποτίµηση στην εύλογη αξία µείον τα κόστη διάθεσης. 

Επιπλέον  µε αυτόν το νόµο προβλέπεται σηµαντικός αριθµός γνωστοποιήσεων.  

 

Παρακάτω παραθέτω έναν πίνακα σχετικά µε τις οµοιότητες και τις διαφορές των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά 

ισχύουν µε την εφαρµογή του Ν.4308/2014 

 

 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) 

 

∆ΛΠ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Χρήση της εύλογης αξίας κατά την 

αποτίµηση στοιχείων στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις για τις 

µεγάλες και µεσαίες οικονοµικές 

οντότητες συγκλίνουν µε αυτές που 

ορίζονται από τα ∆ΠΧΑ. 

• ∆εν γίνεται διάκριση των εσόδων και 

εξόδων σε έκτακτα και ανόργανα αλλά 

αναγνωρίζονται όλα τα έσοδα και τα 

έξοδα σε οργανικά 

• Τα έσοδα και έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων που δεν εµφανίστηκαν στα 

αποτελέσµατα χρήσης της περιόδου 

λόγω λάθους  πρέπει να διορθωθεί το 

αποτέλεσµα των οικονοµικών 

καταστάσεων της προγενέστερης χρήσης 

και να µην επηρεαστεί η τρέχουσα 

• Οι Σηµειώσεις των ∆ΛΠ παρέχουν 

εκτενέστερες πληροφορίες από το 

αντίστοιχο Προσάρτηµα των ΕΛΠ 
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∆ΛΠ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΛΠ 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

• Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται 

στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

• Σε περίπτωση υποτίµησης των 

αποθεµάτων αυτή παρακολουθείται σε 

ξεχωριστό λογαριασµό µε δικαίωµα εάν 

µεταβληθούν οι συνθήκες  σε επόµενες 

χρήσεις, να µπορεί να γίνει µερική 

ακόµη και ολική αναστροφής της. 

• Υποτίµηση των πρώτων υλών τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ορίζουν ότι δεν 

είναι υποχρεωτική ή σύγκριση ή η 

υποτίµηση των πρώτων υλών εάν 

ενσωµατωθούν σε προϊόντα των οποίων 

το κόστος είναι µικρότερο από την τιµή 

πώλησης τους. 

 

 

• Οι ταµειακές ροές διαχωρίζονται σε 

τρείς κατηγορίες ανάλογα µε τον εάν 

αφορούν λειτουργικές, επενδυτικές 

δραστηριότητες ή χρηµατοδοτικές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Η κατάσταση ταµειακών ροών  στα 

ΕΛΠ συµπεριλαµβάνεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις των 

εισηγµένων στη χρηµατιστήριο 

επιχειρήσεων ή για µητρικές οµίλων 

ή των µεγάλων επιχειρήσεων 

 

∆ΛΠ 8 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΛΑΘΩΝ 

 

 

 

 

 

 

• Μεταβολές των λογιστικών πολιτικών 

και οι διορθώσεις των λαθών 

αναγνωρίζονται αναδροµικά όπως και 

στα ∆ΠΧΑ 

•  Οι µεταβολές των λογιστικών 

εκτιµήσεων επηρεάζουν την παρούσα 

αλλά και τις µελλοντικές χρήσεις 

• Οι διοίκηση έχει τη δυνατότητα να 

εφαρµόσει λογιστικές αρχές που θα 

καταστήσουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις πιο λειτουργικές 
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∆ΛΠ 10  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 • Γίνεται η εγγραφή µίας ενδεχόµενης 

υποχρέωσης µε βάση το ΕΛΠ, ενώ  

∆ΛΠ 10 ορίζει να γίνει η εγγραφή 

µόλις ΄΄γεννηθεί΄΄ η υποχρέωση 

 

∆ΛΠ 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΛΠ 12 ΦΟΡΟΙ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Η Ποσοστιαίας Ολοκλήρωσης των ∆ΛΠ 

συνάδει µε την αρχή αυτοτέλειας των 

χρήσεων. 

• Στα κατασκευαστικά έργα ισχύει η αρχή 

του ιστορικού κόστους και τα έσοδα και 

τα έξοδα λογίζονται τη στιγµή της 

πραγµατοποίησης τους. 

• Το ∆ΛΠ 11 παρέχει στην επιχείρηση το 

δικαίωµα να συµπεριλάβει στον 

προϋπολογισµό του έργου και 

απαιτήσεις τις εταιρείας που δεν 

θεωρούνται οριστικές και µπορεί να 

αµφισβητηθούν από τον εργοδότη. 

 

(Ο νόµος 4308/2014 συµπίπτει µε τα 

όσα ορίζονται στο ∆ΛΠ 11) 

 

 

• Εφαρµογή της αναβαλλόµενη 

φορολογίας καθώς αποτυπώνεται 

ορθότερα το λογιστικό αποτέλεσµα. 

• Αν µια οντότητα µε βάση τα ΕΛΠ 

επιλέξει τη χρήση αναβαλλόµενης 

φορολογίας αυτή θα εφαρµοστεί για το 

σύνολο των θετικών και των αρνητικών 

ποσών του αναβαλλόµενου φόρου. 

 

(Με το Ν.4308/2014 οι οικονοµικές 

οντότητες µπορούν να αναζητήσουν 

τυχόν καθοδήγηση στο συγκεκριµένο 

πρότυπο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Εφαρµογή της αναβαλλόµενης 

φορολογίας σε προαιρετική βάση. 
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∆ΛΠ 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ – ∆ΠΧΠ 8 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ 

 

 • Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική 

προβλέπεται ένα πλήθος 

γνωστοποιήσεων για πληροφορίες 

κατά τοµέα ενώ µε βάση τα  ΕΛΠ 

δεν προβλέπεται το πλήθος των 

γνωστοποιήσεων που ορίζουν τα 

∆ΠΧΑ 

 

∆ΛΠ 16 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 

• Τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων που 

περιλαµβάνουν φόρους µεταβίβασης, 

συµβολαιογραφικά, αµοιβές δικηγόρων, 

µελετητών, µεσιτών προσαυξάνουν την 

αξία κτήσης του παγίου. 

• Επιτρέπεται η χρήση της εύλογης αξίας 

και στα ΕΛΠ κατά την αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων ως 

εναλλακτικός λογιστικός χειρισµός µε 

επανεκτίµηση σε περίπτωση που οι 

συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία του παγίου διαφέρει από 

την εύλογη του αξία 

• Αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό 

των διαφορών αναπροσαρµογής τα δύο 

πρότυπα συγκλίνουν 

 

(Η εισαγωγή του Ν.4308/2014 επιτρέπει 

ανάλογους χειρισµούς µε τη διεθνή 

πρακτική) 

 

 

∆ΛΠ 17 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

 

• Τα ΕΛΠ αντιµετωπίζουν το ζήτηµα της 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του 

τρόπου εµφάνισης των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων  τόσο από την πλευρά του 

µισθωτή όσο και από την πλευρά του 

εκµισθωτή µε τρόπο αντίστοιχο των 

∆ΠΧΑ 

• Για την αποτίµηση της αξίας των παγίων 

λογίζεται η προεξοφληµένη αξία των 

ελάχιστων καταβολών  µισθωµάτων µε 

βάση το τεκµαρτό επιτόκιο 
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• Καθορίζεται και από τα δύο πρότυπα το 

ζήτηµα πώλησης των περιουσιακών 

στοιχείων και επαναµίσθωσης αυτών µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση 

( Ο Ν.4308/2014 παρέχει τη δυνατότητα 

στις οικονοµικές οντότητες να 

αναζητούν ερµηνευτική καθοδήγηση 

στα ∆ΠΧΑ) 

 

∆ΛΠ 18 ΕΣΟ∆Α 

 

• Χρήση των προεξοφληµένων αξιών για 

τον καθορισµό των εσόδων και εάν 

υπάρχει διαφορά µεταξύ ονοµαστικού 

και πραγµατικού εσόδου εµφανίζεται το 

χρηµατοοικονοµικό έσοδο 

• Σε περίπτωση αναβολής πληρωµής θα 

λογίζονται τόκοι και το έσοδο θα 

λογίζεται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη 

χρήση του πραγµατικού επιτοκίου 

• Η αναγνώριση του εσόδου γίνεται αφού 

έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι 

µεταβιβάσεις ωφελειών και κινδύνων 

που συνδέονται µε το αγαθά όταν  

πρόκειται για παράδοση αγαθών ή µε 

την υπηρεσία σε περίπτωση παροχής 

υπηρεσιών 

• Σε περίπτωση ανταλλαγής αγαθών ίσης 

αξίας γίνεται συµψηφισµός της 

παράδοσης και της παραλαβής και δεν 

εµφανίζεται καθόλου έσοδο ή κόστος. 

 

 

∆ΠΛ 19 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

• Η αναγνώριση των προβλέψεων 

γίνεται τη στιγµή που υπάρχει 

απόφαση της επιχείρησης για 

αποχώρηση προσωπικού αλλά ο 

ίδιος λογιστικός χειρισµός 

χρησιµοποιείται και όταν γίνεται  

εκούσια έξοδος εργαζοµένου από 

την επιχείρηση. 

• Τα ΕΛΠ και ∆ΛΠ ορίζουν 

ρογράµµατα καθορισµένων 

παροχών όπου ορίζεται ένα σαφές 
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πλαίσιο προκειµένου να γίνονται 

εύκολα οι υπολογισµοί των 

υποχρεώσεων που απορρέουν 

καθώς η οντότητα έχει αναλάβει τη 

δέσµευση καταβολής τους 

 

(Τα ΕΛΠ ορίζουν ότι καθοδήγηση 

µπορεί να αναζητείται στα σχετικά 

∆ΠΧΑ) 

 

 

 

∆ΛΠ 20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΣΗΣΕΩΝ 

• ΕΛΠ & ∆ΛΠ περιέχουν διατάξεις που 

αφορούν συγκεκριµένους λογιστικούς 

χειρισµούς τόσο για τις κρατικές 

επιχορηγήσεις  περιουσιακών στοιχείων 

όσο και για αυτές που αφορούν έξοδα 

 

• Με τα ΕΛΠ γίνεται καταχώρηση της 

επιχορήγησης σε λογαριασµό 

υποχρεώσεων, είτε την περίοδο που 

αυτή εισπράττεται, είτε όταν 

καταστεί οριστική η έγκριση της  και 

υπάρχει πολύ µεγάλη πιθανότητα να 

εισπραχθεί, ενώ µεταγενέστερα η 

αναγνωρισµένη επιχορήγηση 

µειώνεται, µεταφέροντας αντίστοιχο 

ποσό µε αυτό της απόσβεσης του 

επιχορηγούµενου δανείου, στα 

αποτελέσµατα ως έσοδο. 

Με τα ∆ΛΠ οι επιχορηγήσεις 

περιοσιακών στοιχείων εµφανίζονται 

µε τη µορφή εσόδων επόµενων 

χρήσεων είτε αφαιρετικά της 

λογιστικής αξίας των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων που 

προσδιορίζουν 

• Τα ∆ΛΠ ορίζουν περισσότερες 

γνωστοποιήσεις σε σχέση µε τα 

αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα 
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∆ΛΠ 21 ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΤΙΜΩΝ   

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

 

• Στα ΕΛΠ και στα ∆ΛΠ υπάρχει 

διαχωρισµός σε χρηµατικά και µη 

χρηµατικά στοιχεία. 

• Κατά την αποτίµηση των στοιχείων 

αυτών εάν προκύψουν αναβαλλόµενοι 

φόροι λογίζονται 

• Το ∆ΛΠ 21 προβλέπει σηµαντικό 

αριθµό γνωστοποιήσεων  σε σχέση 

µε τα ΕΛΠ για τις συναλλαγµατικές 

διαφορές 

• Στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε τα 

∆ΛΠ η µετατροπή των κονδυλίων 

του ισολογισµού µίας εταιρείας του 

εξωτερικού γίνεται µε την ισοτιµία 

της ηµεροµηνίας κλεισίµατος. Στα 

ΕΛΠ υπάρχει µόνο η υποχρέωση 

ενηµέρωσης στο προσάρτηµα για τον 

τρόπο µετατροπής των ποσών σε 

ξένο νόµισµα 

 

∆ΛΠ 23 ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Επιτρέπεται η µεταφορά του κόστους 

δανεισµού σε αύξηση της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού εφόσον 

βέβαια το κόστος αυτό σχετίζεται άµεσα 

µε την απόκτηση, κατασκευή ή και 

παραγωγή επιλέξιµων στοιχείων του 

ενεργητικού. 

• Η επιβάρυνση του κόστους κτήσης µε 

τόκους είναι επιλογή της οντότητας και 

δεν επιβάλλεται από το νόµο όµως µόλις 

αρχίσει η χρησιµοποίηση του σε 

περίπτωση που πρόκειται για πάγιο ή η 

πώληση του σε περίπτωση αποθέµατος, 

η εταιρεία παύει να κεφαλαιοποιεί τους 

τόκους 

• Με βάση τα ∆ΛΠ οι τόκοι που 

αντιστοιχούν στις πιστώσεις για τις 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις είναι 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα ενώ µε 

βάση τα ΕΛΠ λογίζονται ως έξοδα οι 

δόσεις που καταβάλλονται για αυτές 

τις µισθώσεις  που αφορούν τόκους 

(κεφάλαιο και έξοδα) 
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∆ΛΠ 24 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΩΝ 

 

• Συνδεδεµένα µέρη νοούνται τα φυσικά 

πρόσωπα ή συγγενικά τους που ελέγχουν 

την οικονοµική οντότητα είτε ατοµικά 

είτε από κοινού, έχουν σηµαντική 

επιρροή  ή αποτελούν σηµαντικά µέλη 

της διοίκησης. 

• ∆εν θεωρούνται δύο οικονοµικές 

οντότητες µόνο λόγω της ύπαρξης ενός 

κοινού διευθυντή ή άλλου βασικού 

διοικητικού στελέχους 

• ∆εν θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη δύο 

κοινοπρακτούντες που έχουν κοινό 

έλεγχο σε µία κοινοπραξία  ή όταν 

υπάρχουν χρηµατοδότες, συνδικάτα , 

επιχειρήσεις κοινή ωφέλειας, κρατικές 

υπηρεσίες και όργανα µόνο λόγω 

συνηθισµένων συναλλαγών µε την 

οικονοµική οντότητα 

• Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

να αναφέρονται από τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα είναι πολύ 

περισσότερες από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα 

 

∆ΛΠ 27 ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οι ατοµικές καταστάσεις αφορούν τις 

καταστάσεις που παρουσιάζονται από τη 

µητρική εταιρία ενός οµίλου ή από έναν 

επενδυτή που ασκεί από κοινού έλεγχο ή 

σηµαντική επιρροή σε εκδότρια. 

• Η ατοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

επιπλέον των ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων ή των 

οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

ή σε κοινοπραξίες αντιµετωπίζονται 

λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Σύµφωνα µε τα ΕΛΠ µόνο οι 

µεγάλοι όµιλοι υποχρεώνονται σε 

σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων 
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∆ΛΠ 28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Για την ύπαρξη σηµαντικής επιρροής 

µιας οικονοµικής οντότητας  σε µία 

άλλη απαιτείται την άµεση ή έµµεση 

συµµετοχή µε ποσοστό της πρώτης, 

µεγαλύτερο ή ίσο µε 20% στα 

δικαιώµατα ψήφου της δεύτερης. 

• Γίνεται χρήση της µεθόδου της καθαρής 

θέσης για την εµφάνιση συµµετοχών σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και από τα δύο 

πρότυπα 

• Στην περίπτωση που µία συγγενής 

επιχείρηση κατατάσσεται ως 

διακοπτόµενη δραστηριότητα σταµατάει 

η λογιστικοποίηση της ως συγγενής. 

 

 

∆ΛΠ 29 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ  

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

  

• Τα ΕΛΠ δεν προβλέπουν τη σύνταξη 

αναδιατυπωµένων οικονοµικών 

καταστάσεων όπως προβλέπουν τα 

∆ΛΠ 

 

∆ΛΠ 31 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ – ∆ΠΧΑ 

11 

 

 

 

 

 

 

• Με βάση τα ∆ΛΠ αλλά και τα ΕΛΠ 

υπάρχει απαλλαγή ενοποίησης για τις 

κοινοπραξία όταν αυτή είναι 

διακοπτόµενη 

• Ενοποίησης µε χρήση της µεθόδου της 

καθαρής θέσης  

• Στις ατοµικές καταστάσεις µε τα 

∆ΛΠ οι συµµετοχές σε Κοινοπραξίες 

µπορούν να εµφανίζονται στο κόστος 

ή στην εύλογη αξία. Στα ΕΛΠ οι 

συµµετοχές σε κοινοπραξία 

εµφανίζονται στη µικρότερη αξία 

µεταξύ κόστους και εύλογης. 

• Τα διεθνή πρότυπα ορίζουν σε ποιες 

περιπτώσεις επιτρέπεται να γίνει 

απαλλαγή ενοποίησης δηλαδή µόνο 

όταν συντρέχουν ορισµένες 

προϋποθέσεις ενώ στα ΕΛΠ είναι 

περισσότερες 
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∆ΛΠ 32 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

 

• Τα Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

διαχωρίζονται σε Χρηµατοοικονοµικά 

Περιουσιακά Στοιχεία, σε 

Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις και 

σε συµµετοχικούς τίτλους 

 

(Στα ΕΛΠ µε την ψήφιση του νόµου 4308/2014 

υιοθετούνται διατάξεις που αφορούν τη λογιστική 

αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 

αντίστοιχες µε τα ∆ΠΧΑ) 

 

 

 

∆ΛΠ 33 ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ 

ΜΕΤΟΧΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Προβλέπεται µεγάλος όγκος 

πληροφοριών και από τα δύο πρότυπα 

στις οικονοµικές καταστάσεις 

 

(Οι οντότητες που καταρτίζουν τις 

χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα  ΕΛΠ µπορούν να αναζητούν ερµηνευτική 

καθοδήγηση από τα σχετικά ∆ΠΧΑ όπου οι 

ρυθµίσεις είναι συµβατές µε τα ΕΛΠ) 

 

• Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

αναφορά στο θέµα των κερδών ανά 

µετοχή όπως στα ∆ΠΧΑ 

 

∆ΛΠ 34 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Η έκδοση ενδιάµεσων καταστάσεων 

είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες 

εταιρείες αλλά και τις εποπτευόµενες 

 

• Στα ΕΛΠ δεν υπάρχει καµία 

πρόβλεψη για τις ενδιάµεσες 

καταστάσεις. 

• Τα ∆ΛΠ προβλέπουν ένα µεγάλο 

αριθµό γνωστοποιήσεων σχετικά µε 

τις ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις ενώ τα ΕΛΠ για τις 

οικονοµικές καταστάσεις που 

δηµοσιοποιούνται προβλέπουν 

ελάχιστη πληροφόρηση 
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∆ΛΠ 36 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

• Τα ΕΛΠ και τα ∆ΛΠ παρέχουν 

αναλυτικούς χειρισµούς για τις 

αποµειώσεις 

• Υποχρέωση αναγνώρισης ζηµίας λόγω 

αποµείωσης υφίσταται µόνο όταν η 

αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα και 

σηµαντικού ποσού σε άλλη περίπτωση 

δε λογίζεται. 

• Άυλα περιουσιακά στοιχεία µε 

απεριόριστη ωφέλιµη οικονοµική ζωή 

και η υπεραξία δεν υπόκειται σε 

απόσβεση. Η οικονοµική οντότητα 

ελέγχει ετησίως για τυχόν αποµείωση. 

• Οι ζηµιές αποµείωσης µπορούν να 

αναστραφούν 

• Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός 

ο υπολογισµός της αποµείωσης  

ξεχωριστά για ένα περιουσιακό 

στοιχείο στα ∆ΛΠ χρησιµοποιείται η 

πρακτική των «Μονάδων 

∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών».  Στα 

ΕΛΠ αντίστοιχος όρος δεν υπάρχει. 

 

 

∆ΛΠ 37 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

 

 

 

• Οι διαφορές που προκύπτουν είτε κατά 

την επανεκτίµηση είτε κατά το 

διακανονισµό των προβλέψεων 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της 

περιόδου στην οποία συµβαίνουν 

 

• Τα ΕΛΠ θέτουν ένα ευρύ πλαίσιο για 

τη δηµιουργία προβλέψεων αλλά 

κάνουν ειδική αναφορά µόνο στις 

προβλέψεις για παροχές σε 

εργαζοµένους µετά την έξοδο από 

την υπηρεσία 

 

∆ΛΠ 38 ΑΥΛΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

• Τα ΕΛΠ και ∆ΛΠ ταυτίζονται και ως 

προς την απόσβεση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Άυλα που 

έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής 

αποσβένονται ενώ άυλα µε αόριστη 

διάρκεια ζωής δεν αποσβένονται. 

• Σε περίπτωση που η ωφέλιµη ζωή ενός 

άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν 

µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, το 

συγκεκριµένο άυλο έχει απεριόριστη 

ωφέλιµη ζωή. 
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∆ΛΠ 39 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

 

• Συνολική θεώρηση των 

χρηµατοοικονοµικών   µέσων  

• Καθορίζονται συγκεκριµένες µέθοδοι 

αποτίµησης 

• Ορίζεται συγκεκριµένο πλαίσιο 

υπολογισµού της αποµείωσης για κάθε 

κατηγορία στοιχείου. 

• Υπάρχει υποχρέωση για δηµοσιοποίηση 

πολλών στοιχείων που σχετίζονται µε τα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 

 

∆ΛΠ 40 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

• Οι επενδύσεις σε ακίνητα 

παρακολουθούνται διακεκριµένα. 

• Τα κόστη που σχετίζονται µε την 

απόκτηση των στοιχείων αυτών 

ενσωµατώνονται στο κόστος του 

επενδυτικού ακινήτου. 

• Η αποτίµηση γίνεται είτε µε τη µέθοδο 

του κόστους είτε µε τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής 

• Αν προκύψουν διαφορές 

αναπροσαρµογής στην περίπτωση 

αποτίµησης στην εύλογη αξία, τα ΕΛΠ 

και τα ∆ΛΠ τις αναγνωρίζουν στα 

αποτελέσµατα της περιόδου 

• Και τα δύο αυτά πρότυπα  ενθαρρύνουν 

τη χρήση ειδικών εκτιµητών για τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας των 

ακινήτων 

 

 

    ∆ΛΠ 41 ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

• Ορίζεται ένα συγκεκριµένο πλαίσιο 

χειρισµού για τα βιολογικά περιουσιακά  

στοιχεία 

• Επιλογή της επιµέτρησης στην εύλογη 

αξία των βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων µείον τα κόστη διάθεσης 

• Προβλέπεται σηµαντικός αριθµός 

γνωστοποιήσεων.  
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4.3 Συµπεράσµατα 

 

 

      Με την ανάλυση των λογιστικών χειρισµών των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

και της εγχώριας πρακτικής κατέληξα στο συµπέρασµα ότι πλέον µετά την εισαγωγή 

του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα υπάρχει  µεγάλη σύγκλιση 

µεταξύ των δύο προτύπων.  

       Ωστόσο παρατηρούµε σε κάποια σηµεία ότι η διεθνής πρακτική έχει ως 

προαπαιτούµενο µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών στις γνωστοποιήσεις. Πιστεύω ότι 

έχουν γίνει µεγάλο βήµατα προόδου για την παροχή υψηλότερης ποιότητας 

λογιστικών καταστάσεων µε βάση την εγχώρια πρακτική όµως θεωρώ ότι θα πρέπει 

να ακολουθηθεί η διεθνής πρακτική σε πολλές περιπτώσεις καθώς οι πολλές 

πληροφορίες που παρέχονται βοηθούν τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων 

να έχουν πιο σωστή και αξιόπιστη εικόνα για τη θέση της οικονοµικής οντότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 

Συµπεράσµατα-Περιορισµοί-Προτάσεις για  µελλοντική έρευνα 

 

 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο έγινε η βιβλιογραφική επισκόπηση ώστε να 

µελετηθούν έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε την εφαρµογή των διεθνών 

λογιστικών προτύπων διεθνώς αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις για να 

διαπιστωθούν τα οφέλη από την εφαρµογή τους.  

Η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων οδηγεί στην κατάρτιση υψηλότερης 

ποιότητας χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και αυτό έχει ως άµεση συνέπεια  

µεγαλύτερη διαφάνεια για τους επενδυτές και γενικότερα για τους χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων, µεγαλύτερη συγκρισιµότητα των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων και των στοιχείων που αυτές παραθέτουν, καλύτερη προβλεπτική 

ικανότητα των εκτιµητών και ως συνεπακόλουθο των παραπάνω και µεγαλύτερη 

κερδοφορία των οικονοµικών οντοτήτων. 

Κατέλεξα στο συµπέρασµα ότι η διεθνής πρακτική οδηγεί στη σύνταξη 

λεπτοµερέστερων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς επιβάλλουν την παράθεση 

µεγαλύτερου όγκου πληροφοριών στις γνωστοποιήσεις τους µε αποτέλεσµα να 

παρέχεται µεγάλη πληροφόρηση στους χρήστες τους, να υπάρχει µεγαλύτερη 

διαφάνεια, να γίνεται αντικειµενικότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης  αλλά και καλύτερη απεικόνιση της οικονοµικής της θέσης. 

Επιπλέον θεωρώ πως για τις ελληνικές επιχειρήσεις έχει έρθει πλέον η ώρα να 

ακολουθήσουν τη διεθνή πρακτική καθώς τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ήδη 

συγκλίνουν αρκετά µε τα διεθνή οπότε θεωρώ ότι δεν θα δηµιουργηθεί µεγάλο 

πρόβληµα κατά τη µετάβαση στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ήδη 

διδάσκονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση της χώρας µας αλλά και διοργανώνονται 

πολλά σεµινάρια συνεχώς για να δώσουν επεξηγήσεις πάνω σε αυτά που 

πραγµατεύονται. Οπότε, υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό για να 

υποστηρίξει για να διεξαχθεί οµαλά η µετάβαση.  

Επιπρόσθετα στην οικονοµική κρίση την οποία διανύουµε οι ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν ανάγκη για εκσυγχρονισµό και προσέγγιση νέων επενδυτών µε 
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σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους. Αυτό θα επιτευχθεί καθώς οι 

οικονοµικές καταστάσεις θα παρουσιάζουν καλύτερα συγκρίσιµα µεγέθη και 

καλύτερες πληροφορίες για τους επενδυτές. 

      Ακόµη, θέλω να αναφέρω ότι τα πρότυπα καθώς θα εφαρµοστούν και στο 

δηµόσιο τοµέα θα προσφέρουν εξυγίανση του συστήµατος καθώς αυτή είναι µία 

µεγάλη πληγή για την ελληνική οικονοµία. 

      Πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν περιορισµοί στην έρευνα µου καθώς δεν  

ευρέθησαν αρκετά στοιχεία για να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα για το 

βαθµό κατά τον οποίο επηρεάζονται θετικά από την εφαρµογή της διεθνής πρακτικής 

οι µικρές και οι µεσαίες επιχειρήσεις καθώς σε αυτές συναντούµε πολύ συχνά στην 

ελληνική πραγµατικότητα. Επίσης, καθώς τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς εφαρµόζονται µε µία σωρεία  µεταρρυθµίσεων δεν µπορούµε µε ακρίβεια 

να διαχωρίσουµε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή τους και µόνο 

και όχι συνδυαστικά µε άλλους παράγοντες 

      Τέλος, µε βάση την παρούσα έρευνα µπορούν να γίνουν µελέτες σχετικά µε θέµα 

της εφαρµογής των  διεθνών λογιστικών προτύπων και τα οφέλη τους καθώς µε το 

πέρασµα των χρόνων έχουµε όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτά. Επίσης 

θεωρώ ότι µελέτες όπως η συγκεκριµένη σε σύντοµο ή σε µεταγενέστερο χρόνο θα 

χρειαστούν να γίνουν καθώς ζούµε σε µία εποχή όπου «τα πάντα ρει¨»!  
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