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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία με θέμα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κοινά 

σημεία και διαφορές με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ενασχόλησή της με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η μελέτη 

της σχέσης που έχουν μεταξύ τους. Καθώς επίσης να γίνει σύγκριση και αναφορά σε ό,τι αφορά τα 

στοιχεία τους.  

Η επικείμενη εργασία θα έχει ως αντικείμενο την ενασχόληση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  

Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η μεταξύ τους σχέση και να παρουσιαστεί η διαχρονική 

πορεία για σύγκλιση των προτύπων.  

Στην αρχή θα γίνει μια εισαγωγή στις έννοιες των ΔΛΠ, ΕΛΓΣ και ΕΛΠ μέσω των ορισμών τους 

και παρουσίαση της δομής και των πεδίων εφαρμογής τους.  

Θα ακολουθήσει σύγκριση των πρακτικών των μεθόδων σε τομείς που αφορούν τις επιχειρήσεις. 

Στη συνέχεια θα επικεντρωθεί στις διαφορές, για να δοθεί έμφαση στην μεγάλη απόκλιση που 

έχουν μεταξύ τους, όπως πχ στην φορολογία.  

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στην απομείωση παγίων καθώς και στις έννοιες της εύλογης και 

ανακτήσιμης αξίας.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, εύλογη αξία, ανακτήσιμη αξία 
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Abstract 

 

The present paper on International Accounting Standards, Greek General Chart of Accounts, shares 

points and differences with Greek Accounting Standards. 

The subject of the thesis is to deal with International Accounting Standards and study the 

relationship they have with each other as well as comparing and referencing their data. 

The aim of the thesis is to examine the relationship between them and to present the time course for 

convergence of standards. 

We will then compare the practices of the methods in business-related areas. Then it will focus on 

differences, in order to emphasize the great gap between them, such as the field of taxation. 

Particular mention will be made of the impairment of fixed assets as well as the concepts of fair 

value and recoverable amount. 

 

Keywords: International Accounting Standards, Greek General Chart of Accounts, Greek 

Accounting Standards, fair value, recoverable amount 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορική ανασκόπηση και πορεία των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, του  Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου και 

του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

 

 

1.1 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Λογιστική είναι μια επιστήμη της οποίας το ενδιαφέρον είναι να συλλέγει και να παρέχει 

πληροφορίες από τα στοιχεία κοινωνικού και οικονομικού περιεχομένου. Όπου προέρχονται οι 

πληροφορίες αυτές από οικονομικούς οργανισμούς και είναι πολύ σημαντικές ώστε να ληφθούν οι 

τελικές αποφάσεις από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων.  

Η λογιστική είναι ένα σύστημα γνώσης μέσα από τα πλαίσια οικονομικών κοινωνικών και νομικών 

κανόνων από βασικές αρχές και μεθόδους με τις οποίες αναλύουν, καταγράφουν, υπολογίζουν, 

παρακολουθούν και παρουσιάζουν τις λογιστικές πληροφορίες της εκάστοτε οικονομικής μονάδας. 

Επιπρόσθετα αποτελούν το θεμέλιο του οικονομικού λογισμού και επιτρέπουν σε όσους τα 

χρησιμοποιούν να μπορούν να διαπιστώνουν, να κρίνουν και να αποφασίζουν.  

 

Σκοπός της λογιστικής είναι:  

 

Η απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης ενός οικονομικού οργανισμού. 

Να παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση των οικονομικών μονάδων ώστε να λαμβάνουν σωστές 

αποφάσεις. 

Να επικρατεί πιο αποτελεσματική λειτουργία, έλεγχος και διαχείριση αυτών.  

Να παρέχει πληροφορίες για πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εκτός των επιχειρήσεων αλλά παρόλα 

αυτά θέλουν να λάβουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τις επενδύσεις, τις χορηγήσεις  και τα 

πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι οι μελλοντικοί μέτοχοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι πελάτες και 

οι αναλυτές. 

 

Το έργο της λογιστικής διακρίνεται σε δύο κατηγορίες αρχικά είναι μια τεχνική με την οποία 

οργανώνονται και σχεδιάζονται τα βιβλία, τα στοιχεία και οι λογαριασμοί. Συλλέγονται κατά 

χρονική σειρά τα δεδομένα καταγράφονται και παρακολουθούνται ώστε να είναι πιο εύκολη η 

διενέργεια ελέγχου της κατάστασης μιας οικονομικής μονάδας. Το δεύτερο στοιχείο που ασχολείται 

η λογιστική είναι η διοικητική λογιστική μέσω της οποίας διερευνάται και αξιολογούνται οι 
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πληροφορίες που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο ώστε να ληφθούν οι σωστές και οι καλύτερες 

δυνατές αποφάσεις. 

 

 

1.2 Ιστορική ανασκόπηση 

 

Το πρώτο λογιστικό στοιχείο έχει πρωτοεμφανιστεί το 3000 π. Χριστού περίπου στο Χάρτη του 

Χαμουραμπί βασιλιά της Βαβυλώνας, όπου αναφέρει ότι καταμετρήθηκαν τα αγαθά που 

παραγόταν και καταναλωτών εκείνη την εποχή.  

Έχει αποκαλυφθεί ότι και στην Αμερική την Αίγυπτο και σε πολλές άλλες χώρες αναφέρονται για 

τη διαχείριση της περιουσίας των κρατών και των περιουσιών τους.  

Στην αρχαία Αθήνα θεσπίστηκαν λογαριασμοί για να μπορούν να παρακολουθούνται οι 

διαχειριστές του δημοσίου χρήματος.  

Η λογιστική άρχισε να εμφανίζεται στις Ιταλικές και τις Φλαμανδικές πόλεις το 13ο και 14ο αιώνα 

για να παρακολουθεί τις εμπορικές συναλλαγές πραγματοποιούνται στο λιμάνι της Ιταλίας.  

Στη συνέχεια το 1494 ο μοναχός Λουκάς Papigo σε βιβλίο του, το οποίο έχει δημοσιεύσει στη 

Βενετία περιέγραφε τους πρώτους λογιστικούς κανόνες που τηρούνται εκείνη την εποχή. Το 16ο 

αιώνα παρουσιάστηκε μία πρόοδος και εξέλιξη στην ιταλική λογιστική. 

Κατά το 19ο αιώνα στη βιομηχανική επανάσταση άρχισε να είναι αναγκαία η ύπαρξη της 

λογιστικής και η διδαχή της ακόμη πιο σημαντική. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οικονομικοί 

οργανισμοί όπου η λογιστική απεικόνιση και η χρήση ήταν απαραίτητη. Τα τελευταία χρόνια η 

λογιστική έχει παρουσιάσει εξέλιξη και αναμένεται να πραγματοποιηθούν ακόμη περισσότερες  

εξελίξεις στη λογιστική.  

Μπορεί να ασχολούνται με τη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών όπου οι επιχειρήσεις δεν 

επιδιώκουν να έχουν μόνο οικονομικό σκοπό αλλά και κοινωνικό στο να αναπτυχθούν οι 

επιστημονικές συμπεριφορές, οι οποίες ενδιαφέρονται με έρευνες για τη συμπεριφορά του 

ανθρώπου στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον.  

Να αναπτυχθεί τεχνολογία και τα πληροφορικά μέσα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές όπου θα 

μπορούν να προσφέρουν μεγάλο αριθμό πληροφοριών, να συλλέγουν και να προσφέρουν 

πληροφορίες και να υπάρχει κρατική παρέμβαση στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης του 

εκάστοτε κράτους. 
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1.3 Πληροφορίες για το Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είναι ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ορίστηκε το 1980 με 

το προεδρικό διάταγμα 1123 το 1980. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 του νόμου 1041 / 

1980 το γενικό λογιστικό σχέδιο είναι ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι είναι χρήσιμοι για να 

ταξινομηθούν τα λογιστικά μεγέθη, να τυποποιηθούν τα στοιχεία οικονομίας και στοιχεία που να 

αφορούν τις επιχειρήσεις.  

Η αρχική του δημιουργία στηριζόταν στο γαλλικό μοντέλο, όπου από το 2006 και μετά η τήρηση 

του σχεδίου των λογαριασμών ακολουθεί για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και τις 

πρακτικές όπως ισχύουν τα διεθνή πρότυπα πληροφόρησης. Οι λογαριασμοί του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ταξινομούνται σε ομάδες, οι οποίες αριθμούνται σύμφωνα με τη 

φυσικό αριθμό από το από το μηδέν έως το εννιά και έτσι: 

 

 Η ομάδα 1 έως 8 αφιερώνει στη γενική λογιστική. 

 Η ομάδα 9 αφιερώνει στην αναλυτική λογική εκμετάλλευσης. 

 Η ομάδα 10 παρουσιάσει τους λογαριασμούς τάξεως είναι ομάδες που καλύπτουν τις 

ανάγκες της γενικής λογιστικής. 

 

Οι λογαριασμοί ταξινομούνται και χρησιμοποιούνται ως εξής:  

 

 Η ομάδα 1 έως 5 περιλαμβάνει τους λογαριασμούς του ισολογισμού.  

 Οι ομάδες 1 έως 3 έλαβαν τους λογαριασμούς του ενεργητικού  

 Στις ομάδες 4 και 5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί του παθητικού.  

 Οι ομάδες 6 ως 8 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του αποτελέσματος της.  

 Στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εξόδων κατά είδος. 

 Στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των οργανικών εσόδων κατά είδος. 

 Στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και 

εσόδων αποτελεσμάτων και συνθέσεις και είναι απαραίτητοι για να προσδιορίσουν τη διάθεση του 

αποτελέσματος χρήσης. 

 Στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως, όπου παρέχονται σημαντικές 

πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία.  
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Η διάρθρωση του σχεδίου των λογαριασμών είναι η εξής: 

 

Στην ομάδα του λογαριασμού της γενικής λογιστικής περιλαμβάνονται 

 

Η ομάδα 1 - το πάγιο ενεργητικό. 

Η ομάδα 2  που είναι τα αποθέματα. 

Η ομάδα 3 που είναι οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα. 

Η ομάδα 4 είναι η καθαρή θέση – προβλέψεις – μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Η ομάδα 5 είναι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Η ομάδα 6 τα λειτουργικά οργανικά έξοδα. 

Η ομάδα 7 είναι τα λειτουργικά οργανικά έσοδα. 

Η ομάδα 8 τα αποτελέσματα που ανήκουν στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων και  

Η ομάδα των λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής συνεπάγεται την ομάδα  9 που φορά την 

κοστολόγηση 

Η ομάδα 10 αναφέρεται στους λογαριασμούς τάξεως. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

 

Η αναμόρφωση των στοιχείων του κώδικα βιβλίων και στοιχείων σε ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

ήταν η επίτευξη και καθιερώσει ενός νομοσχεδίου το οποίο διευκολύνει και λύνει πολλά 

προβλήματα που υπήρχαν πριν. Το 2010 η χώρα μας υπέγραψε επίσημα τις συμβάσεις με δανειστές 

από άλλες χώρες. Και δημιουργήθηκε η ανάγκη, καθότι έγινε γνωστό ότι η λογιστική και η 

φορολογική τακτική με τους οποίους τηρούνται τα βιβλία στη χώρα μας δημιουργούσαν δυσμενή 

περιβάλλον για να μπορέσουν να μελετηθούν και να έρθουν σε συσχέτιση με ό,τι ίσχυε στις 

οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τον Απρίλιο του 2011 το ελληνικό κράτος υποχρεώθηκε να καταργήσει τον κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων που είχε συσταθεί από επιτροπή και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους δημοσιεύθηκε και 

κατέληξε σε μικρές διορθώσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.  

Μετά από διαπραγματεύσεις ψηφίστηκε ότι ο κώδικας φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών 

που ισχύει από τον Ιανουάριο 2013 προέβλεπε ότι θα καταργούνταν με το άρθρο 14. Με το 

τελευταίο άρθρο 143 από τα βασικότερα άρθρα έπαψαν να ισχύουν μέσα στο ίδιο έτος σύμφωνα με 

την νομοθετική υποχρέωση.  
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2.1 Ιστορική απεικόνιση  

 

Το 1948 επιβάλλεται υποχρεωτική τήρηση ορισμένων βιβλίων και έκδοση ορισμένων στοιχείων 

αυτών με το Νομοθετικό Διάταγμα 578. 

Το 1952 καθιερώνεται ο Κώδικας φορολογικών στοιχείων. 

Το 1977 υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα 99 και αποτελεί μεγάλο αριθμό τροποποιήσεων του 

Κώδικας φορολογικών στοιχείων. Μετά από 16 χρόνια και μετά από ένα μεγάλο αριθμό 

τροποποιήσεων αποτελεί γεγονός ότι θα πρέπει να αναδιοργανωθεί ο κώδικας φορολογικών 

στοιχείων.  

Το 1992 καθιερώνεται μέσω του κώδικα βιβλίων και στοιχείων υποχρεωτική εφαρμογή των 

ελληνικών γενικών λογιστικών σχεδίων, για όλους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι τηρούν βιβλία Γ 

κατηγορίας και σχεδόν υποχρεωτική εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για όσους τηρούν 

βιβλία Β και Γ κατηγορίας. 

Το 1994 υιοθετείτε το αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος με το νόμο 2214 και αριθμό 

τροποποιήσεων από το κώδικα βιβλίων και στοιχείων με το άρθρο 43.  

Το 1996 υπογράφεται το κρατικό διάταγμα 134 και αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση του 

κώδικα βιβλίων και στοιχείων. 

Το 1997 υπογράφεται το νομοθετικό διάταγμα 2523 και αναφέρεται στον αντικειμενικό 

απολογισμό προστίμων. 

Το 2001 επεκτείνεται το taxisnet με την παράλληλη κυκλοφορία του νέου νομίσματος ευρώ με το 

νόμο 2948. 

Το 2003 καθιερώνεται ο κατώτερος και ανώτερος ποσοστιαίος συντελεστής απόσβεσης με το 

προεδρικό διάταγμα 299. 

το 2004 τα διεθνή λογιστικά πρώτα χρηματοοικονομικής αναφοράς τίθενται σε ισχύ από το 

επόμενο έτος με το νόμο 3229 άρθρο 13.  

Το 2006 πραγματοποιείται η νέα κωδικοποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους. 

Το 2013 εφαρμόζεται ο κώδικα φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών, ο οποίος αντικαθιστά 

πλέον τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων και συμπληρώνει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί 

στην άσκηση του λογιστή και του φοροτέχνη με το νόμο 2515 / 97, το Προεδρικό Διάταγμα 3 40 / 

98, με το νόμο 3919 / 11 και με το νόμο 4038 / 12.  

Το 2015 εφαρμόζεται ο νόμος 4308 / 2014 που αναφέρεται  στη δημιουργία των ελληνικών 

λογιστικών προτύπων και αποτελείται από 44 άρθρα. 
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Στη χώρα μας οι κανονισμοί τους οποίους τηρούνται τα λογιστικά αρχεία και εκδίδονταν τα 

παραστατικά των πωλήσεων επιβάλει την απλούστευση των αντίστοιχων διατάξεων και 

περιλαμβάνουν τα πρότυπα από το 1 έως 15 άρθρα και είναι σε πιο απλοποιημένη μορφή από τις 

διατάξεις που ισχύουν στον κωδικό φορολογικής απεικόνισης στοιχείων.  

Πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις των οικονομικών μονάδων κλιμακώνονται σύμφωνα με το 

μέγεθος τους σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Στα λογιστικά αρχεία υπάρχουν πλέον 

λογιστικές δικλείδες και πρακτικές που διευκόλυναν για να πραγματοποιηθεί πιο οικονομική 

διαχείριση μίας επιχείρησης. 

Επαναλαμβάνονται αρκετές ρυθμίσεις του κώδικα φορολογικής απεικόνισης των στοιχείων με 

σημαντικό αριθμό βελτιώσεων σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο πώλησης. Καθιερώνονται διαδικασίες 

και μηχανισμοί με τους οποίους θα πραγματοποιείται έλεγχος και εξασφαλίζεται η πιο εύκολη 

αλληλοσυσχέτιση των συναλλαγών και των γεγονότων μιας επιχείρησης σε ό,τι αφορά τα 

παραστατικά αλλά και τα λογιστικά αρχεία αυτής.  

Όπως επίσης και τα κοστολογικά δεδομένα με τις τεχνικές καθώς επίσης καταργεί δικαιώματα του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου που ήταν η αναλυτική λογιστική. Σύμφωνα με τους νέους 

κανόνες αναφέρονται θέματα αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

καθώς και νέα παραδείγματα σύνταξης των χρηματοοικονομικών των καταστάσεων.  

Πιο γενικά, οι απλοποιημένες διατάξεις των ελληνικών λογιστικών προτύπων με τις παραδεκτές 

αρχές της λογιστικής και τη συνδρομή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

αναπτύσσουν ένα οικονομικό και λογιστικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τους ισολογισμούς και την 

τήρηση των βιβλίων. 

Η λογιστική τυποποίηση προσπαθεί να καθιερώσει μια ενιαία τακτική για όλες τις καταστάσεις που 

δημοσιεύονται έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα στοιχεία και να αποπνέουν αξιοπιστία τόσο σε 

κοινοτικό όσο και σε εθνικό και επιχειρηματικό επίπεδο.  

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα συνδεόμενα με τον κώδικα φορολογικής διαδικασίας και της 

φορολογίας εισοδήματος αποτελούν ένα ενιαίο σύγχρονο και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο το οποίο 

εμπιστεύονται ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και οι διεθνείς κοινότητες. 

 

 

2.2 Οι διατάξεις που καταργήθηκαν για το πεδίο εφαρμογής των Ε.Λ.Π. 

 

Για περιόδους που αρχίζουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 παύουν εφεξής να ισχύουν – 

καταργούνται δηλαδή οι διατάξεις:  
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Του Κ.Φ.Α.Σ.Ν. 4093 / 2012, στην ουσία αντικαθίστανται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π των 

κεφαλαίων 2 και 3 άρθρα 3 έως και 15.  

Του νόμου 2190 / 1920 της υπερδωδεκάμηνης πρώτης χρυσής διάταξης για τις οικονομικές 

καταστάσεις, κανόνες αποτίμησης, ίδιες μετοχές ως στοιχείο του ενεργητικού περιεχόμενο του 

προσαρτήματος τους, περί ενοποιημένων διατάξεων, για τα Δ.Π.Χ.Α.  

Του νόμου 3190 / 1955 λογιστικές διατάξεις.  

Του νόμου 2065 / 1992, κατάργηση των άρθρων για την αναπροσαρμογή των ακινήτων.  

Του Π. Δ. 1123 / 1980 ΕΓΛΣ, με εξαίρεση το λογιστικό σχέδιο (η κωδικοποίηση).  

Του Π.Δ. 148 / 1984 Κλαδικό Ασφαλιστικών (δε καταργείται η κωδικοποίηση).  

Άρθρα Νομοθετικού Διατάγματος 400 / 1970 περί των οικονομικών καταστάσεων των 

ασφαλιστικών.  

Του Π.Δ. 384 / 1992 Κλαδικών τραπεζών, δεν καταργείται η κωδικοποίηση.  

Του νόμου 1809 / 1988, εκτός του άρθρου 10, σχετικά με τις ταμειακές μηχανές και τα συστήματα 

χωρίς ωστόσο, μεταβατικά να καταργείται η χρήση των φ.τ.μ. και μηχανισμών. 

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή οδηγία που 

έχει εκδοθεί δυνάμει των καταργούμενων διατάξεων, στο βαθμό που είναι σε αντίθεση με τις 

ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

 

 

2.3 Κατηγορίες οντοτήτων που εφαρμόζουν Ε.Λ.Π και Δ.Π.Χ.Α 

 

Με τις νέες διατάξεις του Ε.Λ.Π. εισάγεται η έννοια της οντότητας, δηλαδή επιχείρησης η οποία 

περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα επιχείρηση ή οργανισμό κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

ανήκει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.  

Γίνεται σαφής αναφορά στις οντότητες που από τη 1 Ιανουαρίου 2015 πρέπει να εφαρμόσουν τα 

Ε.Λ.Π. για τις κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

τους καταστάσεών βάσει των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς για τις ατομικές 

και ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις ως εξής: 
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2. 4 Κατηγορίες οντοτήτων που εφαρμόζουν Ε.Λ.Π. 

 

Οι κατηγορίες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. είναι: 

 

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης 

ευθύνη, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  

Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι 

άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε 

νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου, 

συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.  

Η ετερόρρυθμη εταιρεία η Ομόρρυθμη Εταιρεία ή ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του 

ιδιωτικού τομέα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη 

νομοθετική διάταξη.  

Κερδοσκοπικές ή μη καιροσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από 

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

άρθρου 156 του νόμου 4270 / 2014. 

 

 

2.5 Κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των Δ.Π.Χ.Α 

 

Οι κατηγορίες οντοτήτων που έχουν υποχρέωση σύνταξης των ΔΠΧΑ είναι:  

 

Οι οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος, δεν περιλαμβάνεται καταστήματα αλλοδαπής τράπεζας.  

Θυγατρικές οντότητες, της οποίας οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε 

οργανωμένη αγορά κράτους – μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον αντιπροσωπεύουν ατομικά 

ή αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του 

μέσου όρου των εργαζομένων της μητρικής.  

Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. 

Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών του νόμου 3606 / 2007 (οδηγία 2004 / 39 / ΕΚ).  

Οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του νομού  3371 / 2005.  

Σε ακίνητη περιουσία του νόμου 2778 / 1999.  

Οι ανώνυμες εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών του νόμου 2367 / 1995. 
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Οι ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων του νόμου 4099 / 2012 (οδηγία 2009 / 65 

ΕΚ).  

Οι οντότητες χαρτοφυλακίου. 

 

 

2.6 Προαιρετική εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

 

Προβλέπεται ότι και κάθε άλλη οντότητα μπορεί με απόφαση της διοίκησης της να εφαρμόσει 

προαιρετικά τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση 

αυτή η εφαρμογή των ΔΠΧΑ είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την 

πρώτη εφαρμογή.  

Επίσης οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν ατομικές και χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α συντάσσουν και της ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους 

βάσει των ίδιων προτύπων, όταν υποχρεούνται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων.  

Για τον υπολογισμό των πέντε ετών προσμετρείται και η πρώτη περίοδος εφαρμογής χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη συγκριτική περίοδος της πρώτης εφαρμογής. Για παράδειγμα μια εταιρία 

αποφασίζει να εφαρμόσει προληπτικά τα Δ ΠΧΑ για τη χρήση 2015 με συγκριτική περίοδο πρώτης 

εφαρμογής τη χρήση 2014, η πενταετία ξεκινάει από τη χρήση 2015 και συνεχίζει υποχρεωτικά για 

τις επόμενες τέσσερις, δηλαδή της χρήσης 2016, 2017,2018,2019. 

 

 

2.7 Υποχρεώσεις εφαρμογής ΔΠΧΑ 

 

Οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

τους βάσει των ΔΠΧΑ εφαρμόζουν από το νόμο 4308 / 2014 τις σχετικές διατάξεις για το λογιστικό 

σύστημα και τα λογιστικά αρχεία καθώς και τις σχετικές διατάξεις με τα παραστατικά πωλήσεων, 

χρόνος έκδοσης περιεχόμενου τιμολογίου, συγκεντρωτικό τιμολόγιο και ούτω καθ' εξής, άρθρα 3 

έως και 15 και παράγραφος 32 του άρθρου 29. 
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2.8 Οντότητες που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις για την εφαρμογή των ΔΠΧΑ 

 

Το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείτε στην Ελλάδα δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία των οντοτήτων δημόσιου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική 

προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των 

αρχών της χώρας της.  

Συνεπώς, δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των ΔΠΧΑ αλλά μπορεί να τα εφαρμόσει εναλλακτικά της 

εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του νόμου 4308 / 2014.  

Το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που εφάρμοσε τις λογιστικές διατάξεις του νόμου 4308 / 

2014 έχει τις ανάλογες λογιστικές υποχρεώσεις βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία 

εμπίπτει. Σημειώνεται ότι το κατάστημα αυτό δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σχέδιο 

λογαριασμών του Προεδρικού Διατάγματος 3 84 / 1992. 

 

 

 

2.9 Οντότητες δημόσιου τομέα 

 

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

από το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου όταν υποστεί εφαρμογή του άρθρου 156 

του νόμου 4270 / 2014 εφαρμόζουν μόνο τις σχετικές διατάξεις με το λογιστικό σύστημα, τα 

λογιστικά αρχεία καθώς και τα παραστατικά πωλήσεων, χρόνος έκδοσης περιεχομένου τιμολογίου, 

συγκεντρωτικό τιμολόγιο και ούτε καθ' εξής άρθρα 3 έως και 15 πλην παραγράφων 8 και 9 του 

άρθρου 3 του νόμου 4308 / 2014 της εφαρμογής του λογιστικού σχεδίου. 

 

 

2.10 Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμογή στο μετρό που δεν αντιβαίνουν το καταστατικό της μόνο τις 

σχετικές διατάξεις, με το λογιστικό σύστημα, τα λογιστικά αρχεία, καθώς και τα παραστατικά 

πωλήσεων άρθρα 3 έως και 15 πλην της παραγράφου 14 του άρθρου 5 του νόμου 4308 / 2014, 

χρόνος έκδοσης και περιεχόμενο τιμολογίου, συγκεντρωτικό τιμολόγιο και ούτω καθεξής.  



22 

Επίσης, συντάσσει ισολογισμό, κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων 

και προσάρτημα, με βάση τους κανόνες για τα υποδείγματα που ορίζονται από τις λογιστικές αρχές 

του Ευρωσυστήματος.  

Η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες αποτελούν από κοινού το 

ευρωσύστημα, το σύστημα των κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ. Ο κύριος στόχος του 

Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών: η διαφύλαξη της αξίας του 

ευρώ. (www.ecd.europa.eu/ecb/orga/escd/html/mission_eurosys.el.html) 

 

 

2.11 Οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ 

 

Οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099 / 2012, οδηγία 2009 / 15 / 

ΕΚΤ, είτε δημιουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας 

επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ΑΕΕΜΚ:  

 

Επιμετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του 

νόμου 4009 / 2012 (παράγραφοι 1και 2 του άρθρου 50 της οδηγίας 2009 / 65 / ΕΚΤ) στην εύλογη 

αξία του. Ο προσδιορισμός των εκλογών αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των 

ΔΠΧΑ.  

Διαφορές επιμέτρησης του κατεχόμενου στο τέλος της περιόδου, ενεργητικού του σημείο αυτής της 

παραγράφου καταχωρούνται στα αποτελέσματα της περιόδου, στην κατάσταση εξέλιξης των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων. 

Εφαρμόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόμου, καθώς και κατά περίπτωση τα άρθρα 16 

έως και 30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόμου για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, 

έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζημιές.  

Οι ανωτέρω οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου συντάσσουν κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμό) του υποδείγματος Β11 και κατάσταση εξέλιξης των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων περί ότι υποδείγματος Β12. 

 

 

2.12 Οντότητες που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των ΕΛΠ 

 

Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. του νόμου 2859 / 2000.  
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Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και σεμιναρίων εφόσον δεν ασκούν άλλη επιρρηματική δραστηριότητα.  

Αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα κι οι οποίες με τη διάταξη του ΚΦΑΣ ήταν υπόχρεες στην τήρηση βιβλίων δηλαδή δεν 

προκύπτει υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος νόμου και ιδίως υποχρέωση τήρησης λογιστικών 

βιβλίων και σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν 

αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες: 

 

αποκτούν πραγματική φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα και ανεγείρουν ακίνητο 

κυριότητας τους εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιούν σε τέτοιο κινητό προσθήκες ή 

προεκτάσεις.  

 

Από την 1 Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να έχουν τις αναφερόμενες υποχρεώσεις που 

αλλιώς προκύπτουν από αυτό που άλλως προκύπτουν από αυτό το νόμο. Εννοείται ότι αν αυτές οι 

αλλοδαπές επιχειρήσεις αποκτήσουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα θα 

έχουν υποχρέωση τήρησης του νόμου 4308 / 2014. 

 

 

2.13 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

 

Ο καθορισμός του μέγεθός μιας οντότητας προκειμένου να εισαχθεί στην κατάλληλη κατηγορία 

μεγέθους δηλαδή στις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για τα ΕΛΠ διότι προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές και ορισμένες φορολογικές της 

υποχρεώσεις.  

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός του μεγέθους μιας οντότητας προσδιορίζει:  

 

Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία. 

Τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει.  

Απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης απόσβεσης ή και απαγόρευση 

χρήσης ορισμένων κανόνι επιμέτρησης.  

Παροχή ορισμένων πληροφοριών προσαρτήματος.  
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Για παράδειγμα μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία, η οποί εντάσσεται στην κατηγορία μικρές οντότητες 

υποχρεούται να συντάσσει ισολογισμό και επομένως να τηρεί διπλογραφικό σύστημα.  

Σκοπός αυτής της κατηγοριοποίησης βάσει της οδηγίας 2013 / 33 / ΕΕ είναι να καταταχθούν οι 

οντότητες σε κατηγορίες ανάλογα με την οικονομική τους σημασία.  

Σημαντική τροποποίηση σε σχέση με τα ήδη υφιστάμενα είναι ότι ο μέσος όρος απασχολουμένων 

παίζει ρόλο στο χαρακτήρα του μεγέθους μιας οντότητας. Πριν την εφαρμογή του νόμου 4308 / 

2014 το κριτήριο του μέσου όρου προσωπικού το συναντούσαμε μόνο ως ένα από τα κριτήρια για 

τον υποχρεωτικό ή μη έλεγχο της επιχείρησης από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή όχι.  

 

Επομένως σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π οι οντότητες κατατάσσονται σε κατηγορίες με τα παρακάτω 

κριτήρια:  

 

Τον κύκλο εργασιών.  

Το σύνολο του ενεργητικού.  

Το μέσο όρο απασχολούμενου προσωπικού.  

Τη νομική μορφή της οντότητα για παράδειγμα αν είναι Α.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ, ατομική. Το 

αντικείμενο εργασιών της οντότητας βάσει του οποίου γίνεται ειδική ένταξη όπως για παράδειγμα 

η επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων. (ΠΟΛ 1003/31-12-2014 Παροχή οδηγιών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4308/2014, (ΦΕΚ Α 251) περί των Ελληνικών Λογιστικών 

Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. 

 

 Πολύ μικρές 

οντότητες 

Μικρές 

οντότητες 

Μεσαίες 

οντότητες 

Μεγάλες 

οντότητες 

Σύνολο ενεργητικού  350.000 €  4.000.000 €  20.000.000 

€  

>20.000.000 

€  

Καθαρό ύψος κύκλου 

εργασιών  

700.000 €  8.000.000 €  40.000.000 

€  

>40.000.000 

€  

Μέσος όρος 

απασχολουμένων  

10 άτομα  50 άτομα  250 άτομα  >250 άτομα  
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Πολύ μικρές οντότητες 

 

Πολύ μικρές οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν 

υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

Σύνολο ενεργητικού περιουσιακών στοιχείων 350.000 €.  

 

Καθαρό ύψος κύκλο εργασιών 700.000 €.  

 

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 10 άτομα.  

 

Ειδικά η Ομόρρυθμη Εταιρεία και ετερόρρυθμη εταιρεία με την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για 

ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία των οποίων όλοι οι άμεσοι και έμμεσοι εταίροι έχουν 

περιορισμένη ευθύνη διότι είναι: Ανώνυμη Εταιρεία ή ΕΕ κατά μετοχές ή ΙΚΕ και κάθε ατομική 

επιχείρηση, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μοναδική προϋπόθεση ότι 

ο κύκλος εργασιών τους να μην υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 €. 

Επομένως μοναδικό κριτήριο για τις οντότητες αυτές είναι το ύψος του κύκλου εργασιών χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη το μέγεθος των άλλων κριτηρίων προκειμένου να είναι πιο απλή η αντιμετώπιση 

αυτών των μορφών επιχειρηματικής δράσης δεδομένου ότι αυτές οι επιχειρήσεις καταλαμβάνουν 

μεγάλο ποσοστό στην ελληνική οικονομία.  (Ν. 4308/2014, άρθρο 2) 

 

Μικρές οντότητες 

 

Μικρές οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα οριά 

δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

Σύνολο ενεργητικού 4.000.000 €.  

Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 8.000.000 €.  

Μέσος όρος απασχολουμένων τη διάρκεια της περιόδου 50 άτομα. (Ν. 4308/2014, άρθρο 2) 

Μεσαίες οντότητες 

 

Μεσαίες οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 

όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  
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Σύνολο ενεργητικού 20.000.000 €.  

Καθαρό ύψος κύκλο εργασιών 40.000.000  €.  

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 250 άτομα. (Ν. 4308/2014, άρθρο 2) 

 

Μεγάλες οντότητες 

 

Μεγάλες οντότητες είναι αυτές που κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους 

υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

Σύνολο ενεργητικού 20.000.000  €.  

Καθαρό ύψος κύκλο εργασιών 40.000.000  €.  

Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου 250 άτομα. (Ν. 4308/2014, άρθρο 2) 

 

 

2.14 Οντότητες που εξαιρούνται 

 

Οι οντότητες που παρατίθενται παρακάτω δεν εφαρμόζουν τους λογιστικούς κανόνες όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στα κεφάλαια 4 έως 8 του νόμου 4308 / 2014, δηλαδή δεν εφαρμόζουν τα ΕΛΠ 

αλλά εφαρμόζουν άλλο λογιστικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 1 του νόμου 4308 / 2014.  

 

Οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρμόζουν ΔΠΧΑ.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφαρμόζει τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήματος. 

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

το δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δημοσίου και εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 

του νόμου  4270 / 2014 (εφαρμόσουν το προβλεπόμενο για αυτές λογιστικό πλαίσιο).  

Οι οργανισμοί επενδύσεων σε κινητές αξίες ΟΣΕΚΑ του νόμου 49 / 2012 (οδηγία 2009 / 65 / ΕΚ) 

είτε λειτουργούν με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας 

επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ΑΕΕΜΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

3.1 Ιστορική αναδρομή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

 

Η ίδρυση της επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 

του 1973 στο Λονδίνο έπειτα από μια συμφωνία 16 λογιστικών σωμάτων από εννιά χώρες. Οι 

χώρες αυτές ήταν: η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η 

Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  

Η αρχική συμφωνία που είχε αποφασιστεί αναθεωρήθηκε το 1982 υπογράφοντας ένα νέο 

αναθεωρημένο καταστατικό. Μετά από κάποιες δεκαετίες το Μάρτη του 2001 συστήθηκε ένας μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός ο International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) 

του οποίου η έδρα βρίσκεται στην πολιτεία Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 

Πρόκειται για ένα όργανο, για μια μητρική οντότητα του International Accounting Standards Board 

(IASB), της ανεξάρτητης αρχής που είναι υπεύθυνη για να εκδίδει τα λογιστικά πρότυπα.  

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους μετονομάστηκε σε International Accounting Standards Board (IASB), 

για να είναι πιο συ σχετιζόμενα με την επωνυμία της αντίστοιχης Αμερικανικής οργάνωσης 

Financial Accounting Standards Board (IASB). Ανεξαρτήτως αυτός o οργανισμός έχει ως κύρια 

σώματα τους επιτρόπους και το η IASC όπως επίσης και το συμβούλιο προτύπων και τη μόνιμη 

επιτροπή διερμηνέων η οποία πλέον έχει ονομαστεί International Financial Reporting Interpretation 

Committee. (Σακέλλης, 2002) 

Πίνακας 1:Η μετάβαση στα Δ.Λ.Π 



28 

Ιδανικό Χρονοδιάγραμμα 

2002 2003 2004 2005 

 Αξιολόγηση 

επίδρασης 

 Εξέταση 

επιχειρηματικώ

ν θεμάτων 

 Σχεδιασμός 

μετάβασης 

 Ανάπτυξη και 

εφαρμογή 

συστημάτων 

 Εκπαίδευση 

προσωπικού 

 Εφαρμογή 

επιχειρηματικώ

ν αποφάσεων 

 Έλεγχος 

συστημάτων 

 Εκπαίδευση 

προσωπικού 

 

 Πρώτη 

ενοποίηση 

και 

συγκριτικά 

στοιχεία 

 Παρουσίαση 

πρώτων 

αποτελεσμάτων 

 Διαχείριση 

σχέσης με 

επενδυτές 

 

 

Η επιτροπή αποτελούνται από 19 μέλη από διάφορες χώρες και από διαφορετικές επαγγελματικές 

δραστηριότητες και αρμοδιότητές τους είναι: 

 

 Να διορίζουν μέλη του συμβουλίου της μόνιμης επιτροπής διερμηνέων και του 

συμβουλευτικού συμβουλίου προτύπων. 

 Να καταγράφουν την αποτελεσματικότητα του συμβουλίου. 

 Να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό και  

 Να τροποποιούν τα καταστατικά.(Σακέλλης, 2002) 

 

 

Πίνακας 2:Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Λ.Π από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

2013 2014 2015 2016 

 1/1/2014  

Ημερομηνία μετάβασης 

στα ΔΛΠ 
 

 

 

 

(Εναρκτήριος Ισολογισμός) 

 

 31/12/2014 

Συγκριτικά 

στοιχεία σύμφωνα 

με τα ΔΛΠ 

 

(Ημερομηνία που είχαν 

συνταχθεί οι τελευταίες 

οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με το προηγούμενο 

λογιστικό πλαίσιο) 

 31/12/2015 

Πρώτες οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με 

τα ΔΛΠ 
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3.2 Το συμβούλιο IASB 

 

Το συμβούλιο αποτελείται από δεκατετραμελής επιτροπή και η ευθύνη του είναι αποκλειστικά για 

την κατάρτιση και να εκδίδει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει τα 

μέλη του είναι η δημιουργία μιας ομάδας η οποία συνδυάζει τις τεχνικές ικανότητες και την 

εμπειρία των ατόμων στις διεθνείς αγορές και των επιχειρήσεων και έχουν την ευρύτερη γνώση για 

το τι συνθήκες επικρατούν στην αγορά με σκοπό να συνεισφέρουν στη βελτίωση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας αυτών. ( Grant Thornton 2006) 

 

3.3 Το συμβουλευτικό συμβούλιο προτύπων 

 

Συμβουλευτικό συμβούλιο προτύπων είναι μια τριακονταμελής ομάδα, τα μέλη της οποίας, 

προέρχονται από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και επαγγελματικές δραστηριότητες, 

διορίζονται για τρία έτη και απώτερος σκοπός είναι να παρέχουν συμβουλές προς το IASB σε ότι 

έχει σχέση με τα τρέχοντα έργα και την ενημέρωση του IASB για το σύνολο των επιπτώσεων από 

τα προτεινόμενα πρότυπα.  

 

 

3.4 Η μόνιμη επιτροπή διερμηνειών 

 

Η μόνιμη επιτροπή διερμηνέων είναι μια δωδεκαμελής επιτροπή η θητεία της οποίας είναι τα τρία 

έτη. Συνεδριάζει όταν είναι μεγάλη ανάγκη και η αρμοδιότητα της να ερμηνεύει τα πρότυπα και να 

παρέχει έγκαιρα τις οδηγίες με θέματα τα οποία δεν αναλύονται επαρκώς στα πρότυπα.  

 

 

3.5 Ο σκοπός και η υποχρέωση της IASC 

 

Ο σκοπός της IASC σύμφωνα με το καταστατικό της είναι: 

 

Να διαμορφώσει και να δημοσιεύσει στο ευρύ κοινό τα λογιστικά πρότυπα έτσι όπως 

συντάσσονται και θα παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων ώστε να τα 

προωθεί σε παγκόσμια αποδοχή.  
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Εργάζεται γενικά για να βελτιωθούν και να εμφανιστούν οι κανόνες των λογιστικών προτύπων και 

των διαδικασιών που έχουν άμεση σχέση με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων.  

 

Οι υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της IASC είναι να υποστηρίζουν το έργο το οποίο έχουμε κριθεί  

να πραγματοποιήσουν και οφείλουν: 

 

Να δημοσιεύουν στις χώρες τους τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και να γίνονται δεκτά για 

δημοσίευση και IASB.  

Να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εξασφαλίζονται ότι οι οικονομικές καταστάσεις που 

δημοσιεύονται θα είναι σε σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Να πείθουν τις κυβερνήσεις και τα όργανα για τη λογιστική τυποποίηση ή για ό,τι αφορά τις 

οικονομικές καταστάσεις, τα οποία δημοσιεύονται σύμφωνα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Θα πρέπει να πείθουν τις αρχές που ελέγχουν τα χρηματιστήρια αξιών καθώς επίσης και την 

εμπορική και βιομηχανική κοινότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται είναι 

σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

Εξασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των ελεγκτών είναι ότι είναι ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα 

του ελέγχου.  

Και τέλος, ενθαρρύνουν την αποδοχή για να τηρούνται τα πρότυπα σε διεθνές εμβέλεια. 

 

3.6 Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της κάθε χώρα ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα δημοσιεύονται οι 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Η νομοθεσία αυτή περιλαμβάνει και τα λογιστικά 

πρότυπα τα οποία έχουν δημοσιευτεί από διοικητικά όργανα ή από επαγγελματικά λογιστικά 

σώματα για την εκάστοτε χώρα.  

Πριν γίνει η ίδρυση της IΑSC υπήρχαν σημαντικές διαφορές και στον τύπο και στο περιεχόμενο 

σχετικά με τα δημοσιευμένα λογιστικά πρότυπα της κάθε χώρας ξεχωριστά. Με την ίδρυση της 

λαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο θα εκδοθεί και θα δημιουργηθεί ένα λογιστικό πρότυπο που 

είναι ομοίως σε παγκόσμια αποδοχή.  

Αντικείμενο της είναι να εναρμονίζει τις διαφορές των λογιστικών προτύπων και τις λογιστικές 

μεθόδους για την κάθε χώρα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός προσαρμόζονται τα υπάρχοντα 

πρότυπα σύμφωνα με τις αρχές των διεθνών λογιστικών προτύπων έτσι ώστε να είναι όμοια. Και  
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έτσι γίνεται προσπάθεια να μην είναι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πολύπλοκα για να μπορούν να 

εφαρμοστούν σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς διαφορές.  

Αυτά εκδίδονται από την IASC και αναθεωρούνται τακτικά και εναρμονίζονται με την τρέχουσα 

πραγματικότητα. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα εφαρμόζονται σε όλο τον εύρος των επιχειρήσεων. 

Παρότι έχουν σχεδιαστεί και αναφέρονται κυρίως για συναλλαγές κερδοσκοπικών επιχειρήσεων 

μπορούν να αποτελέσουν μια βάση αναφοράς ακόμη και για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

οικονομικές μονάδες.  

Η επίτευξη του στόχου για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα πραγματοποιείται μέσω της ανάπτυξης, 

της δημοσίευσης και της εφαρμογής του σε γενικό σκοπό των οικονομικών καταστάσεων και όλων 

των χρηματοοικονομικών αναφορών. Ο γενικός σκοπός των οικονομικών καταστάσεων έχει ως 

άμεσο κοινό μεγάλο αριθμό χρηστών, με διαφορετικές ανάγκες ο καθένας με τις οποίες απαιτεί να 

πληροφορείται για την κατάσταση μιας επιχείρησης. Ο χρήστης μπορεί να είναι οι μέτοχοι της, οι 

πιστωτές της, οι εποπτικές αρχές της, οι εργαζόμενοι της και οι επενδυτές της. 

Επίσης ως γνωστόν οι χρηματοοικονομικές αναφορές και καταστάσεις έχουν ένα σύνολο 

πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από τις οικονομίες κατάστασης των επιχειρήσεων με σκοπό να 

βοηθήσουν τους χρήστες να ικανοποιήσουν μία σειρά οικονομικών καταστάσεων και να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους ούτως ώστε να προβούν σε μια αποδοτική λήψη απόφασης.  

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αντιμετώπιση στα ουσιώδη θέματα, 

τα οποία δεν έχουν ως σκοπό να ρυθμίσουν ειδικά θέματα. Εφαρμόζονται στο σύνολο τους και 

προορίζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό και η εφαρμογή τους επιτρέπει τη δυνατότητα να 

αναφέρετε για ένα συγκεκριμένο δημοσιευμένο κείμενό του προτύπου.  

Πρόβλημα το οποίο δημιουργείται για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι ότι τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα έχουν διαμορφωθεί και επιτρέπουν τη χρήση για ορισμένες περιπτώσεις, 

για την απεικόνιση δυσμενών γεγονότων. Ο μακροπρόθεσμος στόχος των διεθνών λογιστικών 

προτύπων είναι ο περιορισμός της επιλογής μεταξύ δύο χειρισμών και να καθιερώνεται μία ενιαία 

λογιστική απεικόνιση έτσι ώστε οι συναλλαγές και τα γεγονότα που απεικονίζονται, να είναι με τον 

ίδιο τρόπο. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

 

3.7 Πεδία Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 1 
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Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 εφαρμόζεται για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

είναι γενικού σκοπού. 

Για τον πρότυπο λογιστικό χειρισμό που αφορά την αναγνώριση, την επιμέτρηση και την 

γνωστοποίηση για συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιείτε εφαρμογή άλλων ΔΠΧΑ και 

ΕΕΔΧΑ. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 έχει υιοθετήσει την ορολογία που αναφέρεται στις κερδοσκοπικές 

οντότητες και τις δημόσιες εμπορικές οντότητες.  

Για να μπορέσει να εφαρμοστεί το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 και στις μη κερδοσκοπικές 

οντότητες θα πρέπει να μεταβάλουν ορισμένες ορολογίες από στοιχεία της χρηματοοικονομικής 

τους κατάστασης. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 δεν εφαρμόζεται σε ότι σχετίζεται η δομή και το περιεχόμενο για 

τις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το ΔΛΠ 

34. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 2 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 εφαρμόζεται στο σύνολο των αποθεματικών της επιχείρησης 

ΕΚΤΟΣ από τις εξής περιπτώσεις: 

 

 Όταν πρόκειται για εργασία η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή ή τα συμβόλαια κατασκεύης 

καθώς και των άμεσων σχετιζόμενων συμβολαίων που αφορούν υπηρεσίες, για τα οποία 

εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11. 

 Το σύνολο των χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τις 

γεωργικές εργασίες και την παραγωγή από αυτές τις εργασίες την περίοδο της συγκομιδής, 

για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41. 

 

Επιπρόσθετα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση της 

επιμέτρησης των αποθεμάτων, τα οποία αφορούν: 

 

Τους παραγωγούς των γεωργικών και των δασικών προϊόντων, το σύνολο της παραγωγής μετά την 

συγκομιδή καθώς και το σύνολο των ορυκτών προϊόντων και των προϊόντων που είναι αποτέλεσμα 

εξόρυξης. Στο βαθμό που επιμετρούνται στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία (ΚΡΑ) τους σύμφωνα 

με τις πρακτικές που καθιερώνονται στους εκάστοτε κλάδους. Στην περίπτωση της επιμέτρησης 
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τους στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία τους το σύνολο των μεταβολών που πραγματοποιείται 

αναγνωρίζεται στο ύψος του κέρδους ή της ζημιάς της χρονική περίοδο που πραγματοποιείται. 

Τους χρηματιστές ή εμπόρους του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, οι οποίοι επιμετρούν τα 

αποθέματα τους στο σύνολο της δίκαιης αξίας αφαιρούμενο το κόστος της πώλησης. Στις 

περιπτώσεις όπου γίνεται έτσι η επιμέτρηση το σύνολο των μεταβολών αναγνωρίζεται ως κέρδος ή 

ζημιά τη χρονική περίοδο που πραγματοποιείται. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πίνακας 3: Παράδειγμα αποτίμησης αποθεμάτων με βάση τα Δ.Λ.Π. και τα Ε.Λ.Π 

Δ.Λ.Π. 2 

 

 

 

 

 

Οι αξίες των αποθεμάτων στις 31/12 έχουν ως εξής: 

Κατηγορία 

Αποθέματος 

Κόστος 

Κτήσης 

Τρέχουσα 

Αξία 

Καθαρή Αξία 

Ρευστοποίησης 

Τιμή 

Αποτίμησης 

με βάση τα 

Ε.Λ.Π. 

Τιμή 

Αποτίμησης 

με βάση τα 

Δ.Λ.Π. 

Εμπορεύματα 210 180 210 180 210 

Α’ & Β’ Ύλες 420 500 540 420 420 

Αναλώσιμα 

Υλικα 

260 230 290 230 260 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 7 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 εφαρμόζεται για την προετοιμασία και την καταγραφή της 

Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ώστε να είναι διαθέσιμη η παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σε οποιαδήποτε περίοδο και αν ζητηθεί. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 8 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 εφαρμόζεται για να μπορέσει να γίνει η επιλογή και η εφαρμογή 

των λογιστικών πολιτικών, να λογιστικοποιηθούν οι μεταβολές που θα προκύψουν στις λογιστικές 

καταστάσεις και οι τυχόν διορθώσεις σε λάθη που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες 

περιόδους. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 ΔΕΝ εφαρμόζεται για τις φορολογικές επιπτώσεις που 
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προκύπτουν από διορθώσεις λαθών προηγούμενων περιόδων και αναπροσαρμογών, για τα οποία 

εφαρμόζεται το ΔΛΠ 12. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 10 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 10 εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό και την γνωστοποίηση 

των γεγονότων τα οποία χρονολογούνται μετά την περίοδο αναφοράς. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 11 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 εφαρμόζεται για τον λογιστικό χειρισμό κατασκευαστικών 

συμβολαίων και αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός κατασκευαστή. (Βλάχος 

Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 12 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 εφαρμόζεται για την λογιστική απεικόνιση του συνόλου των 

φόρων εισοδήματος. 

Συμπεριλαμβάνονται το σύνολο τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων φόρων που βασίζονται στο 

σύνολο των φορολογητέων κερδών. Στο σύνολο των φόρων εισοδήματος περιλαμβάνονται το 

σύνολο των παρακρατούμενων φόρων που είναι πληρωτέοι από μια θυγατρική, από συνδεδεμένη 

εταιρεία ή Κοινοπραξία. 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 εφαρμόζεται και στην τρέχουσα και στην αναβαλλόμενη 

φορολογία των κερδών της οντότητας. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 16 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 16 εφαρμόζεται για το σύνολο των υλικών 

πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, πέραν της περιπτώσεως στην οποία τηρείται επιτρεπόμενος ή 

υποχρεωτικά εναλλακτικός χειρισμός για κάποιο στοιχείο που μπορεί να εφαρμόζεται κάποιο άλλο 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 

Επιπρόσθετα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 καλύπτει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, των 

μηχανημάτων και του εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθούν για να αναπτύξουν και να 

συντηρήσουν τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού και το σύνολο των δικαιωμάτων που αφορούν 
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την εξερεύνηση και την εξόρυξη πετρελαίου, ορυκτών, φυσικού αερίου. 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16 δεν εφαρμόζεται για τις εξής περιπτώσεις: 

 

 Το σύνολο των υλικών πάγιων στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία καταχωρούνται ως 

κατεχόμενα για πώληση, των οποίων η εφαρμογή καλύπτεται από το ΔΠΧΑ 5. 

 Το σύνολο των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού, που έχουν άμεση σχέση με τις 

γεωργικές δραστηριότητες, των οποίων η εφαρμογή καλύπτεται από το ΔΛΠ 41. 

 Η αναγνώριση και η επιμέτρηση των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν άμεση σχέση με 

την εξερεύνηση και την αξιολόγηση των πηγών ορυκτού πλούτου, των οποίων η εφαρμογή 

καλύπτεται από το ΔΠΧΑ 6. 

 Το σύνολο των δικαιωμάτων που αφορούν την εξερεύνηση και την εξόρυξη πετρελαίου, 

ορυκτών, φυσικού αερίου. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πίνακας 4: Παράδειγμα λογιστικής αντιμετώπισης εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ.Λ.Π και Ε.Λ.Π 

Δ.Λ.Π. 16 

 

Συναλλαγή: Αγορά ακινήτου αξίας 100000€ 

Αξία οικοπέδου: 25000€ 

Αξία κτιρίου 75000€ 

Επιπλέον έξοδα συμβολαιογράφου 10000€ 

Λογιστική Εγγραφή με ΕΛΠ 

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

10.00 Οικόπεδα 25.000  

11.00 Κτίρια-

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

75.000  

16.14 Έξοδα Κτήσης 

Ακινητοποιήσεων 

10.000  

38.00 Διαθέσιμα  110.000 

 

Λογιστική Εγγραφή με ΕΛΠ 

Κωδικός Περιγραφή Χρέωση Πίστωση 

10.00 Οικόπεδα 27.500  

11.00 Κτίρια-

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 

82.500  

38.00 Διαθέσιμα  110.000 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 17 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17 εφαρμόζεται με σκοπό τον λογιστικό χειρισμό του συνόλου των 
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μισθώσεων ΕΚΤΟΣ από: 

 Τις μισθώσεις που αφορούν την εξεύρεση ή τη χρήση ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου 

και η ανανεώσιμων πόρων. 

 Τις συμφωνίες για παραχώρηση δικαιωμάτων που αφορούν στοιχεία κινηματογραφικών 

ταινιών, βιντεοταινιών, θεατρικών έργων, σεναρίων, πνευματικών δικαιωμάτων και 

δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

 Τα ακίνητα τα οποία κατέχονται από μισθωτές και γίνεται λογιστικός χειρισμός σαν ακίνητα 

για επένδυση, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 40. 

 Τα ακίνητα για επένδυση που παρέχονται από εκμισθωτές με λειτουργικές μισθώσεις. για τα 

οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 40. 

 Τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού τα οποία κατέχονται από μισθωτές με 

χρηματοδοτικές μισθώσεις ή προέρχονται από λειτουργικές μισθώσεις, για τα οποία 

εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

 Με τα ΕΛΠ δεν απαιτείται σύνταξη κατάστασης ιδίων κεφαλαίων καλύπτεται ενε μέρει από 

τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

 Με τα ΔΛΠ οι χρηματοδοτικές μισθώσεις επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια και έχουμε αύξηση 

στο σύνολο τους μετά από τις προσαρμογές που υπήρξαν από την εμφάνιση και την 

επίδραση των χρηματοδοτικών μισθώσεων 

Έτσι η Καθαρή Θέση της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη σύμφωνα με τα ΔΛΠ 

Πίνακας 5:Πρακτική εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 17 στις οικονομικές καταστάσεις εταιρείας εισηγμένης 

στο Χ.Α.Α.  - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Με ΕΛΠ 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2004 

Αποτελ. Εκμεταλλεύσεως  

Κύκλος Εργασιών 30.690.327,85€ 

Μείον: Κόστος Πωλήσεων 21.453.480,49€ 

 

 

Με ΔΛΠ 

Κύκλος Εργασιών 6.1                    29047845€ 30690328€ 

Κόστος πωλήσεων 6.2                   -20279560€ -20847438€ 

Μικτό Κέρδος                            8768285€ 9842890€ 

Άλλα έσοδα 6.6                        550593€ 770981€ 

Έξοδα διαθέσεως 6.4                    -4044017€ -4031609€ 

Έξοδα διοικήσεως 6.5                    -3102028€ -2796203€ 

Άλλα έξοδα 6.7                      -487764€ -529386€ 
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Χρηματοοικονομικά 

έσοδα και έξοδα 

6.8                    -1129681€ -1135216€ 

 

 

Πίνακας 6: Πρακτική εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 17 στις οικονομικές καταστάσεις εταιρείας εισηγμένης 

στο Χ.Α.Α. - Παθητικό ισολογισμών 

 

Στο παθητικό των ισολογισμών του 2004 βλέπουμε ότι: 

Με Ε.Λ.Π. 

Γ. Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

1. Δάνεια Τραπεζών 8401464,18€ 

      8.  Λοιπές μακροπρ. υποχρεώσεις 148457,80€ 

 8549921,98€ 

 

Με Δ.Λ.Π. 

Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Δάνεια 5.15 13974610€ 10601465€ 13694159€ 10337920€ 

Αναβαλλόμενος 

φόρος 

εισοδήματος 

5.14 589779€ 532367€ 495644€ 458078€ 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 18 

 

Η Εφαρμογή του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 18, αποσκοπεί στον καθορισμό του λογιστικού 

χειρισμού της αναγνώρισης και της καταχώρισης των εσόδων τα οποία θα προκύψουν από τα εξής: 

 

 Την πώληση των εμπορευμάτων. 

 Την παροχή υπηρεσιών. 

 Την χρήση στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης από τρίτους, οι οποίοι θα αποδώσουν 

τόκους, δικαιώματα εκμετάλλευσης και μερίσματα. 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18, δεν  εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από τα εξής: 

 

 Τα συμβόλαια κατασκευών, για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11. 

 Το ύψος των μισθώσεων, για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. 
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 Το σύνολο των μερισμάτων που προκύπτουν από συνδεδεμένες εταιρείες, για τα οποία 

εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28. 

 Τα συμβόλαια ασφαλιστικών καλύψεων, για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4. 

 Το σύνολο των μεταβολών που θα προκύψουν στη δίκαιη αξία ή στις πωλήσεις που 

αφορούν χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ή το σύνολο των υποχρεώσεων, για 

τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39.Το σύνολο των μεταβολών στο 

ύψος των αξιών άλλων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της επιχείρησης. 

 Την αρχική εκτίμηση και το σύνολο των μεταβολών στο σύνολο της δίκαιης αξίας των 

βιολογικών και των γεωργικών προϊόντων. 

 Το σύνολο των εξαγωγών ορυκτών προϊόντων. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 19 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 εφαρμόζεται για τον λογιστικό χειρισμό του συνόλου 

των ωφελημάτων του προσωπικού και όχι μόνο για τα ωφελήματα μετά την αφυπηρέτηση, 

τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους και στα τρίτα πρόσωπα. 

 Επίσης, εφαρμόζεται στα ωφελήματα του προσωπικού στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των εργοδοτών και όσων καλύπτονται από : 

 Τα επίσημα σχέδια ή συμφωνίες της οντότητας με έναν ή και περισσότερους υπαλλήλους. 

 Τις νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις. 

 Τις ανεπίσημες πρακτικές που δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση για την οντότητα. 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 ΔΕΝ εφαρμόζεται για την χρηματοοικονομική αναφορά 

των ωφελημάτων του προσωπικού για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

26.(Βλάχος Χ. 2009) 

 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 20 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 ΔΕΝ εφαρμόζεται για τα εξής: 

 

 Το λογιστικό χειρισμό των κυβερνητικών επιχορηγήσεων σε χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις που παρουσιάζουν τις μεταβολές στις τιμές. 

 Την κυβερνητική υποστήριξη με τη μορφή ωφελημάτων σε ότι σχετίζεται ο υπολογισμός 

του φορολογητέου κέρδους ή ζημιάς. 

 Την κυβερνητική συμμετοχή στην ιδιοκτησία της οντότητας. 

 Τις κυβερνητικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τη γεωργία και για τα οποία 

εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41. (Βλάχος Χ. 2009) 

   

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 23 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23 εφαρμόζεται για τον λογιστικό χειρισμό που αφορά το 

κόστος δανεισμού. 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 23 ΔΕΝ εφαρμόζεται για το πραγματικό ή το τεκμαρτό 

κόστος των ιδίων κεφαλαίων τα οποία περιέχονται στο προνομιούχο κεφάλαιο και δεν 

διακρίνονται ως υποχρέωση. (Βλάχος Χ. 2009) 

  

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 29 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 οφείλει να εφαρμόζεται από την έναρξη της περιόδου 

στην οποία εντοπίζεται ο πληθωρισμός. 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 29 ΔΕΝ μπορεί να αποτελεί τον απόλυτο δείκτη του 

πληθωρισμού με τον οποίο θα θεωρείται ότι υπάρχει υπερπληθωρισμός. Αφήνεται στην 

προσωπική κρίση της κάθε οντότητας πότε μια χρηματοοικονομική κατάσταση θα χρειαστεί 

αναπροσαρμογή. 

Ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα ορισμένων χαρακτηριστικών τα οποία περιέχουν τα εξής: 

 

 Το σύνολο της περιουσίας διατηρείτε σε μη χρηματικά στοιχεία ενεργητικού ή σε ξένο 

νόμισμα που θεωρείται σταθερό. 

 Η αναφορά των χρηματικών στοιχείων γίνεται με βάση το ξένο νόμισμα που θεωρείται 

σταθερό. 

 Το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων επί πιστώσει πραγματοποιούνται σε τιμές που 

υπολογίζουν την αναμενόμενη ζημιά που προκύπτει από μείωση της αγοραστικής αξίας 

μετά την περίοδο της πίστωσης. 
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 Το σύνολο των επιτοκίων, των μισθών και των τιμών που είναι τιμαριθμοποιημένοι σε 

κάποιο δείκτη τιμών. 

 Ο συσσωρευτικός δείκτης του πληθωρισμού για τρία συνεχόμενα έτη πλησιάζει ή ξεπερνά 

το 100%. (Βλάχος Χ. 2009) 

  

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 33 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 εφαρμόζεται για το σύνολο των οντοτήτων όπου: 

 Οι συνηθισμένες τους μετοχές διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών. 

 Βρίσκονται στη διαδικασία έκδοσης συνηθισμένων μετοχών για το χρηματιστήριο αξιών. 

 Οι συνηθισμένες τους μετοχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια αξιών. 

Αντιθέτως γνωστοποιούν τις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

 Όταν πρόκειται για ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρεται μόνο ο 

αριθμοδείκτης Κέρδη ανά Μετοχή που έχει προκύψει από τα ενοποιημένα αποτελέσματα. 

Σε αντίθετη περίπτωση που η οντότητα επιλέξει να γνωστοποιήσει ξεχωριστά και όχι από 

την ενοποιημένη, οφείλει να παρουσιάζει την Κατάσταση Πλήρων Εισοδημάτων. 

 Στην περίπτωση που μια οικονομική μονάδα γνωστοποιήσει στοιχεία όπως το κέρδος ή η 

ζημιά σε μεμονωμένη κατάσταση αποτελεσμάτων, τα αποτελέσματα υπολογισμού του 

δείκτη Κέρδη ανά Μετοχή παρουσιάζονται σε ξεχωριστή κατάσταση. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 34 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 εφαρμόζεται για τις οντότητες και απαιτεί από αυτές να 

δημοσιεύουν τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όπως ορίζει η νομοθεσία, οι 

χρηματιστηριακές αρχές. 

 Εφαρμόζεται στην περίπτωση που μια οικονομική μονάδα αποφασίζει να δημοσιεύει τις 

ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 Η εφαρμογή του ΔΛΠ 34 δεν υφίσταται υποχρεωτική παρόλα αυτά είναι σημαντικό να 

εφαρμόζεται στις οντότητες που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο αξιών. (Βλάχος Χ. 

2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 36 
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 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 εφαρμόζεται στο σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

και των χρηματοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις σε θυγατρικές, 

σε κοινοπραξίες ή σε συνδεδεμένες, πέραν των περιπτώσεων: 

 Το σύνολο των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 2. 

 Τα κατασκευαστικά συμβόλαια για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 11. 

 Το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού για τα οποία 

εφαρμόζεται το ΔΛΠ 12. 

 Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτει από τα ωφελήματα του 

προσωπικού, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19. 

 Το ύψος των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που εμπίπτουν στην πρόνοια 

για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. 

 Το σύνολο των ακινήτων που εκμεταλλεύονται για επένδυση και η επιμέτρηση τους γίνεται 

στο ύψος της δίκαιης αξίας τους, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41. 

 Το σύνολο του αναβαλλόμενου κόστους εξαγοράς και των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού που θα είναι αποτέλεσμα συμβατικών δικαιωμάτων με ασφαλιστήριο 

συμβόλαιο για το οποίο εφαρμόζεται ΔΠΧΑ. 

 Το σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία χαρακτηρίζονται 

ως κατεχόμενα προς πώληση, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 5. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 37 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό του συνόλου των 

προβλέψεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων και στοιχείων του ενεργητικού. 

 Επίσης, εφαρμόζεται για τις προβλέψεις που βρίσκονται σε αναδιάρθρωση. 

 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 δεν εφαρμόζεται ως εξής: 

 

 Τα στοιχεία τα οποία απορρέουν έπειτα από εκτελεστέα σύμβαση, εκτός και αν η σύμβαση 

είναι επαχθής. 

 Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Όμως το ΔΛΠ 37 εφαρμόζεται για το σύνολο των 



42 

προβλέψεων, των υποχρεώσεων και των στοιχείων ενεργητικού που αφορούν ένα 

ασφαλιστή, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που είναι αποτέλεσμα από συμβατικές 

υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα οποία εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4. 

 Τις προβλέψεις, τις υποχρεώσεις και τα ενδεχόμενα στοιχεία του ενεργητικού για τα οποία 

εφαρμόζονται άλλα ΔΛΠ. 

 Για χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διεθνές Λογιστικού 

Προτύπου 39. 

 Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το ΔΛΠ 37. 

 Στην περίπτωση που ΔΛΠ ή ΔΠΧΑ έχει σχετικές πρόνοιες για προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού απαιτείται να γίνεται εφαρμογή συγκεκριμένου ΔΛΠ 

και ΔΠΧΑ. Όπως προκύπτει: Το ΔΛΠ 11 για τα κατασκευαστικά συμβόλαια. Το ΔΛΠ 12 

για τους φόρους εισοδήματος. Το ΔΛΠ 17 για τις μισθώσεις. Το ΔΛΠ 19 για τα ωφελήματα 

προσωπικού. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

ΔΛΠ 38  Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 38 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 εφαρμόζεται για την λογιστική διαχείριση των άυλων στοιχείων 

του ενεργητικού εκτός από τις περιπτώσεις ως εξής: 

 

 Στο σύνολο των άυλων στοιχείων του ενεργητικού για τα οποία εφαρμόζονται άλλα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ή Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 Στο σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία εφαρμόζεται 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39. 

 Στην αναγνώριση και την επιμέτρηση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού τα οποία 

αφορούν την εξερεύνηση και την αξιολόγηση των πηγών ορυκτού πλούτου. 

 Στο σύνολο των δαπανών που είναι άμεσα συσχετιζόμενες με την ανάπτυξη και την εξόρυξη 

των ορυκτών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και όλων των συναφών μη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται για το λογιστικό χειρισμό του συνόλου των 
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άυλων στοιχείων του ενεργητικού πέραν όσων στοιχείων καλύπτονται από το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 38 είναι τα εξής: 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 2 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11, για το σύνολο των 

άυλων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία η επιχείρηση τα προορίζει για πώληση μαζί με 

τις συνήθεις δραστηριότητες της. 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12, για το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τα οποία 

ισχύει η περίπτωση της αναβαλλόμενης φορολογίας.  

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19 για το σύνολο των άυλων στοιχείων του ενεργητικού των 

οποίων η δημιουργία συσχετίζεται με ωφελήματα του προσωπικού. 

 Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3, για το σύνολο της υπεραξίας που θα 

είναι αποτέλεσμα μιας επιχειρηματική ενοποίησης. 

 Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5, για το σύνολο των μη 

κυκλοφορούντων άυλων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία διακρίνονται ως Κατεχόμενα 

για πώληση. (Βλάχος Χ. 2009) 

ΔΛΠ 40  Ακίνητα για Επένδυση 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 40 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 εφαρμόζεται σε ότι έχει σχέση με την αναγνώριση, την 

επιμέτρηση και την γνωστοποίηση όλων των ακινήτων που προορίζονται για επένδυση. 

 Στις μισθώσεις σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 εφαρμόζεται για την 

επιμέτρηση του συνόλου των χρηματοδοτικών μισθώσεων που καταγράφονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του μισθωτή και τις λειτουργικές μισθώσεις που 

καταγράφονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή. Οτιδήποτε άλλο 

προκύψει καλύπτεται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17. 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 40 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Για τα στοιχεία που αφορούν τις γεωργικές δραστηριότητες οι οποίες καλύπτονται από το 

ΔΛΠ 41. 

 Για τα δικαιώματα εξόρυξης και το σύνολο των αποθεμάτων ορυκτών, όπως πετρελαίου, 

φυσικού αερίου και όλων των συναφών μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (Βλάχος Χ. 

2009) 
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Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου 41 

 

 Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41 εφαρμόζεται ως εξής: 

 Για τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού. 

 Για την γεωργική παραγωγή στο σημείο της συγκομιδής. 

 Για τις κρατικές επιχορηγήσεις. 

 

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 41 δεν εφαρμόζεται ως εξής: 

 Για τη γη, σε ότι έχει σχέση με τη γεωργική δραστηριότητα. 

 Για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν την γεωργική δραστηριότητα. (Βλάχος 

Χ. 2009) 

 

Πεδίο Εφαρμογής του Διεθνές Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Διεθνές Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5, πραγματοποιείται 

ως εξής: 

 

 Σε ότι αφορά την ταξινόμηση και την παρουσίαση του συνόλου των αναγνωρισμένων μη 

κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και όλων των κατηγοριών εκποίησης μιας 

οντότητας. 

 Σε ότι αφορά την επιμέτρηση του συνόλου των αναγνωρισμένων μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ενεργητικού και όλων των κατηγοριών εκποίησης μιας οντότητας.\ 

 

Το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 5 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 

 Στο σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία 

εφαρμόζεται το ΔΛΠ 12. 

 Στο σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού τα οποία προκύπτουν από ωφελήματα του 

προσωπικού, για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΛΠ 19. 

 Στο σύνολο των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, για τα οποία εφαρμόζεται 

το ΔΛΠ 39. 

 Στο σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού για τα οποία εφαρμόζεται 

το ΔΛΠ 40. 
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 Στο σύνολο των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού των οποίων η δίκαιη αξία 

επιμετράτε μείον το ύψος του κόστους πώλησης για το οποίο εφαρμόζεται το ΔΛΠ 41. 

 Στο σύνολο των συμβατικών δικαιωμάτων τα οποία απορρέουν από ασφαλιστήρια 

συμβόλαια για τα οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 4. 

 

 Στην περίπτωση που μια οντότητα προχωρήσει σε εκποίηση μιας ομάδας στοιχείων του 

ενεργητικού που είναι άμεσα συνδεδεμένη με υποχρεώσεις όπως μια ομάδα μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών, μια μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ή μέρος της 

ομάδας. Η ομάδα αυτή είναι πιθανόν να συμπεριλαμβάνει στοιχεία του ενεργητικού, σύνολο 

υποχρεώσεων της οντότητας, καθώς επίσης και στοιχεία που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 

και αφορούν την επιμέτρηση του ΔΠΧΑ 5. 

 Στην περίπτωση όπου στοιχείο του μη κυκλοφορούν ενεργητικού εκπίπτει στην επιμέτρηση 

του ΔΠΧΑ 5 τότε εφαρμόζονται για την κατηγορία αυτής της ομάδας ως σύνολο για να 

μπορεί να επιμετρηθεί στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής αξίας και της δίκαιης αξίας 

μείον το κόστος της πώλησης. (Βλάχος Χ. 2009) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εύλογη Αξία - Ανακτήσιμη Αξία 

 

4.1 Ορισμοί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.  

 

Αποτίμηση είναι η διαδικασία καθορισμού των ποσών σε νομισματικές μονάδες, σύμφωνα με τα 

οποία πρέπει να γίνει στη συνέχεια αποτύπωση στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων για 

τα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων. 

Λογιστική αξία είναι η αξία με την οποία ένα στοιχείο αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

Αξία χρήσης, ορίζεται η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

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

της ωφέλιμης ζωής του. 

Αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία: (α) που κρατούνται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία 

των εργασιών β) στη διαδικασία παραγωγής για την πώληση αυτή γ) με τη μορφή υλικών ή 
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προμηθειών προς κατανάλωση κατά τη διαδικασία παραγωγής ή την παροχή υπηρεσιών  

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών, μείον το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που απαιτείται για 

την πραγματοποίηση της πώλησης. 

Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένης με το κόστος 

διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσης αυτού. Ένα πάγιο περιουσιακό 

στοιχείο μπορεί να ανακτήσει αξία ή να μην θεωρείται απομειωμένο όταν η λογιστική αξία αυτού 

είναι μικρότερη είτε από την εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησής του είτε την αξία λόγω της 

χρήσης του.  

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, κατά την κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων, είναι της αποτιμήσεως των στοιχείων ισολογισμού και 

αποτελεσμάτων δηλαδή του ενεργητικού και παθητικού, και αυτό προϋποθέτει την επιλογή της 

κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης. 

Μέχρι την 31.12.2004  η κύρια μέθοδος αποτίμησης ήταν εκείνη του ιστορικού κόστους. Ιστορικό 

κόστος είναι το ποσό με το οποίον η επιχείρηση αναγνώρισε κατά το παρελθόν (ιστορικό) ένα 

στοιχείο ενεργητικού ή ένα στοιχείο υποχρέωσης. 

Βασική αρχή του ιστορικού κόστους ορίζει ότι το λογιστικό σύστημα πρέπει να δίνει 

πληροφόρηση σχετικά με το κόστος των παραγωγικών συντελεστών της οντότητας. Αυτό σημαίνει 

ότι τόσο τα στοιχεία ενεργητικού όσο και τα στοιχεία παθητικού μίας επιχειρήσεως πρέπει να 

αποτιμώνται στην αρχική αξία κτήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αναγνώριση 

για απομείωση της αξίας τους. Το ποσό της αρχικής αναγνώρισης μπορεί να είναι είτε το ποσό που 

καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε είτε η πραγματική του αξία. 

Με την εισαγωγή των ΔΛΠ από το 2005 έκανε την εμφάνισή της για πρώτη φορά η μέθοδος 

αποτίμησης με τον τρόπο της εύλογης αξίας. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ως εύλογη αξία ορίζεται το 

ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού θα μπορούσε να ανταλλαγεί ή ένα στοιχείο παθητικού 

να διακανονισθεί, μεταξύ μερών που ενεργούν ενσυνείδητα και με τη θέλησή τους, στα πλαίσια 

μίας συναλλαγής που γίνεται με τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Η μέθοδος αυτή προσφέρει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτή του ιστορικού 

κόστους όπως καλύτερη ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών χρηματοροών και σύγκρισης των 

στοιχείων του ισολογισμού. Αντίθετα με τη μέθοδο αποτίμησης με το ιστορικό κόστος έχουμε 

https://www.euretirio.com/logistiki-accounting/
http://www.euretirio.com/2010/06/kostos.html
http://www.euretirio.com/2010/07/paragogikoi-syntelestes.html
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μεγαλύτερη ακρίβεια στην προσέγγιση και πιο απλές διαδικασίες. 

Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μέθοδος Ιστορικού κόστους Μέθοδος Εύλογης Αξίας 

Κόστος κτήσης 

+Δαπάνες βελτίωσης 

-Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

Συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης 

Εύλογη αξία 

- Μεταγενέστερες Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

Μεταγενέστερες Συσσωρευμένες ζημίες 

απομείωσης 

 

 

 

4.2 Η έννοια της Εύλογης Αξίας και της Ανακτήσιμης Αξίας 

 

Για να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της εύλογης αξίας τονίζεται ότι η τιμή αγοράς αποτελεί την πιο 

καλή προσέγγιση για την εύλογη αξία, αν και εφόσον η αγορά στην οποία διαπραγματεύεται το 

χρηματοοικονομικό μέσο, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αγοράς που διαθέτει ρευστότητα. 

Η εύλογη αξία των γηπέδων και των κτιρίων καθορίζεται συνήθως από αποδεικτικά στοιχεία βάσει 

της αγοράς με εκτίμηση που συνήθως πραγματοποιείται από επαγγελματίες ειδικούς εκτιμητές. 

Η εύλογη αξία των στοιχείων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού είναι συνήθως η αγοραία 

αξία τους που καθορίζεται από την εκτίμηση. Εάν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία της εύλογης 

αξίας που βασίζονται στην αγορά λόγω της εξειδικευμένης φύσης του στοιχείου ΜΑΠ και το 

στοιχείο πωλείται σπάνια, η εύλογη αξία μπορεί να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

εισοδήματος ή απόσβεσης αντικατάστασης.  

Η εύλογη αξία, τέλος, μπορεί να υπολογισθεί και με οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή μέθοδο, την 

οποίαν η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει, μαζί με τις υποθέσεις που έκανε για τις διάφορες 

μεταβλητές, που υπεισέρχονται στη μεθοδολογία αποτιμήσεως. 

Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου αν αφαιρέσουμε την υπολειμματική αξία θα είναι και το 

τελικό ποσό προς απόσβεση. Το ποσό αυτό αποσβένεται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μέθοδο απόσβεσης. 
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Ένα περιουσιακό στοιχείο για παράδειγμα, που κοστίζει 95.000 € και έχει αναμενόμενη ωφέλιμη 

ζωή 3 ετών, συνεπάγεται ότι θα έχει εκτιμώμενη υπολειμματική αξία 20.000€.  Αν στο τέλος του 

3ου έτους, το περιουσιακό στοιχείο πωλείται για 30000€ θα έχουμε τα εξής: 

  1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος 

Κόστος 95000€   
  

Υπολειμματική Αξία  -20000€     

Αποσβέσιμο ποσό  75000€ 50000€ 25000€ 

Ωφέλιμη ζωή 3 2 1 

Απόσβεση -25000€ -25000€ -25000€ 

  50000€ 25000€ 0 

Στο τέλος του 3ου Έτους 

 Κόστος 95000€ 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις -75000€ 

Μεταφορά αξίας  20000€ 

Τιμή πώλησης 30000€ 

 

Κέρδος προς διάθεση 10000€ 

 

Υπάρχει η επιλογή για σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν αλλά και διαθέτουν τις υποδομές  σε 

μηχανογραφικά συστήματα και σε έμψυχο δυναμικό προσωπικού, να εφαρμόσουν άμεσα κάποιες 

πτυχές των Δ.Λ.Π. που μπορεί να φανούν χρήσιμες στην ενδεχόμενη προσπάθεια διεθνοποίησής 

των δραστηριοτήτων τους ή να καταστήσουν πιο ευχερή τη χρηματοδότησή τους από το τραπεζικό 

σύστημα ή από υποψήφιους ξένους επενδυτές. 

 

Το ΔΛΠ 16 προβλέπει τις εξής 2 μεθόδους για την μεταγενέστερη αποτίμηση ενσώματου παγίου: α) 

τη βασική μέθοδο του κόστους κτήσης και β) τη μέθοδο της εύλογης αξίας. 

Πίνακας 7: Συνοπτικός πίνακας αποτίμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού μετά 

την αρχική τους αναγνώριση 
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Δάνεια 

και 

απαιτήσεις 

Ομόλογα 

κρατούμενα 

μέχρι τη λήξη 

Τίτλοι 

διαθέσιμοι 

προς πώληση 

Τίτλοι 

αποτιμούμενοι 

στην εύλογη 

αξία με 

μεταφορά της 

διαφοράς στα 

αποτελέσματα 

Αποτίμηση στο Αναπόσβεστο Κόστος στην Εύλογη Αξία 

Χειρισμός 

διαφοράς 

αποτίμησης 

δεν προκύπτει διαφορά 
στην 

καθαρή θέση 

στα 

αποτελέσματα 

χρήσεως 

 

Η οντότητα υποχρεούται να εφαρμόζει όποια μέθοδο από τις δύο επιλέξει για όλα τα ενσώματα 

παγία που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους εκτός αν επέλθει αναπροσαρμογή της αξίας 

των ακινήτων όπως συμβαίνει ανά 4 χρόνια σύμφωνα με το νόμο 2065/1992. 

 

Επειδή όμως στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε με μεσαίες, μικρές ή ακόμα ,και σε αρκετές 

περιπτώσεις, με οικογενειακές επιχειρήσεις μια τέτοια λογιστική επιλογή θα εκτίνασσε το κόστος 

λογιστικής παρακολούθησης το προσχέδιο των Ε.Λ.Π δίνει κάποιες εναλλακτικές μορφές 

αποτίμησης. Η πρώτη της οποίας η εφαρμογή είναι υποχρεωτική, δεν απομακρύνεται ιδιαίτερα από 

τους γνωστούς και μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

Τα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο 

αποσβέσιμο κόστος, ενώ οι αποσβέσεις μπορούν να διενεργούνται είτε με τη σταθερή μέθοδο, είτε 

με την φθίνουσα μέθοδο, είτε με την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. Σε κάθε περίπτωση 

προσδιοριστικός παράγοντας είναι η ωφέλιμη ζωή του παγίου. 

  

Παρατηρείται ένα πρόβλημα τόσο με το Ε.Γ.Λ.Σ. όσο και με τα Ε.Λ.Π. το οποίο έχει να κάνει με 

την αναντιστοιχία μεταξύ της λογιστικής των αποσβέσεων και στη φορολογική νομοθεσία. Παρόλο 

αυτά μπορεί η οντότητα ,και πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά εδώ στις πολύ  μικρές επιχειρήσεις, 

να εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης, προκειμένου να 
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κρατήσει σταθερό και να μην εκτοξεύσει το κόστος παρακολούθησης των παγίων λογιστικά 

. 

Ένα σημαντικό νέο δεδομένο είναι η απομείωση της αξίας των παγίων, αν και εφόσον υπάρχουν 

σχετικές ενδείξεις ότι η απομείωση θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση η 

επιχειρήση είναι αυτή που θα εκτιμήσει κατά πόσο μία απομείωση αξίας είναι συγκυριακού ή 

μόνιμου χαρακτήρα.  

 

Υπάρχουν ενδέιξεις                              ΟΧΙ Δεν γίνεται έλεγχος απομέιωσης 

Είναι μόνιμου χαρακτήρα                      ΟΧΙ Δεν υπολογίζεται απομέιωση 

Εκτιμώ την εύλογη αξία  

 

Μετά τα πάγια έχουμε τα αποθέματα, τα οποία μετά την αρχική αναγνώριση τους με το κόστος 

κτήσης, θα εξακολουθήσουν να επιμετρούνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, όπως συνέβαινε και με το Ε.Γ.Λ.Σ. Μία πολύ 

σημαντική αλλαγή είναι η κατάργηση της μεθόδου LIFO αν και η αλήθεια είναι πως στην πράξη τα 

τελευταία χρόνια έχει σταματήσει να χρησιμοποιείται. 

 

Ακόμα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται στην αρχή στο κόστος παρόλα αυτά 

ακόμα και τότε θα πρέπει μεταγενέστερα να επιμετρούνται στο κόστος μείον τις ζημίες 

απομείωσης, αν και εφόσον υπάρχουν σχετικές ενδείξεις απομείωσης. 

 

Πίνακας 8 Συνοπτικός Πίνακας Πλεονεκτήματα- Μειονεκτήματα Εύλογης αξίας 

Πλεονεκτήματα Εύλογης Αξίας Μειονεκτήματα Εύλογης Αξίας 

 καλύτερη βάση για πρόβλεψη των 

μελλοντικών χρηματοροών 

 ενσωματώσει όλες τις τρέχουσες 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην 

αγορά 

 αποτελεί αξιόπιστο μέτρο αποτιμήσεως 

 αντανακλά την επιθυμία αγοραστών και 

πωλητών να συναλλαγούν σε ισότιμη 

βάση, στη συγκεκριμένη τιμή και τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

 είναι αρκετά πιο ευαίσθητη στις 

εξωτερικές διακυμάνσεις των αγορών 

 δεν στηρίζεται σε πραγματικές 

συναλλαγές αλλά σε υποθέσεις 

 ότι η αξία των χρηματοοικονομικών 

μέσων παρουσιάζει απότομες και συχνές 

μεταβολές  

 δεν έχει το προσόν της συνάφειας επειδή 

ακριβώς δεν μπορεί να οδηγήσει τους 

χρήστες στη λήψη ορθολογικών 
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 οι εύλογες αξίες όλων των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού είναι 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή πλήρως 

συγκρίσιμες 

 οι επιχειρήσεις εμφανίζουν τα 

πραγματικά μεγέθη τους στο ισολογισμό, 

καθώς και την επίδρασή τους στα 

αποτελέσματα κάθε χρήσεως 

 

οικονομικών αποφάσεων.  

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος 

της εύλογης αξίας ή εφαρμοστούν 

διαφορετικοί συντελεστές απόσβεσης, η 

οντότητα υποχρεούται να λειτουργεί 

ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα, 

ένα για τα Ε.Λ.Π. και ένα για 

φορολογικούς σκοπούς  

 

 

4.3 Απομείωση παγίου περιουσιακού στοιχείου 

 

Ως απομείωση ορίζεται το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ (άρθρο 18, παρ. 3β Ν 4308/2014), τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που 

επιμετρούνται στο κόστος κτήσης ή στο αποσβέσιμο κόστος, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις για αυτό. 

 

Λογιστικά οι ζημίες απομείωσης εμφανίζονται όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταλήξει να 

γίνει μικρότερη από την λογιστική του αξία. 

 

Να τονιστεί ότι ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας και αξίας 

χρήσης του. Λογιστική αξία ,όπως δίνεται και από τον ορισμό νωρίτερα, είναι αυτή με την οποία το 

στοιχείο εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης. Επομένως, πιο συνοπτικά μπορούμε να πούμε: 

       όταν:        ανακτήσιμη αξία <   λογιστική αξία                     ζημιά απομείωσης 

I. Συγκρίνω την εύλογη με την λογιστική αξία 

II. Αν η εύλογη αξία είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική τότε δεν υπολογίζεται απομείωση 

III. Αν η εύλογη αξία είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία τότε υπολογίζω την αξία 

χρήσης 

IV. Αν η αξία χρήσης είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία τότε δεν υπολογίζεται 

απομείωση 
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Υπάρχουν ενδείξεις; 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Είναι μόνιμου 

χαρακτήρα; 

 Δεν γίνεται έλεγχος 

απομέιωσης 

ΝΑΙ ΟΧΙ  

Εκτιμώ την εύλογη αξία 

 

Δεν υπολογίζεται 

απομέιωση 

 

 

Η ζημιά απομείωσης γίνεται αποδεκτή μόνο αν υπάρχει εκτίμηση πως έχει  μόνιμο χαρακτήρα. 

Βάσει των σχετικών διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, οι κυριότερες ενδείξεις 

απομείωσης είναι: 

 -  Οι μεταβολές στο τεχνολογικό περιβάλλον, που συνεπάγονται την απαξίωσή του. 

 -  Η μείωση της αξίας ενός παγίου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του 

χρόνου ή της κανονικής χρήσης του. 

 -  Η φυσική βλάβη του παγίου, από οποιαδήποτε αιτία. 

 

Αξίζει να αναφέρουμε πως οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα τελικά αποτελέσματα ως 

έξοδα και αναστρέφονται, όταν οι αρχικές συνθήκες που τις προκάλεσαν σταματούν να υπάρχουν. 

Επιπλέον όμως η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν 

μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε υπολογιστεί η 

ζημιά απομείωσης. 

 

4.4  Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα 

Πλεονεκτήματα 

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είτε είναι ενεργητικού είτε παθητικού, είναι 

ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει πρόβλεψη σχετικά με τις μελλοντικές χρηματοροές, 

που είναι δυνατόν να προέλθουν από την κατοχή του εκάστοτε στοιχείου. 

Έχοντας ενσωματώσει όλες την τρέχουσα πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη στην αγορά η εύλογη 

αξία αποτελεί αδιαμφισβήτητα πιο αξιόπιστο μέτρο αποτιμήσεως. Αυτό συμβαίνει δίοτι αντανακλά 

την επιθυμία τόσο των αγοραστών όσο και πωλητών να συναλλάσουν σε μια ισότιμη βάση. Η 

στιγμή που γίνεται η αποτίμηση αντανακλάται σε  συγκεκριμένη τιμή και χρονική στιγμή. 

Το μέτρο της εύλογης αξίας είναι το μόνο μέτρο αποτίμησης που προσεγγίζει τόσο πολύ την 

πραγματικότητα. Συνεπώς οποιοδήποτε άλλο μέτρο προσφέρει πληροφορία που είναι φτωχότερη σε 

περιεχόμενο και έχει μικρότερη αξία. 
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Οι εύλογες αξίες όλων των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορούν να 

συγκριθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και αυτό συμβαίνει επειδή  αντανακλούν την παρούσα 

αξία των μελλοντικών χρηματοροών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. 

Οι αποτιμήσεις όταν αυτές στηρίζονται στο ιστορικό κόστος που αποκτήθηκαν, δεν είναι δυνατόν 

να συγκριθούν επειδή, για τα ίδια ακριβώς χρηματοοικονομικά μέσα που αποκτήθηκαν ή 

εκδόθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, έχουμε διαφορετικές αξίες που πηγάζουν από διαφορετικές 

αξίες κτήσεως. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος του ιστορικού κόστους υπάρχει καθυστερημένη αναγνώριση στην   

επίδραση που έχουν οι εξωτερικές οικονομικές μεταβλητές στη διαμόρφωση της αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου. Τα επιτόκια, οι τιμές συναλλάγματος καθώς και λοιποί παράγοντες 

καθυστερούν να αναγνωριστούν αντιθέτως με την μέθοδο εύλογης αξίας, όπου η ενσωμάτωση 

γίνεται κάθε φορά με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και επιδράσεις στο περιβάλλον. 

Η εύλογη αξία συνεπώς είναι το ιδανικότερο μέτρο αξιολογήσεως της αποδόσεως, τόσο της ίδιας 

της οντότητας όσο και εκείνων που ασκούν την διοίκηση, σε σχέση με το ιστορικό κόστος. 

Μειονεκτήματα 

Η σοβαρότερη κριτική που ασκείται για την εύλογη αξία, είναι ότι η μέθοδος αυτή είναι αρκετά πιο 

ευαίσθητη στις εξωτερικές διακυμάνσεις των αγορών. Αυτό συνεπάγεται ότι η αξία των 

χρηματοοικονομικών μέσων παρουσιάζει απότομες και συχνές μεταβολές. 

Δεδομένου ότι η εύλογη αξία δεν στηρίζεται σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά σε υποθετικά 

σενάρια τα αποτελέσματα περιέχουν αρκετό ρίσκο. Εξετάζονται με την εύλογη αξία τι 

αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει φέρει η οντότητα, αν έκανε πώληση σε μια συγκεκριμένη 

στιγμή και τιμή. Φυσικά,  είναι κάτι που βασίζεται σε υπόθεση και όχι σε πραγματικό γεγονός που 

αντικατοπτρίζονται με πραγματικές συναλλαγές. 

Έτσι η πληροφορία που παίρνουμε με την εύλογη αξία δεν διαθέτει συνάφεια λόγω του γεγονότος 

ότι δεν μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους διοικούντες στο να πάρουν ορθολογικές 

οικονομικές αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει διότι βάση της πληροφόρησης είναι μόνο υποθέσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Σύγκριση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Παρακάτω θα πραγματοποιηθεί σύγκριση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σε σχέση με 

τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα έτσι όπως ισχύουν έπειτα από την ψήφιση του νέου νόμου 4308 / 

14. Η σύγκριση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ τους αναφέρεται σε όλες τις επιχειρήσεις. 

(Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2015) 

 

5.1 Οι οικονομικές καταστάσεις 

 

Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υποστηρίζει τις οικονομικές καταστάσεις είναι ο νόμος 4308 / 14. Με 

το νόμο αυτό ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα συνταχθεί και θα παρουσιαστεί μία οικονομική 

κατάσταση. Η ψήφιση και η χρήση των ελληνικών λογιστικών προτύπων είναι βασικής σημασίας 

καθότι μέσω των αρχών τους χαρακτηρίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με σαφήνεια 

καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων. 

Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα αντικαθιστούν τις προγενέστερες που ήταν η αρχή του ιστορικού 

κόστους και της συντηρητικότητας.  

Όπως έχει αναφέρθηκε προγενέστερα μέσα στην εργασία ή οντότητες διακρίνονται σε τέσσερις 

κατηγορίες στις πολύ μικρές οντότητες, τις μικρές οντότητες, τις μεσαίες οντότητες και στις 

μεγάλες οντότητες. Για το λόγο αυτό βάσει των ελληνικών λογιστικών προτύπων η σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων θα γίνεται με βάση το μέγεθος της οντότητας μου μελετάτε κάθε φορά.   

 

Οι οικονομικές καταστάσεις που είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο να γνωστοποιούνται από τις 

μεγάλες εταιρίες είναι η εξής:  

 

 Ο ισολογισμός  

 Η κατάσταση αποτελεσμάτων  

 Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  

 Η κατάσταση ταμειακών ροών  

 Το προσάρτημα.  
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Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί γίνεται αναφορά για δημοσίευση της 

κατάστασης γενικής εκμετάλλευσης, της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και τον 

πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.  

Οι οντότητες που ανήκουν στη μεσαία κατηγορία έχουν τις ίδιες οικονομικές καταστάσεις που είναι 

απαραίτητο να δημοσιεύουν εκτός από την κατάσταση ταμειακών ροών.  

Οι μικρές και πολύ μικρές οντότητες δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν την κατάσταση μεταβολών 

της καθαρής θέσης. 

Επιπρόσθετα με βάση το χαρακτηριστικό στοιχείο του νέου νόμου δίνεται τη δυνατότητα να 

εφαρμοστεί το σχέδιο των λογαριασμών όπως ισχύει και προηγουμένως. Στην περίπτωση αυτή τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα σε ότι αφορά τη σύνταξη και τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. 

Καθότι έχουν στο σύνολό τους μεγάλο αριθμό πληροφοριών δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον 

οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να του είναι εύκολη και κατανοητή η ανάγνωση των οικονομικών 

καταστάσεων που θα δημοσιευθούν. 

Σε σχέση με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των 

διεθνών λογιστικών προτύπων αρχικά αναφέρεται στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

και αφορά τη δυνατότητα ερμηνείας και την καθοδήγηση σε ότι έχουν σχέση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς έδιναν προβάδισμα στην αρχή της εύλογης 

παρουσίασης. Στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται η μεγάλη βαρύτητα για την μεγάλη σημασία  

που έχει ο καθορισμός των σχετικών διατάξεων που σχετίζονται με την αποτίμηση στην εύλογη 

αξία. 

Σχετικά με τα στοιχεία που παρουσιάζονται και δημοσιεύονται στις οικονομικές καταστάσεις με 

βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα αποτελέσματα χρήσης 

παρουσιάζουν και τους φόρους εισοδήματος και τις αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να 

πραγματοποιείται διάκριση των εσόδων και των εξόδων σε έκτακτα και ανόργανα. 

Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι και ο τρόπος χειρισμού των λαθών, το οποίο προβλέπεται από το 

ΔΠΧΑ 8 με βάση του οποίου δεν παρουσιάζεται το λάθος στα αποτελέσματα στο τέλος της χρήσης  

αλλά διορθώνεται στα αποτελέσματα χρήσης τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε.  

Σύμφωνα με το νόμο 4308 / 14 στο σύνολο τους οι μεταβολές που αφορούν τις λογιστικές 

πολιτικές και τις διορθώσεις σφαλμάτων αναγνωρίζονται αναδρομικά όπως και στα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα.  
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Ενώ στο σύνολό τους οι μεταβολές θα πραγματοποιηθούν στις εκτιμήσεις έχουνε μεγάλη επιρροή 

και στις παρούσες καταστάσεις αλλά και στις μελλοντικές όπως και στα παροντικά αποτελέσματα 

χρήσης αλλά και στα μελλοντικά αποτελέσματα χρήσης.  

Γενικότερα οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι επικουρικές για την κατηγορία ατόμων, οι οποίοι έχουν άμεση 

σχέση και έρχονται άμεσα σε επαφή με τους ελεγκτές και τις επιχειρήσεις.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις αποτελούν ελεγκτικά στοιχεία όπως είναι:  

 

 Η ελεγκτική μαρτυρία  

 Η επαλήθευση των συναλλαγών  

 Η διαδικασία συλλογής στοιχείων  

 Η καταλληλότητά τους 

 Τα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.  

 

Πριν την υιοθέτηση των αρχών του ελληνικού λογιστικού προτύπου υπήρχαν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των αρχών που τηρούνται στη χώρα μας με αυτές που τηρούνται σε διεθνές επίπεδο. (ΦΕΚ 

Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 

και άλλες διατάξεις.», αρ. 17) 

 

 

5.1.1 Παρουσίαση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και με τις τρεις μεθόδους 

 

 

Πίνακας 9: Ισολογισμός σύμφωνα με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ 

 

 

Στοιχεία Ενεργητικού  

Ισολογισμός Ε.Γ.Λ.Σ Ισολογισμός ΕΛΠ Ισολογισμός ΔΛΠ 

Α. Πάγιο Ενεργητικό 

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

1. Παραχωρήσεις & 

Έξοδα πολυετούς απόσβεσης Ίδιο – χρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια στοιχεία 
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δικαιώματα βιομηχαν. 

Ιδιοκτησίας 

2. Λοιπές ασώματες 

ακινητοποιήσεις  

ΙΙ. Ενσώματες 

ακινητοποιήσεις 

1. Γήπεδα – οικόπεδα (μείον 

προβλέψεις απαξιώσεων & 

υποτιμήσεων).  

2. Κτίρια & Τεχνικά έργα. 

3. Μηχανήματα -τεχνικές 

εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κος 

εξοπλισμός. 

4. Μεταφορικά μέσα. 

5. Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός. 

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΑΙ 

+ΑΙΙ) 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 

(ΑΙ+ΑΙΙ) 

Συμμετοχές και άλλες 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

Β. Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα  Αποθέματα  

Ι. Αποθέματα. 

1. Εμπορεύματα. 

2. Προϊόντα έτοιμα και 

ημιτελή. 

3. Πρώτες & βοηθ. Ύλες- 

Αναλώσιμα υλικά – ανατ/κα & 

είδη συσκ/σίας 

Απαιτήσεις  Απαιτήσεις από πελάτες 

ΙΙ. Απαιτήσεις 

1. Πελάτες. 

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 

χαρτοφυλακίου. 

Λοιπά κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 
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3. Γραμμάτια σε 

καθυστερήσεις. 

4. Επιταγές εισπρακτέες. 

5. Επιταγές σε καθυστέρηση. 

6.Χρεώστες διάφοροι. 

ΙΙΙ. Διαθέσιμα 

1. Ταμείο. 

2. Καταθέσεις όψεως & 

προθεσμίας. 

Μεταβατικοί λογαριασμού 

ενεργητικού  

 

Σύνολο κυκλοφορούντος 

ενεργητικού (ΒΙ+ΒΙΙ+ΒΙΙΙ) 

Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 

(Α+Β) 

Λογαριασμοί τάξεως 

χρεωστικοί 

 

 

 

Πίνακας 10: Στοιχεία παθητικού 

 

 

Στοιχεία Παθητικού 

Ισολογισμός Ε.Γ.Λ.Σ. Ισολογισμός ΕΛΠ Ισολογισμός ΔΛΠ 

Α. Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο  Μετοχικό  κεφάλαιο 

Ι. Κεφάλαιο Ατομικής 

επιχείρησης. 

1. Καταβλημένο. 

Διαφορά από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

Λοιπά στοιχεία ιδίων 

κεφαλαίων 

ΙΙ Αποθεματικά κεφάλαια 

1. Αφορολόγητα 

αποθεματικά ειδικών 

διατάξεων νόμων. 

Διαφορές αναπροσαρμογής – 

επιχορηγήσεις επενδύσεων 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

ΙΙΙ. Αποτελέσματα εις νέον 

1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

Αποθεματικά κεφάλαια Μακροπρόθεσμες δανειακές 

υποχρεώσεις  
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1α. μείον: Διαφορές 

φορολογικού ελέγχου 

προηγούμενων χρήσεων. 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ) 

Αποτελέσματα εις νέον Προβλέψεις / λοιπές 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Β. Υποχρεώσεις Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Ι. Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. 

1. Προμηθευτές. 

2. Επιταγές πληρωτέες. 

3. Τράπεζες βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  

4. Υποχρεώσεις από φόρους -

τέλη. 

5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί. 

6. Πιστωτές διάφοροι. 

Προβλέψεις για κινδύνους και 

έξοδα 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

Σύνολο Υποχρεώσεων (ΒΙ) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  Σύνολο υποχρεώσεων  

Γενικό Σύνολο Παθητικού 

(Α+Β) 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 

υποχρεώσεων 

 Μεταβατικοί λογαριασμοί 

παθητικού 

 

 Σύνολο Παθητικού   

 Λογαριασμοί τάξεως 

πιστωτικοί  

 

 

 

Παρατηρώντας τα στοιχεία του πίνακα όπου απεικονίζονται οι ισολογισμοί τόσο ως προς τα ΕΛΠ 

όσο και ως προς ΔΛΠ. Βλέπουμε ότι στα ΕΛΠ καταγράφονται τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ενώ 

στον Ισολογισμό με βάση τα ΔΛΠ δεν καταγράφεται. Άλλη διαφορά που παρουσιάζεται είναι πως 

στον ισολογισμό ΕΛΠ καταγράφονται οι μεταβατικοί λογαριασμοί και στο ενεργητικό και στο 

παθητικό ενώ στον ισολογισμό ΔΛΠ δεν καταγράφονται.  
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Πίνακας 11: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ 

 

 

Κ.Α.Χ κατά Ε.Γ.Λ.Σ Κ.Α.Χ κατά ΕΛΠ Κ.Α.Χ κατά ΕΛΠ 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών 

Μείον: κόστος πωλήσεων Μείον: κόστος πωλήσεων Μείον: κόστος πωλήσεων 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη 

ή ζημιές) εκμετάλλευσης 

Μικτά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

Μικτά κέρδη 

Πλέον: Άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης 

Πλέον: Άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης 

Πλέον: Άλλα έσοδα  

Σύνολο  Σύνολο  - Έξοδα διάθεσης  

Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας. 

- Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας 

- Έξοδα διοίκησης 

2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - 

ανάπτυξης 

- Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης - Άλλα έξοδα 

3. Έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης. 

- Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Κέρδη εκμετάλλευσης 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη 

ή ζημιές) εκμετάλλευσης 

Μερικά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

Καθαρό χρηματοοικονομικό 

κόστος 

Μείον: 1. Χρεωστικοί τόκοι και 

συναφή έξοδα  

+ Έσοδα συμμετοχών, 

πιστωτικοί τόκοι και συναφή 

έσοδα 

Συναλλαγματικές διαφορές 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή 

ζημιές) εκμετάλλευσης 

- Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 

έξοδα 

Κέρδη / ζημιές από 

χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 

ΙΙ. Πλέον (ή μείον):Έκτακτα 

αποτελέσματά 

Ολικά αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης 

Αποτελέσματα από συγγενείς 

και θυγατρικές επιχειρήσεις 

Μείον: 1. Έκτακτα και + Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Καθαρά κέρδη προ φόρων 
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ανόργανα έξοδα. 

Οργανικά και έκτακτα 

αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) 

+ Έκτακτα κέρδη - Φόρος εισοδήματος 

Μείον: σύνολο αποσβέσεων 

πάγιων στοιχείων. 

- Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Καθαρά κέρδη χρήσης τα 

οποία κατανέμονται στους 

ιδιοκτήτες της μητρικής 

εταιρείας 

Μείον: οι από αυτές 

ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος. 

Οργανικά και έκτακτα 

αποτελέσματα 

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  

 - Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων + Αποσβέσεις ενσωματωμένες 

στο λειτουργικό κόστος 

 + Αποσβέσεις ενσωματωμένες 

στο λειτουργικό κόστος 

- Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 

περιουσιακών στοιχείων 

Καθαρά αποτελέσματα 

(κέρδη ή ζημιές) χρήσεων προ 

φόρων. 

Καθαρά Αποτελέσματα 

Χρήσης προ Φόρων 

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων 

 

Ο φόρος εισοδήματος κατά ΕΛΠ πραγματοποιείται στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, ενώ 

αντίστοιχα κατά τα ΔΛΠ το θεωρούν έξοδο και το καταχωρούν στα αποτελέσματα χρήσης.  

Άλλη διαφορά που προκύπτει είναι τα έκτακτα αποτελέσματα τα οποία στα ΕΛΠ είναι αποτέλεσμα  

της σύνηθες δραστηριότητας της επιχείρησης ενώ στα ΔΛΠ σπάνια θα προκύψουν έκτακτα 

αποτελέσματα. 

 

 

5.2 Αποθέματα 

 

Το σύνολο των αποθεμάτων είναι πολύ σημαντικό για την οποιασδήποτε μορφής εταιρεία καθώς με 

αυτό τον τρόπο καθίσταται σημαντικός λόγος για λογιστικό χειρισμό των στοιχείων της εταιρείας. 
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Σε λογιστικό επίπεδο ο χειρισμός με βάση την ελληνική νομοθεσία καθορίζεται από το νόμο 4308 / 

14 ή το νόμο 2190 / 20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.  

Η αναγνώριση των αποθεμάτων σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές πραγματοποιείται στο χρόνο και 

στο κόστος κτήσης ενώ η αποτίμηση τους στην κατά είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους 

κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρουσιάζεται η ίδια σύγκριση και η ίδια διαχείριση. 

Σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρώτο 2 οι πρώτες ύλες δεν υποτιμούνται στο κόστος των 

προϊόντων που προβλέπεται να ενσωματωθούν αλλά πωλούνται σε αξία ίση με το κόστος τους. 

Σε ό,τι ίσχυε με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα σε όμοια περίπτωση πραγματοποιούνταν 

υποτίμηση των πρώτων υλών. Επίσης, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η πρόβλεψη για 

αναστροφή υποτίμησης αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με τις βάσεις του ΔΠΧΑ.  

Στην περίπτωση υποτίμησης αποθεμάτων γίνεται παρακολούθηση σε διαφορετικό λογαριασμό με 

δικαίωμα αναστροφής της υποτίμησης, σε περίπτωση που διαφοροποιήθηκε κάτι σε μελλοντική 

χρήση. Τα διεθνή πρότυπα αναφοράς προβλέπουν έναν ξεχωριστό και μεμονωμένο λογιστικό 

χειρισμό σε ότι αφορά τα βιολογικά αποθέματα τα οποία αντιστοιχούν στα ορυκτά. (ΦΕΚ 

Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις 

και άλλες διατάξεις.», αρ. 20, παρ. 7) 

 

5.3 Οι συμβάσεις κατασκευής έργων 

 

Σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 11 ορίζεται ο λογιστικός χειρισμός που αναφορά τα 

κατασκευαστικά έργα. Αντικείμενα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 11 είναι η κατασκευή 

έργων, η απασχόληση του επίσης κατανέμεται και στα συμβατικά έσοδα και τα έξοδα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν σε μία λογιστική χρήση αλλά και ο προσδιορισμός του λογιστικού 

αποτελέσματος για όση διάρκεια έχει η κατασκευή ενός έργου.  

Πριν την ψήφιση και την καθιέρωση του νόμου 4308 / 14 τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν 

πρόβλεπαν εξειδικευμένο λογιστικό πλαίσιο για όμοιες καταστάσεις αλλά χρησιμοποιούνται 

μεταβατικοί λογαριασμοί, οι οποίοι αναπροσαρμόζονταν με βάση τα στοιχεία που είχαν οι τεχνικές 

εταιρείες.  

Το κόστος των εργασιών που πραγματοποιούνται για την κατασκευή ενός έργου τιμολογούνται και 

εμφανίζονται στο λογαριασμό “παραγωγή σε εξέλιξη” καθώς επίσης χρησιμοποιούν και άλλους 

λογαριασμούς τάξης ώστε να μπορεί να γίνεται ορθή παρακολούθηση και των εγγυητικών 

επιστολών. 
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Από τη στιγμή που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που σημείωσε ότι σχετίζονται για τα 

έσοδα από κατασκευαστικές συμβάσεις έχουν άμεση σχέση με τον ελληνικό νόμο ενθαρρύνοντας 

τη χρήση της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης και παρουσιάζοντας τα έσοδα και τα έξοδα κάθε χρήσης 

με κάθε λεπτομέρεια.  

Πριν την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η οντότητα δεν συμπεριέλαβε τον 

προϋπολογισμό των απαιτήσεων της εταιρίας ώστε να αμφισβητηθούν ενώ κάτι τέτοιο πλέον με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται. (Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2015) 

 

5.4 Μισθώσεις 

 

Σε ό,τι αφορά το λογιστικό χειρισμό των εγχώριων προτύπων σύμφωνα με το νόμο 4308 / 14 και  

με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 17, οι 

μισθώσεις κατηγοριοποιούνται στη χρηματοδοτική μίσθωση και τη λειτουργική μίσθωση. 

Η Χρηματοδοτική μίσθωση είναι η σύμβαση μίσθωσης στην οποία ο εκμισθωτής θα μεταφέρει 

στον μισθωτή όλο το σύνολο των κινδύνων αλλά και των κερδών που έχουν άμεση σχέση με το 

περιουσιακό στοιχείο που έχει στην κατοχή του. Πριν την καθιέρωση του νόμου στην παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων του μισθωτού δεν παρουσιαζόταν το πάγιο το οποίο πιστωνόταν 

ενώ τα μισθώματα εμφανιζόταν ως έξοδο.  

Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται τα πάγια 

στις οικονομικές καταστάσεις, ως στοιχεία του ενεργητικού και την ίδια αντιμετώπιση έχουν και 

στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις, οι οποίες απεικονίζονται ως στοιχεία του παθητικού.  

Επίσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι απαραίτητη η 

απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου που περιλαμβάνεται η μίσθωση. 

Η χρήση αυτής της νομοθεσίας παρέχει τη δυνατότητα στις οντότητες να κάνουν αναζήτηση 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τις οικονομικές αναφορές, της οποιαδήποτε κατάστασης 

επιθυμούν να μελετήσουν είναι ελέγξουν. (ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.», αρ. 25, παρ. 4) 

 

 

5.4.1 Λογιστική απεικόνιση εγγραφών με τα ΕΛΠ και τα ΔΛΠ 

 

Πίνακας 12: Αντιμετώπιση μίσθωσης Leasing 
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Αγορά μηχανήματος με σύμβαση Leasing. Η διάρκεια είναι 4 έτη. 

 

Εγγραφές με ΕΛΠ 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Μηχάνημα μίσθωσης  ΧΧΧX  

Ταμειακά διαθέσιμα  ΧΧΧX 

 

Εγγραφές με ΔΛΠ 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Μηχάνημα μίσθωσης  ΧΧΧX  

Έξοδα επόμενων χρήσεων ΧΧΧX  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

από χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις 

 ΧΧΧX 

 

 

Μετά την υπογραφή της χρηματοδοτικής σύμβασης Leasing έχουμε: 

 Χρέωση Πίστωση 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

για χρηματοοικονομικές 

μισθώσεις 

 ΧΧΧX  

Ταμειακά διαθέσιμα  ΧΧΧX 

 

 Χρέωση Πίστωση 

Τόκοι και συναφή έξοδα για 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

 ΧΧΧX  

Έξοδα επόμενων χρήσεων  ΧΧΧX 
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Πίνακας 13: Μισθωμένα Πάγια 

 

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΠΑΓΙΑ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ(ΔΛΠ)  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ(ΕΛΠ) 

Τα μισθωμένα με τη μέθοδο του leasing 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

Τα μισθωμένα με τη μέθοδο του leasing δεν 

εμφανίζονται σε καμία περίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις 

 

Ορισμοί που σχετίζονται με το ΔΛΠ 

 Εύλογη Αξία 

 Μίσθωση 

 Χρηματοδοτική Μίσθωση 

 Λειτουργική Μίσθωση 

 Έναρξη Μίσθωσης 

 Διάρκεια Μίσθωσης 

 Ελάχιστο σύνολο Μισθωμάτων 

5.5 Τα έσοδα 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4308 / 14, όπου ψηφίστηκε για να τηρούνται τα  διεθνή λογιστικά πρότυπα,  

στην περίπτωση των πωλήσεων ο λογαριασμός και το ύψος του εσόδου υπολογιζόταν με την 

παρουσία του παραστατικού ή γενικότερα οποιουδήποτε αποδεικτικού για την παροχή της 

υπηρεσίας ή μεταβίβασης κυριότητας του αγαθού ανεξάρτητα από το χρόνο που θα λάμβανε χώρα 

μέχρι την εξόφληση του. 

Πλέον, με την ψήφιση του νόμου για την τήρηση των διεθνών λογιστικών προτύπων επικρατεί το 

γεγονός αναγνώρισης τους στο σύνολο των εσόδων και μεταβιβάζονται στο σύνολό τους οι 

κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνδέονται άμεσα με το υποκείμενο αγαθό ή την υποκείμενη 

υπηρεσία.  

Χαρακτηριστική περίπτωση παρουσιάζεται η πώληση η οποία έχει μεγάλη πίστωση στον πελάτη. 

Σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 18 παρουσιάζεται η χρήση προεξοφλημένων αξιών για 

να μπορέσουν να καθοριστούν τα έσοδα, ενώ στην περίπτωση που παρουσιάζει διαφορά μεταξύ 

του ονομαστικού και του πραγματικού ύψους των εσόδων εμφανίζεται ως χρηματοοικονομικό 

έσοδο.  
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Η διαχείριση αυτή με βάση τα ελληνικά πρότυπα δεν υφίσταται πλέον με την ψήφιση του νόμου 

των διεθνών λογιστικών προτύπων. Θεωρείται σαν έσοδο η συνολική αξία που αναφέρεται σε 

σχετικό παραστατικό ακόμη και όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμη πίστωση.  

Σε περίπτωση ανταλλαγής αγαθών που είναι ο όμοιας αξίας, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

παρέχουν την ευκαιρία να συμψηφιστεί η παράδοση και η παραλαβή και κατά συνέπεια να μην 

εμφανίζεται κόστος.  

Προγενέστερα με την χρήση και τήρηση των ελληνικών λογιστικών προτύπων προβλεπόταν η 

έκδοση τιμολογίων και εμφανιζόταν ως αυξημένα έσοδα.  

Τα κέρδη ανά μετοχή αναλύονται με βάση διάφορα στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις όπως 

είναι ο αριθμός των μετοχών και οι διαφοροποιήσεις αυτών. (ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

 ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.», αρ. 18, παρ. 5-6) 

 

 

 

 

5.6 Το σύνολο των παροχών 

 

Το σύνολο των παροχών είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο για την οποιαδήποτε οντότητα, 

οποιασδήποτε κατηγορίας καθότι συσχετίζεται άμεσα με το έμψυχο δυναμικό της οντότητας και 

συνεπώς τα πρότυπα, τα οποία μελετούν και συσχετίζονται με αυτό και είναι πολύ σημαντικής 

σημασίας.  

Πριν την ψήφιση και υιοθέτηση του διεθνές λογιστικού προτύπου προβλεπόταν να σχηματίζονται 

προβλέψεις, οι οποίες είχαν άμεση σχέση με τις αποζημιώσεις στην περίπτωση που 

δημιουργούνταν έξοδος από την επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρέχεται ένα πλαίσιο με το οποίο καθοδηγούνται οι 

οντότητες για τον τρόπο χειρισμού των ανθρωπίνων πόρων τους. Ενδεικτική η διανομή των κερδών 

μελετάται και ενσωματώθηκε με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 19, όπου αντιμετωπίζει 

βραχυχρόνια παροχή, η οποία αναγνωρίζεται στα έξοδα ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα 

στοιχεία αυτά συνέλαβαν στον πίνακα διάθεσης κερδών και όχι αντίστοιχα στα αποτελέσματα 

χρήσης. 

Στην περίπτωση της αποτίμησης των προβλέψεων για παροχές των εργαζομένων στα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα προέβλεπαν το ύψος στα ονομαστικά ποσά τα οποία προέκυπταν από την 
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ημερομηνία του ισολογισμού με την αναλογιστική μέθοδο, προϋποθέτοντας ότι η μέθοδος αυτή θα 

έχει άμεση επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.  

Σε ό,τι αφορά την αποζημίωση συνταξιοδότησης σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα  

υπολογίζεται σε τμήματα κάθε χρόνο ενώ με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κάτι τέτοιο οφείλει να 

πραγματοποιηθεί τη στιγμή της καταβολής.  

Για το σύνολο των προκαθορισμένων παροχών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ορίζεται 

ένα πλαίσιο με το οποίο πραγματοποιούνται εύκολα οι υπολογισμοί και αφορούν το σύνολο των 

υποχρεώσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα και συσχετίζονται με καθορισμένες παροχές.  

Σε ό,τι αφορά τις γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνονται πολύ πιο 

σαφής και σε μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με ότι παρείχαν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

(Νεγκάκης Ι. Χρήστος (2015) 

 

 

 

5.7 Γνωστοποίηση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Στο σύνολό τους τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν πολύ σημαντική σημασία για κάθε 

επιχειρηματική οντότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος και την κατηγορία. Για το λόγο αυτό και η 

συσχέτιση των προελληνικών τόσο των εθνικών όσο και των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι 

πολύ βασική.  

Με την ψήφιση του νόμου 4308 / 2014 τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι απαραίτητο να 

εφαρμόζουν διατάξεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τα χρηματοοικονομικά μέσα με τον ίδιο τρόπο 

όπως και τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Σε ό,τι αφορά τις γνωστοποιήσεις με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα υποχρεώνεται η κάθε 

οντότητα να δημοσιεύει περισσότερα στοιχεία σε σχέση με παλαιότερα. Σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς το σύνολο των θεωρήσεων των χρηματοοικονομικών 

μέσων είναι πλέον απαραίτητη ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα παλαιότερα δεν ήταν 

απαραίτητο.  

Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα λογιστικής αντιστάθμιση δεν υπάρχει ενώ με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αντιπροσωπεύεται από το διεθνές λογιστικό πρότυπο 39 με το οποίο 

και καθορίζεται ο λογιστικός χειρισμός των χρηματοοικονομικών μέσων.  
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Οι τέσσερις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων που αφορούν την αποτίμηση σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ είναι τα εξής:  

 

 Τα στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

 Η επένδυση δια κρατείται μέχρι την ημερομηνία λήξεως τους.  

 Τα δάνεια και οι απαιτήσεις.  

 Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματικών στοιχείων.  

 

Σημαντική διαφορά μεταξύ των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελληνικών 

λογιστικών προτύπων είναι αυτή των γνωστοποιήσεων. Οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ότι 

ορίζει το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς 7. (ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

 ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.», αρ. 19, αρ. 24) 

 

Πίνακας 14: Αποτίμηση αποθεμάτων 

 

Οι αξίες των αποθεμάτων στο τέλος του έτους έχουν. 

Κατηγορία 

αποθέματος 

Κόστος 

κτήσης 

Τρέχουσα 

αξία 

Καθαρή αξία 

ρευστοποίηση

ς 

Τιμή 

αποτίμησης 

με Ε.Λ.Π. 

Τιμή 

αποτίμησης 

με Δ.Λ.Π 

Εμπορεύματα ΧΧΧX ΧΧΧX ΧΧΧX Στην 

Τρέχουσα 

Αξία 

Στην Καθαρή 

αξία 

ρευστοποίηση

ς 

Α και Β Ύλες ΧΧΧX ΧΧΧX ΧΧΧX Στο Κόστος 

κτήσης   

Στο Κόστος 

κίνησης  

Αναλώσιμα  ΧΧΧX ΧΧΧX ΧΧΧX Στην 

Τρέχουσα 

αξία 

Στο Κόστος 

κτήσης 
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5.8 Η απομείωση των περιουσιακών στοιχείων 

 

Το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο περιγράφονται και καθιερώνονται η απομείωση των περιουσιακών 

στοιχείων είναι ο νόμος 4308 / 2014, ο οποίος είναι συ σχετιζόμενος με το διεθνές λογιστικό 

πρότυπο 36. Πριν την ψήφιση αυτού του νόμου προβλεπόταν για απόσβεση της υπεραξίας είτε 

εφάπαξ, είτε κατά τη διάρκεια πέντε ετών με αποπληρωμή ισόποσων δόσεων.  

Σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36 προβλέπεται να εξετάζεται η υπεραξία για τυχόν 

απομείωση για κάθε χρόνο ανεξαιρέτως. Πλέον, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έχουν εισαχθεί 

και μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών οι οποίες εφαρμόζονται όταν δεν είναι εφικτή να βρεθεί 

το ύψος της αποζημίωσης για κάθε περιουσιακό στοιχείο.  

Επιπρόσθετα το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36 παρέχει την ευχέρεια να καταχωρούνται οι ζημιές 

στην καθαρή θέση καθώς επίσης και τη δυνατότητα αναστροφής του. Ενώ, αντίθετα τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα δεν προβλέπουν αναστροφή της απομείωσης της υπεραξίας ενώ την 

αναγνωρίζουν ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσης και επιστρέφουν στη συνέχεια. (Ντζανάτος Δ. 

(2008) 

 

Πίνακας 15: Αντιμετώπιση εξόδων απόκτησης ακινήτων 

 

Αγορά ακινήτου με οικόπεδο και η εταιρεία πλήρωσε και τα συμβολαιογραφικά έξοδα. 

 

Εγγραφές με ΕΛΠ 

 Χρέωση Πίστωση 

Οικόπεδο  ΧΧΧX  

Ακίνητο – εγκαταστάσεις 

ακινήτων 

ΧΧΧX  

Έξοδα κτήσης ΧΧΧX  

Ταμειακά διαθέσιμα  ΧΧΧX 
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Εγγραφές με ΔΛΠ 

 Χρέωση Πίστωση 

Οικόπεδο  ΧΧΧX  

Ακίνητο – εγκαταστάσεις 

ακινήτων 

ΧΧΧX  

Ταμειακά διαθέσιμα  ΧΧΧX 

 

Υπολογισμός Αποσβέσεων: 

 

Με τα Ε.Λ.Π 

 

Έστω αξία μηχανήματος και διάρκεια 4 έτη. Ο συντελεστής απόσβεσης είναι 15%. 

 

Αξία Κτήσης * 15% = Ετήσια απόσβεση. 

 

 

Με τα Δ.Λ.Π 

 

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος 4 έτη. 

Αξία κτήσης / έτη = Ετήσια απόσβεση. 

 

 

5.9 Οι προβλέψεις, οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις 

 

Για τη μελέτη των προβλέψεων σήμερα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ορίζονται οι προβλέψεις 

στην αρχική αναγνώριση και στη μεταγενέστερη αποτίμηση των στοιχείων ενώ με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα προβλέπουν την δραστηριότητα, την ενασχόληση και την μεσολάβηση πολλών 

προτύπων για τις προβλέψεις, όπως είναι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 2, το διεθνές λογιστικό 

πρότυπο 19, το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36 και το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής 

αναφοράς 4, όπως επίσης και το διεθνές λογιστικό πρότυπο 37, το οποίο ασχολείται περισσότερο 

με την προεξόφληση των προβλέψεων όπως ισχύει με βάση το νέο νόμο που ψήφισε και 4308 / 14. 
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(ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.») 

5.10 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οικονομικής αναφοράς ορίζεται ένα πλαίσιο 

καθορισμού με το οποίο καταγράφεται το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας 

οντότητας.  

Στην ίδια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί η ίδια οντότητα, τα έξοδα επιδρούν 

για να προσαυξηθεί το κόστος του άυλου παγίου σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα παρουσιάζουν ομοιότητες με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα 38 σε ό,τι αφορά το στοιχείο των άυλων περιουσιακών στοιχείων και της απόσβεσης.  

Το σύνολο των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής για τα 

ίδια προβλέπεται και ο συνολικός χρόνος απόσβεσης τους, ο οποίος βασίζεται στην ωφέλιμη ζωή 

τους.(ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.») 

 

 

Πίνακας 16: Αξία Παγίων 

 

ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ(ΔΛΠ)  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ(ΕΛΠ) 

Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται με 

βάση την ωφέλιμη ζωή τους. 

Οι αναπροσαρμογές της αξίας γίνονται με 

εκθέσεις ειδικών εκτιμητών 

Οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται με 

βάση την ωφέλιμη ζωή τους. 

Οι αναπροσαρμογές της αξίας γίνονται 

σύμφωνα με  ειδικές διατάξεις. 

 

 

5.11 Η Γεωργία 

 

Σε ό,τι αφορά τη γεωργία έρχεται σε συμφωνία τόσο νόμου 4308 / 14 που αφορά τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα όσο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την αποτίμηση των δύο 
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περιουσιακών στοιχείων όπου πραγματοποιείται αποτίμηση  στην εύλογη αξία και το κόστος 

διάθεσης.  

Πριν την ψήφιση του νόμου 4308 / 14 αναφερόταν ότι η αποτίμηση της κατηγορίας των στοιχείων 

που αφορούν τη Γεωργία γινόταν στο κόστος. Οι γνωστοποιήσεις αποτελούν μια διαφορά μεταξύ 

των ελληνικών λογιστικών προτύπων και των διεθνών λογιστικών προτύπων, όπου με βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα προβλεπόταν ότι τα ενσώματα πάγια και τα αποθέματα δεν είχαν 

γνωστοποιήσεις ενώ πλέον με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτούνται γνωστοποιήσεις των 

στοιχείων αυτών.(ΦΕΚ Α’251/24-11-2014, «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4308 Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.») 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Διαφορές μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Το κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι διαφορές που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Οι διαφορές που θα 

παρουσιαστούν σχετίζονται άμεσα και συσχετίζονται άμεσα τα δύο πρότυπα είναι η φορολογία, η 

ενσωμάτωση ακινητοποίησης και οι παρουσίες των χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

 

6.1 Η λογιστική πολιτική, οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και τα λάθη 

 

Σύμφωνα με τις διαφορές που αναφέρονται μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων που συσχετίζονται με τις λογιστικές πολιτικές, τις μεταβολές, τις 

λογιστικές εκτιμήσεις και τα λάθη είναι οι παρακάτω:  

 

Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα το σύνολο των λαθών αντιμετωπίζετε μεταγενέστερα 

και αφορά σύνηθες προηγούμενες περιόδους, το λάθος χωρίς να έχει επίδραση στα εγκατάσταση 

της χρήσης και διαμορφώνοντας την κατάσταση των προηγούμενων περιόδων.  

Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η δυνατότητα δεν υπάρχει καθότι σύμφωνα με τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα οι οικονομικές καταστάσεις που εγκρίνονται, για  οποιοδήποτε λάθος 

προέκυπτε μεταγενέστερη έχει επίδραση στο σύνολο των αποτελεσμάτων χρήσης.  



73 

Στην περίπτωση που δημιουργηθούν μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές της οντότητας με τα 

διεθνή λογισμικά στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 8, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα να 

αναδιατυπωθεί η προηγούμενη οικονομική κατάσταση εδώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα απλά γινόταν αναφορά ως επίδραση από αλλαγή στη μέθοδο απογραφής.  

Με ότι συσχετίζονται οι πολιτικές της οντότητας, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παρέχουν τη 

δυνατότητα επιλογής αρκεί να τεκμηριώνεται η επιλογή αυτή. Οι πολιτικές με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα προσδιοριζόταν από το κράτος.  

Επίσης με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα οι πολιτικές που καθορίζονται έχουν δεσμευτικό 

χαρακτήρα ενώ οι πολιτικές των οποίων ο καθορισμός γινόταν με απόφαση οργάνων θεωρούνται  

πολιτικές της οντότητας και προϋποθέτουν επαναδιατύπωση.  

Επιπρόσθετα η γνώμη το σύνολο των γνωστοποιήσεων που έχουν σχέση με τις αλλαγές των 

πολιτικών, τις λογιστικές εκτιμήσεις και τη διόρθωση λαθών που αφορούν προγενέστερες 

περιόδους συμπεριλαμβάνεται στο προσάρτημα με βάση τα όπως ισχύει από τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα.  

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το σύνολο των εσόδων και των εξόδων τα οποία 

αναφέρονται σε προηγούμενες χρήσεις δεν επιδρούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αλλά 

στο αποτέλεσμα της καθαρής θέσης και τους λογαριασμούς του ισολογισμού, του σχετικού 

σχεδιασμού. Ήδη αυτό πραγματοποιείται με διόρθωση των λαθών από τη χρήση που έχουν σχέση 

και με αναδιατύπωση των προηγούμενων οικονομικών καταστάσεων.  

Η παρουσίαση εισόδων και εξόδων σε τέτοιες περιπτώσεις σε ιδιαίτερο λογαριασμό στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης έχουν επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα τέλους χρήσης.  

Στην περίπτωση που μεταβάλλει τη εμφάνιση των κονδυλίων οικονομίας σύμφωνα με το διεθνές 

λογιστικό πρότυπο 8 αναδιατυπώνεται η χρήση και απαιτείται να αλλάξει το αποτέλεσμα της 

καθαρής θέσης. Ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα θεωρούνταν ότι αναμορφώνοντας 

την εμφάνιση των κονδυλίων χωρίς να υπάρχει καμία επιρροή, πραγματοποιούνταν η μεταβολή 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων της καθαρής θέσης. (Ντζανάτος Δ. (2008) 
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Πίνακας 17: Ανάλυση  διαφορών στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με βάση τα ΕΛΠ και το 

ΔΛΠ 17 

Στο ενεργητικό των ισολογισμών του 2004 παρατηρούμε: 

ΙΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

1.Γήπεδα-Οικόπεδα 7595367,33€ 0,00€ 7595367,33€ 

2. Κτίρια & τεχνικά έργα 7740827,74€ 694954,92€ 7045872,82€ 

4.  Μηχανήματα 8602236,92€ 5649701,29€ 2952535,63€ 

5. Μεταφορικά μέσα 963432,52€ 613450,87€ 349981,65€ 

6. Έπιπλα &λοιπός εξοπλισμός 1250112,29€ 1000116,20€ 249996,09€€ 

7. Ακινητοποιήσεις υπό 

εκτέλεση 

142983,75€ 0,00€ 142983,75€ 

 26294960,55€ 7958223,28€ 18336737,27€ 

 

 

 

6.2 Τα γεγονότα μετά το πέρας της ημερομηνίας του ισολογισμού 

 

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών 

λογιστικών προτύπων σε ότι έχει σχέση με τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας της 

ημερομηνίας του ισολογισμού είναι τα εξής:  

 

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα υπάρχουν διορθωτικά και μη διορθωτικά γεγονότα για τις 

οικονομικές καταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία που κατατάχθηκε ο 

ισολογισμός,  μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις.  

Ενώ αντίθετα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια και οποιαδήποτε 

μεταβολή για αρνητική επίδραση για τις οικονομικές καταστάσεις.  

Δεύτερον με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 10 τα μερίσματα που είναι πληρωτέα αποτελούν 

απόφαση της διοίκησης κατά τη στιγμή που θα εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις και απλά θα 

ανακοινωθούν χωρίς να πραγματοποιηθούν οι εγγραφές οι οποίες θα γίνουν μεταγενέστερα από το 

γενικό συμβούλιο ενώ σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα οι εγγραφές των μερισμάτων 

απαιτείται να καταγραφούν στον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων με πίστωση των υποχρεώσεων 

τη στιγμή που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις  η διοίκηση.  

Η διακοπή των δραστηριοτήτων με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 10 αποτελεί ένα μη 

διορθωτικό γεγονός ακόμη και να δημιουργεί πρόβλεψη υποτίμησης των στοιχείων ενώ με βάση τα 
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ελληνικά λογιστικά πρότυπα είναι απαραίτητο να παρθούν σχετικές προβλέψεις στις οικονομικές 

καταστάσεις.  

Στην περίπτωση μεγάλης καταστροφής που θα πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες μεταξύ της 

χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία του ισολογισμού και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων σε ό,τι αφορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα να μην παρατηρείται μη 

διορθωτικό γεγονός, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δημιουργούνται σχετικές 

προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους και έξοδα.  

Στην περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με τη συνέχιση μιας ενέργειας σύμφωνα με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα δημιουργείται η ανάγκη να συντάξουν οικονομικές καταστάσεις με 

άλλες αρχές και να γίνουν γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ισχύει το 

ίδιο με τη διαφορά ότι είναι πιο συνοπτική η παρουσίαση των γνωστοποιήσεων. (Ντζανάτος Δ. 

(2008) 

 

 

6.3 Ο φόρος εισοδήματος 

 

Οι διαφορές μεταξύ του διεθνούς λογιστικού προτύπου και του ελληνικού λογιστικού προτύπου 

που αναφέρονται στο φόρο εισοδήματος είναι ως ακολούθως:  

 

πρώτον τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα εκκαθαρίζονται μέσα στη χρήση με τη δήλωση της 

φορολογίας εισοδήματος ενώ αντίστοιχα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα διακανονίζονται και σε 

μεταγενέστερη μελλοντική χρονική στιγμή.  

Με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 ορίζεται η αναβαλλόμενη φορολόγηση των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων και κατ' επέκταση των εσόδων και των εξόδων, ενώ αντίθετα με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.  

Επιπρόσθετα τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προβλέπουν λογιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες η 

φορολογία δεν θα λάβει χώρα σε επίπεδο οντότητας αλλά σε επίπεδο ομίλου. Κάτι που δε 

συμβαίνει με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση 

συγχωνεύσεων με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12, απορροφάται η οντότητα, η οποία οφείλει να 

υπολογίσει όλους τους αναβαλλόμενους φόρους και με βάση αυτό προκύπτει και η σχετική 

υπεραξία της συγχώνευσης. Ενώ αντίθετα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα το σύνολο των 

συγχωνεύσεων δεν περιλαμβάνεται στους αναβαλλόμενος φόρος.  

Σε ό,τι αφορά το ομολογιακό δάνειο παρουσιάζεται διαφορά μεταξύ του διεθνής λογιστικού 
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προτύπου 12 και του ελληνικού λογιστικού προτύπου όπου με βάση το διεθνές πρότυπο ένα τέτοιο 

ομολογιακό δάνειο θα παρουσιαστεί στο σύνολό της καθαρής θέσης και θα πρέπει να χρεωθεί και 

να πιστωθούν οι αναβαλλόμενες υποχρεώσεις. Ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν 

περιλαμβάνεται κανένα στοιχείο στην καθαρή θέση και συνεπώς δεν εμφανίζεται κανένας 

αντίστοιχος φόρος.  

Στην περίπτωση όπου αποκτηθεί ένα στοιχείο δεν εκπίπτεται φορολογικά σε ό,τι αφορά τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν θα υπήρχε. Σύμφωνα με το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 12  στην περίπτωση προσαρμογής των παγίων πιστώνεται η καθαρή 

θέση με την υπεραξία και υπάρχει αντίστοιχη χρέωση της καθαρής θέσης με πίστωση των 

υποχρεώσεων με το ποσό που αντιστοιχεί στο φόρο υπεραξίας.  

Ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ο φόρος της υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων 

επιδρά στην καθαρή θέση χωρίς να έχει καμία επίδραση στα αποτελέσματά ούτε και στον πίνακα 

κατάταξης αυτών.  

Σε ό,τι αφορά τις πραγματικές διαφορές αυτό που παρουσιάζεται μεταξύ των δυο λογιστικών 

προτύπων είναι οτι όταν προκύπτει κάτι τέτοιο λόγω ενοποίησης θυγατρικών του εξωτερικού 

μεταφέρονται στην καθαρή θέση και υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος της καθαρής θέσης ενώ 

αντίθετα αντίστοιχα στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υπολογίζετε κάτι τέτοιο.  

Με το ίδιο διεθνές λογιστικό πρότυπο 12 στην περίπτωση συγχώνευσης, η εταιρεία που 

απορροφάται παρουσιάζει φορολογικά αλλά θα έχει κέρδος και θα υπολογίσει αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υπολογίζεται κάποια τέτοια 

απαίτηση.  

Στην περίπτωση που μια εταιρεία αποκτήσει υπηρεσίες που πραγματοποιούνται στο χρόνο θα την 

πληρώσει στο τέλος της περιόδου με μετοχές ενώ κάτι τέτοιο δεν υφίσταται με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα καθότι η σύναψη συναλλαγής και λήψης μιας υπηρεσίας θεωρείται αυτοτελής. 

Με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην περίπτωση παρουσίασης ζημιών έκτακτα φορολογικά 

πραγματοποιείται η εκτίμηση στις χρήσεις που έγινε και ακολούθως θα υπάρξουν κέρδη σήμερα με 

την αναβαλλόμενη απαίτηση πιστώνοντας τα έξοδα για το φόρο εισοδήματος στα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα.  

Μια απαίτηση δεν υφίσταται με τη μόνη διαφορά οτι υπήρχε έκπτωση στη περίπτωση που 

παρουσιαζόταν κέρδη συνεπώς ο φόρος ισοδύναμου εισοδήματος παρουσιάζονταν μειωμένο σε 

σχέση με το συντελεστή.  

Στην περίπτωση αποτίμησης συμμετοχών σε εύλογη αξία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν 

αναγνωρίζονται παρόλα αυτά επιδρά στην αναβαλλόμενη φορολογία ενώ με βάση τα ελληνικά 
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λογιστικά πρότυπα οι διαφορές αυτές επιδρούν στα αποτελέσματα σε μελλοντικές χρήσεις μέσω 

συμψηφισμού χωρίς να υπολογίζεται αναβαλλόμενος φόρος.  

Στην περίπτωση ενοποιημένων καταστάσεων με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

πραγματοποιείται συμψηφισμός των φόρων χρήσης εκτός ειδικών περιπτώσεων ενώ με βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο ούτε προβλέπεται διανομή των 

αποτελεσμάτων.  

Με βάση επίσης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε περίπτωση που εμφανίζεται χωριστά ο 

αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος οφείλετε να εμφανίζεται ξεχωριστά ο τρέχων αναβαλλόμενος 

φόρος εισοδήματος ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Η εμφάνιση 

συμφωνίας για το φόρο εισοδήματος με βάση  φορολογικό συντελεστή είναι υποχρεωτική με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα ένα με τα ελληνικά λογιστικά Πρότυπα δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.  

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα παροτρύνουν να υπάρχει λογαριασμός ως εκ τούτου φορολογική 

υποχρέωση - απαίτηση να γίνεται με λογιστική διαφάνεια ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.  

Επίσης τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 12 απαιτεί να εμφανίζονται οι φόροι στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα παρουσιάζεται στον πίνακα διανομής 

αποτελεσμάτων.  

Σημαντική διαφορά μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων και των ελληνικών λογιστικών 

προτύπων αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις όπου με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

παρέχονται πληροφορίες ώστε να πραγματοποιηθεί φορολογική ελάφρυνση ενώ με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των επιμέρους προτύπων κάθε φορά και οποιαδήποτε ελάφρυνση παρουσιάζεται στο φόρο 

εισοδήματος.  

Τέλος με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δημιουργούνται και ειδικά φορολογητέα 

αποθεματικά ενώ με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα τα αποθεματικά αυτά δημιουργούν φορολογική 

υποχρέωση.(Ντζανάτος Δ. (2008) 

 

 

6.4 Η ενημέρωση κατά τομέα 

 

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στην ενημέρωση κατά τομέα σύμφωνα με το λογιστικό πρότυπο 

14 και τον ελληνικό λογιστικό πρότυπο είναι η εξής:  
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Πρώτον με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

υποχρεούνται να παρουσιάζουν αναλυτικά και να ενημερώνουν για τα στοιχεία τους και τις 

υποχρεώσεις τους τα έσοδα και τα έξοδά τους σε ενοποιημένες καταστάσεις.  

Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα υποχρεώνονται οι εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες 

μόνο για την ανάλυση του κύκλου εργασιών τους. Σύμφωνα, με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 14 

προβλέπεται η υποχρέωση της πληροφόρησης για όλα τα στοιχεία της εταιρείας και όχι μόνο του 

κύκλου εργασιών.  

Επίσης το διεθνές λογιστικό πρότυπο 14 προβλέπει ένα σύνολο γνωστοποιήσεων και πληροφοριών 

κατά τομέα της οντότητας ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η ενημέρωση είναι 

συνοπτική και εξαντλείται με την ανάλυση του κύκλου εργασιών και μόνο. (Ντζανάτος Δ. (2008) 

 

 

 

6.5 Οι ενσώματες κινητοποιήσεις 

 

Οι διαφορές μεταξύ των Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και των ελληνικών λογιστικών προτύπων που 

αφορούν τις ενσώματες κινητοποιήσεις είναι οι εξής:  

 

Πρώτον σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση στα έξοδα 

εγκατάστασης για έξοδα που αφορούν την απόκτηση των ενσωμάτων παγίων, ενώ με βάση τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα περιλαμβάνεται στην αξία του πάγιου το κόστος μετά από το ύψος του 

κόστους μεταφοράς και ενσωμάτωσης έως ότου γίνει λειτουργικό.  

Με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα επιτρέπεται η κεφαλαιοποίηση των τόκων της 

κατασκευαστικής με λήψη δανείων όπως και τα έξοδα εγκατάστασης των συναλλαγματικών για 

δάνεια ενώ με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα το σύνολο των τόκων κεφαλαιοποιείται και 

συμπεριλαμβάνεται στο κόστος των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων με βάση το διεθνές λογιστικό 

πρότυπο 23 ενώ σε ότι έχει σχέση με τα έξοδα εγκατάστασης δεν προβλέπονται κεφαλαιοποιήσεις 

δαπανών από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η λειτουργία της οντότητας.  

Επίσης σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα κεφαλαιοποιούνται τα έξοδα 

αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης όπως και τα έξοδα μεγάλων συντηρήσεων ενώ αντίθετα 

τα ελληνικά λογιστικά Πρότυπα δεν προβλέπουν το σύνολο τέτοιων ρυθμίσεων.  

Σε ό,τι αφορά μεγάλα ανταλλακτικά σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 προβλέπεται η 

παρουσίαση τους στα πάγια ενώ με βάση τα ελληνικά λογικά πρότυπα συμβάλλουν σε ειδικό 
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λογαριασμό μέχρι να αναλωθούν.  

Σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα έξοδα λειτουργίας δοκιμής μιας εγκατάστασης 

αφαιρουμένων των εσόδων που θα προκύψουν κεφαλαιοποιείται στο κόστος της εγκατάστασης και  

πραγματοποιείται απόσβεση αυτόν, ενώ σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα θεωρούνται 

έξοδα εγκατάστασης και κεφαλαιοποιούνται με βάση τις σχετικές διατάξεις.  

Επίσης, σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν επιτρέπεται η εμφάνιση αξίας κτήσης των 

ακινήτων τα οποία έχουν αποκτηθεί με leasing στις οικονομικές καταστάσεις ενώ αντίστοιχα 

αντίθετα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πραγματοποιείται η εμφάνιση αυτών στις οικονομικές 

καταστάσεις και η υποχρέωση για εξόφληση τους. 

Επίσης, με βάση σε ό,τι αφορά την μεταφορά επιχορηγήσεων παγίων τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα, παρέχουν αυτή τη δυνατότητα ενώ αντίθετα τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιχορήγησης 

μεταφέρονται σε μείωση της αξίας κτήσης του πάγιου και παρακολουθούνται διακεκριμένα.  

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο της αποτίμησης με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα επιλέγεται η 

μέθοδος η οποία θα είναι στο κόστος ή στις αξίες αναπροσαρμογής ενώ με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα η αποτίμηση πραγματοποιείται μόνο στο κόστος και απαγορεύεται να γίνεται 

και στην αναπροσαρμογή εκτός ορισμένων περιπτώσεων.  

Οι αναπροσαρμογές με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 η πραγματοποίησή τους γίνεται κάθε 

τέσσερα χρόνια. Σήμερα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ενθαρρύνονται οι αποτιμήσεις από 

επαγγελματίες αποτιμητές ενώ με βάση το ελληνικό λογιστικό πρότυπο η πραγματοποίηση 

αποτιμήσεων πραγματοποιείται με νέους υπολογισμούς που καθορίζονται με βάση σχετική 

νομοθεσία.  

Επίσης, με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα η περίπτωση της αναπροσαρμογής σε περίπτωση 

που αυξάνεται η αξία κτήσης και υπάρχει η περίπτωση αναπροσαρμογής πραγματοποιείται στην 

περίπτωση που γίνει αύξηση της αξίας κτήσης και των αποσβεσμένων παγίων ενώ κάτι τέτοιο 

ισχύει μόνο με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.  

Ενώ με βάση τα διεθνή επιτρέπεται και συμψηφισμό τον συσσωρεμένων αποσβέσεων. Σε ό,τι 

αφορά την πιστωτική διαφορά της αναπροσαρμογής με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 

μεταφέρεται προς όφελος των αποτελεσμάτων χρήσης ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν 

προβλεπόταν καμία τέτοια ενέργεια.  

Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για τη χρεωστική διαφορά επιτρέπεται η μεταφορά τους είτε 

στην καθαρή θέση είτε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, με τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα δεν υφίσταται να προκύψει κάτι τέτοιο.  

Σε ό,τι αφορά το αποθεματικό αναπροσαρμογής με βάση τα ελληνικά πρότυπα  κεφαλαιοποιείται 

από τη στιγμή που δημιουργούνταν ένα με βάση τη Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα υπάρχει ακόμη και 
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αν διαγραφεί το πάγιο από πώληση ή άλλη αιτία μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης.  

Οι φορολογικές απαιτήσεις -  υποχρεώσεις δεν παρουσιαζόταν ενώ με βάση τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα απαιτείται η εμφάνιση αυτών σύμφωνα με το διεθνές λογιστικό πρότυπο 12. Σε ό,τι αφορά 

τις αποσβέσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εντοπίζονται με την ωφέλιμη διάρκεια 

ζωής που έχει το πάγιο και την υπολειμματική του αξία, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα επιτρεπόταν με ό,τι ορίζει ο νόμος.  

Η απόσβεση ενός παγίου στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σταμάτα και γίνεται μεταφορά σε ειδικό 

λογαριασμό όταν αποφασιστεί η πώληση του ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα η 

απόσβεση του πάγιου προβλεπόταν μέχρι να πουληθεί.  

Σε ό,τι αφορά τα αδρανή πάγια με βάση τα διεθνή πρότυπα υπάρχει κανονική απόσβεσή τους και 

ταυτόχρονη παροχή πληροφοριών ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υπήρχε υποχρέωσή 

να αποσβεστούν πλήρως.  

Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή του συντελεστή της ωφέλιμης ζωής και της υπολειμματικής αξίας 

παγίων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μπορούν να μεταβληθούν κάθε χρόνο ένα με τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν επιτρέπονται μεταβολές.  

Στην περίπτωση του sale and leaseback με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατανέμετε το 

αποτέλεσμα στα αποτελέσματα χρήσης κατά την χρηματική μίσθωση ενώ με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε η πώληση και το κέρδος ή ζημιά που 

προέκυψε παρουσιάζονται στα αποτελέσματα την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε. 

Επίσης, στην περίπτωση αγοράς πάγιου με μακροπρόθεσμη πίστωση με βάση τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα προεξοφλείται η υποχρέωση και διακρίνεται το κεφάλαιο από τον τόκο που 

κεφαλαιοποιείται ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα μια τέτοια αγορά θεωρείται ότι δεν 

υπάρχει τόκος από μια τέτοια αγορά.  

Σε ό,τι αφορά τον ισολογισμό με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εμφανίζεται μόνο το 

αναπόσπαστο υπόλοιπο, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα υποχρεούνταν να γίνεται 

παρουσίαση για κάθε κατηγορία αξίας κτήσης των σωρευμένων αποσβέσεων και των 

αναπόσβεστων υπολοίπων αυτών.  

Σε ό,τι αφορά τις γνωστοποιήσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα πρέπει να είναι αρκετές 

ενώ αντίστοιχα με βάση τα ελληνικά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες προτύπων. (Ντζανάτος Δ. 

(2008) 
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6.6 Η λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

 

Το σύνολο των διαφόρων που παρουσιάζεται μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων σε ό,τι αφορά την λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και 

γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης αναφέρεται παρακάτω ως εξής:  

 

Σε ό,τι αφορά την καταχώρηση των επιχορηγήσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

όταν υπάρχει αβεβαιότητα καταχωρούνται, ενώ όταν υπάρχει βεβαιότητα θα γίνει είσπραξή τους . 

Ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα  η καταχώρησή τους δεν προβλέπονταν παρά μόνο με 

την έκδοση σχετικού ειδικού τιμολογίου.  

Σε ό,τι αφορά τις επιχορηγήσεις σε είδος καταγωγής με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

καταχωρούνται στην εύλογη συμβολική αξία αυτών ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα 

δεν υπάρχει ρύθμιση για μία τέτοια περίπτωση. Στον τρόπο καταχώρησης των επιχορηγήσεων με 

βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα προβλέπεται η αρχική καταχώρησή τους με πίστωση 

μεταβατικών λογαριασμών παθητικού και στη συνέχεια μεταφορά αυτών στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Ενώ, αντίθετα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για τις επιχορηγήσεις. 

Για τον υπολογισμό του κόστους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 12 επιβαρύνουν τα 

αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά Πρότυπα υπάρχει η 

δυνατότητα το κόστος αυτό που δεν έχει ληφθεί η επιχορήγηση να εμφανίζεται σου μεταβατικούς 

λογαριασμούς αλλά πρακτικά για φορολογικούς λόγους η επιχορήγηση αυτή να εμφανίζεται ως 

έσοδο προηγούμενων χρήσεων.  

Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δίνεται η δυνατότητα στις επιχορηγήσεις των παγίων να 

μεταφέρονται σε μείωση της αξίας κτήσης των παγίων ενώ αντίθετα με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα δεν παρέχεται τέτοια δυνατότητα.  

Σε ό,τι αφορά το συμψηφισμό των επιχορηγήσεων για να καλύψουν δαπάνες σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα επιτρέπεται, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν 

επιτρέπεται. Και τέλος σε οτι άφορά τις γνωστοποιήσεις που εμφανίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες 

προτύπων ή τα διεθνή λογιστικά πρότυπα παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό γνωστοποιήσεων ενώ τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα έχουν περιορισμένο αριθμό. (Ντζανάτος Δ. (2008) 
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6.7 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος 

 

Οι διαφορές που παρουσιάζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα ελληνικά λογιστικά 

πρότυπα και αφορούν τις επιδράσεις των μεταβολών για τις τιμές συναλλάγματος ακολουθούν 

παρακάτω ως εξής:  

 

Αρχικά με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γίνεται χρήση της μετατροπής σε νόμισμα λειτουργίας 

στη διάρκεια της χρήσης και όχι την ημερομηνία της συναλλαγής ανά μέσο όρο ισοτιμιών 

εβδομαδιαία ή μηνιαία, ενώ αντίθετα στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προτιμάται η  μετατροπή σε 

νόμισμα λειτουργίας τη στιγμή που γίνεται η συναλλαγή. 

Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

πραγματοποιείται την ημέρα του ισολογισμού  σαν ατομικός ισολογισμός στα στοιχεία εκείνα τα 

οποία περιλαμβάνει απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τη λήψη και την παράδοση 

συγκεκριμένου αριθμού ενώ αντίστοιχα με βάση τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν 

υπάρχει κάποια αντίστοιχη υποχρέωση.  

Σε ό,τι αφορά τα μη χρηματικά στοιχεία του ατομικού ισολογισμού που η αποτίμηση της εύλογης 

αξίας στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 21 μετατρέπεται σε ισοτιμία την ημερομηνία που έχει 

αποτιμηθεί σε εύλογες αξίες ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν αναφέρονται ειδικά 

στοιχεία που είναι αποτιμημένα σε εύλογες αξίες. 

Σε ο,τι αφορά την επίσημη ισοτιμία με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πραγματοποιείται η 

προσέγγιση περισσότερο σε συγκεκριμένα αποτιμούμενα στοιχεία με κριτήριο τις ταμειακές τους 

ροές, ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα αναφέρεται σαν ισοτιμία κλεισίματος και δεν 

υπάρχει κάποια επίσημη ισοτιμία.  

Σε ό,τι αφορά τις συνταγματικές διαφορές της αποτίμησης χρηματικών στοιχείων με βάση το 

διεθνές λογιστικό πρότυπο 21 προβλέπεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσης ενώ με 

βάση αντίθετη των ελληνικών λογιστικών προτύπων προβλέπεται να αντιμετωπιστούν οι 

απαιτήσεις αυτές και οι υποχρεώσεις με ειδικό τρόπο. 

Σε ό,τι αφορά τις συνταγματικές διάφορες οι  αποτιμήσεις για μη χρηματικά στοιχεία με βάση τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα μετατρέπονται στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση ενώ με βάση τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο και μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα αν αποτελούν χρηματικά στοιχεία.  

Με βάση το διεθνές λογιστικό πρότυπο 21 που αφορά τις διαφορές αποτίμησης μπορεί να 

προκύψουν αναβαλλόμενοι φόροι ενώ για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν τίθεται όμοια 

κατάσταση.  
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Σε ό,τι αφορά ενοποιημένους ισολογισμούς με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα η μετατροπή 

τους γίνεται με την ισοτιμία κατά την ημερομηνία του κλεισίματος, ενώ με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα ακολουθείται η ίδια τακτική χωρίς την ανάλογη ρύθμιση.  

Για τα ενοποιημένα αποτελέσματα σύμφωνα με το διεθνή λογιστικά πρότυπα προβλέπεται να 

μετατρέπονται τα κονδύλια των αποτελεσμάτων μιας εταιρείας του εξωτερικού με βάση την 

ισοτιμία της ημερομηνίας  της συναλλαγή ενώ με βάση τα ελληνικά λογικά πρότυπα ακολουθείται 

η ίδια πρακτική χωρίς να υπάρχει ανάλογη ρύθμιση υποχρέωσης ενημέρωσης.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές που θα προκύψουν από τη διαδικασία της μετατροπής των 

θυγατρικών σε νόμισμά της μητρικής μεταφέρουν στην καθαρή θέση σύμφωνα με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα ενώ με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υφίσταται τέτοια ρύθμιση.  

Στην περίπτωση που θυγατρική εταιρεία παρουσίασε υπερ πληθωριστικές οικονομίες με βάση το 

ΔΛΠ 21 οι οικονομικές της καταστάσεις να μετατραπούν σε ισοτιμία κατά την ημερομηνία 

κλεισίματος ενώ με βάση τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα δεν υφίσταται σχετική ρύθμιση.  

Σε ό,τι αφορά τις συνταγματικές διαφορές για αποτίμηση δανείων τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

προβλέπει κεφαλαιοποίηση των τόκων ενώ αντίστοιχα τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα προβλέπει 

μεταφορά του συνόλου στα έξοδα εγκατάστασης και να αποσβένονται ανάλογα με τη διάρκεια που 

έχουν τα δάνεια και οι πιστώσεις. 

Οι συνταγματικές διαφορές που θα προκύψουν από αποτίμηση στοιχείων καταστημάτων στο 

εξωτερικό πέραν των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων ή των δανείων για λήψη παγίων 

μετατρέπονται στα αποτελέσματα όπως ισχύει με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα ενώ τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα προβλέπουν διάκριση των στοιχείων που αποτιμούνται και μεταφορά στα 

αποτελέσματα ή και στην καθαρή θέση ανάλογα με την περίπτωση. (Ντζανάτος Δ. (2008) 

 

6.8 Πλεονεκτήματα  - μειονεκτήματα της εφαρμογής των Ε.Λ.Π. 

 

6.8.1Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα που αποτελούν και τη βασική επιχειρηματολογία των συντακτών του 

νόμου από την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. συνοψίζονται στα εξής: 

 

 Με τις νέες διατάξεις των Ε.Λ.Π. ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο οι λογιστικές 

διατάξεις  της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, εναρμονίζεται το εθνικό λογιστικό πλαίσιο 

με τις αντίστοιχες διεθνείς πρακτικές. Το λογιστικό Σύστημα που εισάγεται είναι κατανοητό και 
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συμφωνεί περισσότερο με τη φιλοσοφία της διεθνούς αγοράς. Αυτό μπορεί να επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην προσπάθεια των οντοτήτων να αναζητήσουν ευκαιρίες και σε διεθνές επίπεδο. 

Δίνεται η δυνατότητα στις οικονομικές καταστάσεις να μην συνδέονται πλέον με τη φορολογική 

νομοθεσία και έτσι απεικονίζουν καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια  την πραγματική 

χρηματοοικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται με μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία και 

ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην πραγματικότητα διότι για παράδειγμα καταργούνται 

τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και τα έκτακτα αποτελέσματα, αλλάζει η απεικόνιση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ο φόρος εισοδήματος ως 

έξοδο της περιόδου και διευκολύνεται η σύγκριση σε σχέση με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές 

Εταιρείες. 

 Διορθώνονται σφάλματα τα οποία αποτελούν παραβίαση των κανόνων των λογιστικών 

οδηγιών της ΕΕ τα οποία περιέπλεκαν τη λογιστική διαδικασία και αποτύπωναν λανθασμένα 

κάποια κονδύλια, όπως η εμφάνιση των συναλλαγματικών διαφορών στον ισολογισμό και η 

αλόγιστη κεφαλαιοποίηση εξόδων. 

 Οι διατάξεις περί λογιστικού συστήματος, λογιστικών αρχείων (βιβλίων), και παραστατικών 

πωλήσεων (άρθρα 1-15) ουσιαστικά επιτυγχάνει την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του Ν. 4093/2012 κάτι το οποίο φέρεται να 

είναι από τους πρωταρχικούς στόχους θέσπισης του νέου νόμου. 

 Σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων διατάξεων, η επιβολή προστίμων θα είναι αποτέλεσμα 

της μη τήρησης αξιόπιστων λογιστικών αρχείων και δεν θα στηρίζεται σε τυπικές και χωρίς 

φορολογικό ενδιαφέρον παραβάσεις που δεν συνεπάγονται την απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή τη 

δημιουργία ουσιαστικών δυσχερειών στον έλεγχο. 

 Επιχειρείται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού συστήματος για τις 

οντότητες που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου το οποίο, μέσω της ενοποίησης,  και του 

εκσυγχρονισμού των λογιστικών κανόνων.  

 Όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του Ν. 4308/2014, ο νέος νόμος καταπολεμά 

τη λογιστική πολυνομία, διότι για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται 

σε ένα νομοθέτημα με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των οντοτήτων και των λογιστών. Στο νέο 

νόμο περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες με το προϊσχύον σύστημα υπήρχαν είτε στον Κ.Φ.Α.Σ., 

είτε στον Κ.Ν. 2190/1920, είτε στο Ε.Λ.Γ.Σ. Εξάλλου, στηριζόμενος κανείς σ’ αυτό το πλεονέκτημα 

του περιορισμού της πολυνομίας θα μπορούσε να πει ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα σταθερό 
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περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει ώστε τα πληροφοριακά συστήματα να είναι πιο αποτελεσματικά 

και αξιόπιστα, γεγονός που θα ήταν μεγάλο όφελος για τις οντότητες. 

 Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα που εικάζεται είναι ότι με την εφαρμογή των Ε.Λ.Π. θα 

γίνει πιο ελκυστική η ελληνική αγορά για ξένες επενδύσεις και κεφάλαια, διότι οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εγχώριων οντοτήτων θα είναι περισσότερο εναρμονισμένες 

με τα διεθνή λογιστικά πλαίσια με αποτέλεσμα να είναι πιο κατανοητά για τους ξένους επενδυτές. 

 Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. μειώνει το κόστος εννδοομιλικής πληροφόρησης διότι συνήθως οι 

μητρικές εταιρίες του εξωτερικού ζητούν από τις θυγατρικές τους στην Ελλάδα να τους 

παρουσιάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα οικονομικά τους μεγέθη σύμφωνα με το 

λογιστικό σχέδιο που ισχύει στην έδρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οντότητες να αναγκάζονται να 

συντάσσουν δύο ειδών οικονομικές καταστάσεις με αποδέκτες στη μία περίπτωση τις ελληνικές 

φορολογικές και άλλες αρχές και στην άλλη, τη μητρική εταιρία. 

 Ικανοποιεί την ανάγκη των επιχειρήσεων και των χρηστών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των πληροφοριών που αντλούν από 

αυτές, ώστε να προάγεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. 

 Το νέο λογιστικό σχέδιο που προβλέπεται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. διατηρεί σε μεγάλο 

βαθμό τους κωδικούς και τους τίτλους του Ε.Γ.Λ.Σ., ώστε οι χρήστες να μην δυσκολευτούν να 

προσαρμοστούν και να εξοικειωθούν. 

 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση προς τη Βουλή για τα Ε.Λ.Π. στον Ν. 4308/2014 έχει 

ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό κόστος. Στις επιχειρήσεις  αυτές περιλαμβάνονται οι πολύ 

μικρές οντότητες που όπως αναφέρθηκε αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ελληνικές 

οικονομίας. 

 Οι οντότητες έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ως βάση το υφιστάμενο λογιστικό 

σχέδιο και τη μηχανογραφική παραμετροποίηση που στηρίζεται σε αυτό και να πραγματοποιήσουν 

μόνο μικρές παρεμβάσεις, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως το λογισμικό που χρησιμοποιούν με τις 

νέες απαιτήσεις των Ε.Λ.Π. Με τον τρόπο αυτό οι οντότητες θα είναι σε θέση να συντάξουν τις 

νέες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις χωρίς μεγάλη δυσκολία. 

 

6.8.2 Μειονεκτήματα από την εφαρμογή 

 

Τα βασικότερα επιχειρήματα πλήθους επιστημόνων και φορέων αναφορικά με τα μειονεκτήματα 

που παρουσιάζει η εφαρμογή των διατάξεων εστιάζονται στα εξής: 
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 Το λογιστικό πλαίσιο που προβλέπουν οι διατάξεις των Ε.Λ.Π. αγνοεί την Αναλυτική 

Λογιστική του Ε.Γ.Λ.Σ. και δεν προβλέπουν τη λογιστική κατάρτιση του λογαριασμού της γενικής 

εκμετάλλευσης με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της Γενικής Λογιστικής που είναι τα πλέον 

αξιόπιστα και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την κύρια δραστηριότητα της οντότητας. Ο 

λογιστικός λογαριασμός της γενικές εκμετάλλευσης αποτελεί το σπουδαιότερο εργαλείο στα χέρια 

της Διοίκησης των Επιχειρήσεων για δική τους συνολική αξιόπιστη πληροφόρηση και για στήριξη 

των αιτήσεων αποτελεσμάτων σε κάθε φορολογικό ή άλλης φύσεως έλεγχο. 

 Τα νέα Ε.Λ.Π. δεδομένου ότι δεν προβλέπουν σφιχτούς κανόνες και αυστηρή τυποποίηση 

επιτρέπουν πιθανόν τον αυτοσχεδιασμό σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να αντιβαίνει τις λογιστικές 

αρχές με αποτέλεσμα όμως να απειλείται η συγκρισιμότητα των στοιχείων. Με την καθιέρωση του 

Ε.Γ.Λ.Σ είχε επιτευχθεί η τυποποίηση και η ομοιομορφία των λογιστικών μεγεθών. 

 Η Λογιστική Τυποποίηση η οποία παρέχεται με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 1123/1980) παύει πλέον 

να ισχύει και τη θέση του παίρνει ένα «χαλαρό» λογιστικό πλαίσιο με ελλείψεις. 

 Το Σχέδιο Λογαριασμών που προτείνεται δεν έχει κανόνες οι οποίοι να καθορίζουν τον 

τρόπο χειρισμού και λειτουργίας των λογαριασμών όπως και το περιεχόμενο τους. Περιλαμβάνει 

ένα όχι αρμονικό συνδυασμό από διάφορους κανόνες και από το Ε.Γ.Λ.Σ. και από την Οδηγία 

2013/34/ΕΕ και από τα Δ.Π.Χ.Α. 

 Η εφαρμογή τους συνεπάγεται ένα αυξημένο κόστος διότι αλλάζει τη λογιστική οργάνωση 

των επιχειρήσεων και τις υποχρεώνει σε πλήρη λογιστική αναδιοργάνωση.  Υπάρχει σημαντικό 

κόστος, όπως το κόστος προσαρμογής του λογιστικού συστήματος, κόστος εκπαίδευσης 

προσωπικού και εφόσον επιλεγεί η μέθοδος της «εύλογης αξίας» κόστος εκτίμησης παγίων και 

κόστος αναλογιστικών μελετών.  

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος της «εύλογης αξίας» ή εφαρμοστούν διαφορετικοί 

συντελεστές απόσβεσης, η οντότητα υποχρεούται να λειτουργεί ταυτόχρονα δύο λογιστικά 

συστήματα, ένα για τα Ε.Λ.Π. και ένα για φορολογικούς σκοπούς με όλα τα προβλήματα και τις 

αντιφάσεις που αυτό μπορεί να προκαλέσει. Στην αντίθετη περίπτωση, που η οντότητα δεν 

ακολουθήσει τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» θα έχει μόνο ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο θα 

λειτουργεί και αυτό πιθανότατα θα επιλέξει η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε προσπάθεια αναφοράς και μελέτης στο επίπεδο της 

διεθνής πρακτικής των λογιστικών προτύπων σε σχέση με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και ότι 

αφορούσε σε λογιστική εφαρμογή στα ελληνικά δεδομένα.  

Με βιβλιογραφική αναφορά διατυπώθηκαν οι ορισμοί και τα πεδία εφαρμογής, καθώς επίσης έγινε 

σύγκριση και αναφορά των διαφορών μεταξύ των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων.  

Μέσα από τη μελέτη και την παρουσίαση τους συμπεραίνεται ότι, το γεγονός αντικατάστασης των 

ελληνικών αρχών παρακολούθησης των οικονομικών  καταστάσεων της επιχείρησης με βάση τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ήταν μια ορθή τακτική που ακολουθήθηκε καθώς επίσης θα βοηθήσει 

τις ελληνικές οντότητες να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και υπηρεσίες λογιστικού 

χειρισμού των οικονομικών δεδομένων.  

Με βάση την ολοκλήρωση αυτή της εργασίας δίνεται το έναυσμα για περισσότερες μελλοντικές 

αναζητήσεις που θα ενδιαφέρουν τις εξελίξεις και τα πεδία εφαρμογής των λογιστικών προτύπων 

καθότι πρόκειται για ένα κλάδο, τα στοιχεία  όπου μεταβάλλονται τα δεδομένα συνεχώς και 

συμβαδίζουν ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται την κάθε στιγμή. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

 

ΑΕ = Αντισταθμιστικό Εργαλείο 

ΑΕΜ  = Ακαθάριστη Επένδυση στη Μίσθωση 

ΑΙ – ΔΠΧΑ = Αρχικός Ισολογισμός με Βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΑΟΛΛΑ = Ανώτατο Όργανο Λήψης Λειτουργικών Αποφάσεων 

ΑΣ = Αντισταθμισμένο Στοιχείο 

ΑΥ – ΣΚ = Αποθεματικό Υιοθέτησης – Συσσωρευμένα Κέρδη 

ΒΑΑ = Βραχυπρόθεσμη Αποζημιωνόμενη Απουσία 

ΓΑΛΠ = Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Πρακτικές 

ΓΑΛΠ – ΗΠΑ =Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Πρακτικές  - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

ΓΔΤ = Γενικός Δείκτης Τιμών 

ΓΕΔ = Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής 

ΓΟΔ = Γενικός Οικονομικός Διευθυντής 

ΔΑ = Δίκαιη Αξία 

ΔΑΔΑ = Δίκαιη Αξία Δικαιώματος Αγοράς 

ΔΑΔΠ = Δίκαιη Αξία Δικαιώματος Πώλησης 

ΔΑΚΗΖ = Δίκαιη Αξία μέσω Κέρδους ή Ζημιάς 

ΔΑΚΣΕΑ = Δίκαιη Αξία Καθαρών Στοιχείων Ενεργητικού που Αποκτώνται 

ΔΑΜ = Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών 

ΔΑΤΜ = Δικαίωμα Ανατίμησης στην Τιμή της Μετοχής 

ΔΔ = Διακοπείσα Δραστηριότητα 

ΔΕΑ = Δεν Επιμετράτε Αξιόπιστα 

ΔΕΠΔΕ = Δάνεια και Εισπρακτέα Ποσά που Δημιουργήθηκαν από την Επιχείρηση 

ΔΚΕ = Δραστηριότητες υπό Κοινό Έλεγχο 

ΔΛΠ = Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ΔΝΤ= Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ΔΟΕΚ = Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς 

ΔΠ = Δικαίωμα Προαίρεσης 

ΔΠΑ = Δικαίωμα Προαίρεσης για Αγορά 

ΔΠΠ = Διαθέσιμο Προς Πώληση 

ΔΠΧΑ = Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΔΣ = Διοικητικό Συμβούλιο 

ΔΧΑ = Διεθνής Χρηματοοικονομική Αναφορά 
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ΕΕ = Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ε.ΕΚ.Δ.Σ.Μ. = Ενδεχομένως Εκδοτέες Δυνητικά Συνήθεις Μετοχές 

Ε.ΕΚ.Μ = Ενδεχομένως Εκδοτέες Μετοχές 

Ε.ΕΚ.Σ.Μ = Ενδεχομένως Εκδοτέες Συνήθεις Μετοχές 

Ε.ΕΠ.Μ = Ενδεχομένως Επιστρεπτέες Μετοχές 

ΕΑ = Εσωτερική Αξία 

ΕΑΟ = Εσωτερική Αναδιάρθρωση Ομίλου 

ΕΔΛΠ = Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ΕΕΔΧΑ = Επιτροπή Ερμηνειών Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΕΙ = Ενοποιημένος Ισολογισμός 

ΕΙΚ = Εργαλείο Ιδίων Κεφαλαίων 

ΕΙΚ – ΔΕΑ = Εργαλείο Ιδίων Κεφαλαίων που δεν Επιμετράτε Αξιόπιστα 

ΕΙΚ -ΕΑ = Εργαλείο Ιδίων Κεφαλαίων που Επιμετράτε Αξιόπιστα 

ΕΚΑ = Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

ΕΚΜΑ = Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών στα Αποθεματικά 

ΕΚΜΛ = Επένδυση που Κατέχεται Μέχρι τη Λήξη της 

ΕΣ = Έγγραφο Συζήτησης 

ΕΣΑ = Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης 

ΕΣΜ = Ελάχιστο Σύνολο Μισθωμάτων 

ΕΣΧΑ = Εσωτερικό Σύστημα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΕΥΑ = Εγγυημένη Υπολειμματική Αξία 

ΕΧΚ = Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΖΑΜ = Ζημιά Ανά Μετοχή 

ΗΒ = Ηνωμένο Βασίλειο 

ΗΠΑ = Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΘΤΑΔ = Θεωρητική Τιμή Άνευ Δικαιώματος 

ΙΕΔΛΠ = Ίδρυμα Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ΙΚ = Ίδια Κεφάλαια 

ΚΑ = Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

ΚΑΜ = Κέρδος Ανά Μετοχή 

ΚΕ = Κατεχόμενο (η) για Εμπορία  

ΚΕΜ  = Καθαρή Επένδυση στη Μίσθωση 

ΚΛΑ = Καθαρή Λογιστική Αξία 

ΚΠΑ = Καθαρή Παρούσα Αξία 
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ΚΠΕ = Κατάσταση Πλήρων Εισοδημάτων 

ΚΡΑ = Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία 

ΚΣΕ = Καθαρά Στοιχεία Ενεργητικού 

ΚΣΕΗΙ = Καθαρά Στοιχεία Ενεργητικού την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

ΛΑ = Λογιστική Αξία 

ΛΕ = Λογιστική Εκτίμηση 

ΛΗΔ = Λογιστική Ημερομηνίας Διακανονισμού 

ΛΗΕΣ = Λογιστική Ημερομηνίας Εμπορικής Συναλλαγής  

ΛΠ = Λογιστική Πολιτική 

ΜΑΤ = Μέση Απόκλιση Τετραγώνου 

ΜΔΤΡ = Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών 

ΜΕΕ = Μόνιμη Επιτροπή Ερμηνειών 

ΜΚΣΣ = Μη – Κατανεμημένο Στοιχείο Συμφιλίωσης 

ΜΣΑΣΜ = Μέσος Σταθμικός Αριθμός Συνήθων Μετοχών 

ΜΣΒΑΑ = Μη – Συσσωρευόμενες Βραχυπρόθεσμες Αποζημιωμένες Απουσίες 

ΞΧΚ = Ξεχωριστές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

0 – 7 = Ομάδα των επτά 

ΟΕΣ = Οντότητα Ειδικού Σκοπού 

ΟΚΕ = Οντότητες υπό Κοινό Έλεγχο 

ΟΠΔ = Όμιλος με Πολύπλοκη Δομή 

ΠΓΑΛΠ = Προηγούμενες Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Πρακτικές 

ΠΕ = Προεξοφλητικό Επιτόκιο 

ΠΕΧΚ = Πρώτες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΠΕΧΚ – ΔΠΧΑ = Πρώτες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

ΠΙΣ = Πίστωση 

ΠΜΠΚ = Πρόβλεψη για Μη – Πραγματοποιηθέν Κέρδος 

ΠΠ = Προσχέδιο Προτύπου 

ΠΣ = Προεξοφλητικοί Συντελεστές 

ΠΣΜ = Πληρωμή σε Συνάρτηση με Μετοχές 

ΠΧΕ = Παράγωγο Χρηματοοικονομικό Εργαλείο 

ΡΕΛ – ΕΕ = Ρυθμιστική Επιτροπή Λογιστικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΑΕ = Συμφέρον Άνευ Ελέγχου 

Σ.Α.ΕΠ = Συμφωνία Ανταλλαγής Επιτοκίου 
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ΣΑΜ = Σχέδιο Αγοράς Μετοχών 

ΣΑΜΠ = Σχέδιο Αγοράς Μετοχών από το Προσωπικό 

ΣΒΑΑ = Συσσωρευμένες Βραχυπρόθεσμες Αποζημιωνόμενες Απουσίες 

ΣΔΕΙΚ = Συναλλαγή (που αφορά σε πληρωμή σε συνάρτηση με μετοχές), Διακανονιζόμενης με 

Εργαλεία Ιδίων Κεφαλαίων  

ΣΔΛΠ = Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

ΣΔΜ = Συναλλαγή (που αφορά σε πληρωμή σε συνάρτηση με μετοχές), Διακανονιζόμενης με 

Μετρητά 

ΣΔΠ = Σχέδιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης 

ΣΕ = Στοιχείο Ενεργητικού 

ΣΕΚΕ = Στοιχείο Ενεργητικού υπό Κοινό Έλεγχο 

ΣΕΡΠΑ = Στοιχείο Ενεργητικού με Ρήτρα Πρόωρης Αποπληρωμής 

ΣΚΣ = Σχέδιο Καθορισμένης Συνεισφοράς 

ΣΚΩ = Σχέδιο Καθορισμένου Ωφελήματος 

ΣΛΠ – ΜΒ = Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων – Μεγάλης Βρετανίας 

ΣΜΑΠΕ = Συμβόλαιο Μελλοντικής Αγοράς ή Πώλησης Εμπορευμάτων 

ΣΜΕ = Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης 

ΣΣΠ = Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων 

ΣΧΕ = Συμβόλαιο Χρηματοοικονομικής Εγγύησης 

ΤΑ = Τυπική Απόκλιση 

ΤΠ =Τιμή Πώλησης 

ΥΑΑΠΥ = Υποχρεώσεις Αποδραστηριοποίησης, Αποκατάστασης και Παρόμοιες Υποχρεώσεις 

ΥΘ = Υποθυγατρική 

ΥΜΕ = Υποχρεωτικώς Μετατρέψιμο Εργαλείο 

ΦΒ = Φορολογική Βάση 

ΦΠΑ = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΧΑ = Χρηματοοικονομική Αναφορά 

ΧΑΑ = Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 

ΧΑΚ = Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

ΧΕ= Χρηματοοικονομικό Εργαλείο 

ΧΕ – ΔΑΚΗΖ = Χρηματοοικονομικό Εργαλείο σε Δίκαιη Αξία μέσω Κέρδους ή Ζημιάς 

ΧΚ= Χρηματοοικονομικές  Καταστάσεις 

ΧΡ = Χρέωση 

ΧΣΕ = Χρηματοοικονομικό Στοιχείο Ενεργητικού 
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ΧΣΕ – ΔΑΚΗΖ = Χρηματοοικονομικό Στοιχείο Ενεργητικού σε Δίκαιη Αξία μέσω Κέρδους ή 

Ζημιάς 

ΧΣΕ – ΔΠΠ =  Χρηματοοικονομικό Στοιχείο Ενεργητικού Διαθέσιμο Προς Πώληση 

ΧΣΕ – ΚΕ =  Χρηματοοικονομικό Στοιχείο Ενεργητικού Κατεχόμενο για Εμπορία 

ΧΥ = Χρηματοοικονομική Υποχρέωση 

ΧΥ – ΔΑΚΗΖ = Χρηματοοικονομική Υποχρέωση σε Δίκαιη Αξία μέσω Κέρδους ή Ζημιάς 

ΧΥ – ΚΕ = Χρηματοοικονομική Υποχρέωση Κατεχόμενη για Εμπορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


