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Πρόλογος 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών 

«Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης» του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε σκοπό την 

εύληπτη απόδοση των εννοιών και των αναγκών που ανακύπτουν από την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Μέχρι αυτήν τη στιγµή, Ιούνιος του 2006, η εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι υποχρεωτική για τις 

εισηγµένες ανώνυµες εταιρείες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, ενώ µελετάται η 

επέκταση εφαρµογής τους (έστω και σε µικρότερο βαθµό) από τις υπόλοιπες ανώνυµες και 

περιορισµένες ευθύνης επιχειρήσεις. 

Στην εργασία αυτή πολύτιµη βοήθεια αποτέλεσαν οι εµπεριστατωµένες αναλύσεις των ∆ΛΠ 

από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και διαφόρων άλλων διεθνών οίκων Ελεγκτικής 

και Λογιστικής, καθώς και η πληροφοριακή ανάλυση των απαιτήσεων ενός τέτοιου µεγάλου 

έργου από τη Singular Software. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ολοκληρωµένα τη διαδικασία, που απαιτείται για 

µια ελληνική επιχείρηση ούτως ώστε να προσαρµοστεί στις επιταγές των ∆ΛΠ και των 

αναγκαίων προσαρµογών, που θα πρέπει να προχωρήσει στην πληροφοριακή και 

τεχνολογική υποδοµή της για την ενσωµάτωση των νέων λογιστικών διαδικασιών, που 

εισάγουν τα ∆ΛΠ. 
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Εισαγωγή 

 

Η καθοριστική ηµεροµηνία της 1/1/2005 σήµανε για όλες τις εισηγµένες εταιρείες της Ε.Ε. 

την υποχρεωτική σύνταξη και παρουσίαση των οικονοµικών τους καταστάσεων σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). Το γεγονός αυτό, της επίσηµης πλέον και αµετάκλητης 

ηµεροµηνίας εφαρµογής των διεθνών προτύπων παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων, υπήρξε καταλύτης για την οριστική µετάβαση των 

οικονοµικά και κοινωνικά σηµαντικών επιχειρήσεων όλων των χωρών της Ευρώπης και όχι 

µόνο1, σε µια νέα πλατφόρµα προετοιµασίας, ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων 

τους. 

Η µετάβαση στα ∆ΛΠ δεν αποτελεί απλά µία ακόµη διαφορετική τεχνική παρουσίασης των 

οικονοµικών πεπραγµένων των επιχειρήσεων, αλλά µια ξεχωριστή διαδικασία αναγνώρισης, 

αποτίµησης και παρουσίασης των οικονοµικών δεδοµένων των επιχειρήσεων, σε τέτοιο 

βαθµό, που ολόκληρη η επιχείρηση οφείλει να προσαρµοστεί, ούτως ώστε να παράσχουν 

όλα τα τµήµατά τις απαραίτητες πληροφορίες για την προετοιµασία των εναρµονισµένων µε 

τα ∆ΛΠ οικονοµικών καταστάσεων τους. 

Η διαφαινόµενη και πολυσυζητηµένη µετάβαση σε ∆ΛΠ ακόµη και µη εισηγµένων εταιρειών, 

εντείνει ακόµη περισσότερο την ανάγκη για µεγαλύτερη εξοικείωση και εµβάθυνση στη 

φιλοσοφία, τις αρχές και τους σκοπούς των ∆ΛΠ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις σηµαντικές παραµέτρους στις οποίες 

θα πρέπει να εστιασθούν οι ενέργειες των επιχειρήσεων, ούτως ώστε τα πληροφοριακά τους 

συστήµατα να είναι ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ∆ΛΠ και να αποτελέσει έναν 

οδηγό υλοποίησης και λήψης αποφάσεων για την πληροφοριακή τους πλατφόρµα. Ένα 

µεγάλο ποσοστό της επιτυχούς µετάβασης στα ∆ΛΠ µερίζεται στην ετοιµότητα και 

ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων στο να αποτυπώσουν, να µετρήσουν και να 

παρουσιάσουν το πλήθος των πληροφοριών, που απαιτούν οι χρηµατο-οικονοµικές 

καταστάσεις βάσει ∆ΛΠ. 

Το ερευνητικό πεδίο της πληροφοριακής υποδοµής, που απαιτούν τα ∆ΛΠ, είναι µέρος ενός 

ευρύτερου πλαισίου έρευνας γύρω από τις επιπτώσεις, που έχουν και θα έχουν στο µέλλον η 

εφαρµογή των ∆ΛΠ στην παγκόσµια και ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονοµία. Αξιόλογες 

µελέτες για τις βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιδράσεις της εφαρµογής τους έχουν 

παρουσιάσει έντονο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες, που σχετίζονται µε 

την υλοποίησή τους, ακόµη και από κυβερνητικούς φορείς, µιας και αργά ή γρήγορα θα 

                                                 
1 Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία προέβησαν στην πλήρη εναρµόνιση των οικονοµικών καταστάσεων των 

εισηγµένων εταιρειών τους την 1/1/2005. Το ίδιο ισχύει για την Ελβετία, εκτός των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών 

τους επιχειρήσεων, καθώς και των πολυεθνικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, των οποίων οι θυγατρικές 

δραστηριοποιούνται σε χώρες στις οποίες εφαρµογή των ∆ΛΠ από 1/1/2005 είναι υποχρεωτική. 
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πρέπει να υπάρξουν σηµαντικές προσαρµογές και στις εθνικές νοµοθεσίες για την 

οµαλοποίηση των διαφορών σηµαντικών ή µη των εθνικών και διεθνών λογιστικών 

προτύπων.  

Η επαγγελµατική µου ενασχόληση µε τα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήµατα καθώς και 

η σηµαντικότητα της επερχόµενης αλλαγής στη λογιστική διαδικασία µέσω της εφαρµογής 

των ∆ΛΠ σηµατοδότησαν ένα µεγάλο πεδίο έρευνας και ενασχόλησης και το σηµαντικότερο 

παράγοντα  επιλογής αυτού του θέµατος. Το αποτέλεσµα αυτής της εργασίας ελπίζω να 

βοηθήσει και να βρει εφαρµογή σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα κληθούν να υλοποιήσουν στα 

πληροφοριακά τους συστήµατα τα ∆ΛΠ και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την πληροφοριακή 

τους υποδοµή. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11  --    ΤΤοο  θθεεωωρρηηττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  θθεεσσµµοοθθέέττηησσηηςς  ττωωνν  ∆∆ΛΛΠΠ  

1.1 – Σκοπός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Η διευρυµένη και συνεχώς εξελισσόµενη ενοποίηση των παγκόσµιων οικονοµιών γύρω από 

τις διεθνείς χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, η επικράτηση ενός παγκόσµιου συστήµατος 

οικονοµίας, συναλλαγών και διεθνούς συνεννόησης (πολιτικής και κοινωνικής) έχουν 

προσδώσει τεράστιες δυνατότητες στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα για 

εξωτερίκευση των δραστηριοτήτων τους και συνακόλουθα στην εξεύρεση πόρων και 

κεφαλαίων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι αναζητούν 

νέες αγορές για τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα 

µελετώντας διεξοδικά τα οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα των επιχειρήσεων και των χωρών 

που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν, θέτοντας κριτήρια και στόχους για την ασφαλέστερη 

και αποδοτικότερη απόδοση των κεφαλαίων τους. Ένας από τους καθοριστικότερους σε 

τεχνοκρατικό-οικονοµολογιστικό επίπεδο είναι η σαφής και κοινά αποδεκτή αποτύπωση των 

πεπραγµένων, των οικονοµικών δυνατοτήτων, των κεφαλαιακών υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων, στις οποίες θέλουν να επενδύσουν πόρους και κεφάλαια. 

Η σταδιακή και καθολική αποδοχή διεθνών λογιστικών αρχών και η αντίστοιχη 

προτυποποίησή τους, η οποία δεν θα επιτρέπει καµία παρερµηνεία ή αµφιβολία για τα 

πεπραγµένα θεωρείται θεµελιακού επιπέδου προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Έτσι οι οικονοµικές καταστάσεις, που θα προκύπτουν, θα περιγράφουν σε 

παγκόσµια αποδεκτή λογιστική γλώσσα την πραγµατική εικόνα των επιχειρήσεων και την 

πραγµατική αποτύπωση των οικονοµικών επιδόσεών τους. 

Επιπλέον αυξάνεται σηµαντικά η ευκολία στην συγκρισιµότητα των οικονοµικών 

καταστάσεων και προτυποποιούνται οι λογιστικές πρακτικές στο χειρισµό λογιστικών 

γεγονότων, που οδηγούν σε παρερµηνείες και αλλοίωση από χώρα σε χώρα των 

πραγµατικών τετελεσµένων στην οικονοµική ζωή των επιχειρήσεων. 

1.2 – Κύρια όργανα εκπόνησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Οι κύριοι φορείς διεθνώς, που είναι επιφορτισµένοι µε την προετοιµασία, κατάρτιση και 

εκπόνηση των ∆ΛΠ, είναι η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.C. – International 

Accounting Standards Committee), το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B. – 

International Accounting Standards Board), η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C. – 

Standards Advisory Council), η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (I.F.R.I.C. – International Financial Reporting 

Internations Committee) και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο κύριος φορέας για την εκπόνηση των ∆ΛΠ είναι η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(I.A.S.C), ο οποίος συστάθηκε στις 29 Ιουνίου του 1973, κατόπιν µιας µεγάλης συµφωνίας 
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των Λογιστικών Σωµάτων των χωρών της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερµανίας, του 

Ηνωµένου Βασιλείου, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, 

του Καναδά και του Μεξικού. Το καταστατικό αυτό αναθεωρήθηκε πρώτα το Νοέµβριο του 

1982 και κατόπιν το Μάιο του 2000, οπότε και είναι το ισχύον πλέον καταστατικό της 

επιτροπής. 

Το Μάρτιο του 2001 η επιτροπή διαβλέποντας τις εξελίξεις µε µια πιο διευρυµένη αντίληψη 

και µεθοδολογία θεµελίωσε το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), το οποίο 

αποτελεί σήµερα τον πραγµατικό υλοποιητή των ∆ΛΠ. Έτσι στο νέο σχήµα, που έχει 

προέλθει από τις εξελίξεις στο χώρο των ∆ΛΠ, η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

είναι η µητρική εταιρεία του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το οποίο εκδίδει τα 

∆ΠΧΠ (ο νέος όρος για τα ∆ΛΠ) και τα προσχέδια των προτύπων. Στην πράξη όλα τα ∆ΠΧΠ 

περνούν πρώτα από τη φάση του προσχεδίου προς συζήτηση και σχολιασµό από τα εθνικά 

λογιστικά σώµατα και τους εµπλεκόµενους φορείς, και αφού υπάρξει µια µεγάλη επεξεργασία 

και σύµπνοια το σώµα µε τους υπεύθυνους συµβούλους του προχωρά στην εκπόνηση του 

∆ΠΧΠ. Η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (S.A.C.) αποτελείται από πενήντα µέλη και 

αποσκοπεί στο να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες προς το I.A.S.B. τόσο για τα τρέχοντα 

ζητήµατα και έργα, που αφορούν στην κατάρτιση ενός ∆ΠΧΠ, όσο και για τις πολυποίκιλες 

επιπτώσεις, που πιθανόν θα έχει η εφαρµογή ενός ∆ΠΧΠ στις διάφορες χώρες. Τέλος η 

Επιτροπή ∆ιερµηνειών αποσκοπεί στο να αναλύσει περισσότερο και να διαλευκάνει ζητήµατα 

που χρήζουν οδηγιών και ερµηνείας για την ορθή εφαρµογή ενός ∆ΠΧΠ. 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι όλα τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκδίδονται επίσηµα 

στην αγγλική γλώσσα και η υποχρέωση για τη µετάφραση αυτών ανήκει στα µέλη της 

επιτροπής της κάθε χώρας, και αφού λάβει την άδεια από το συµβούλιο και γνωστοποιεί 

ξεκάθαρα το όνοµα του Λογιστικού Σώµατος, που έκανε τη µετάφραση του επίσηµου 

εγκεκριµένου κειµένου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

1.3 – Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Μια σηµαντική παράµετρος για τη σπουδαιότητα και την αξιοπιστία των παραγόµενων 

οικονοµικών καταστάσεων που βασίζονται στη χρήση των ∆ΠΧΠ είναι το δοµηµένο και 

ευπροσάρµοστο πλαίσιο κατάρτισης αυτών που έχει ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων το 1989. 

Το ίδιο το πλαίσιο δεν αποτελεί πρότυπο, υπό την έννοια δηλαδή της θεσµοθέτησης µιας 

συγκεκριµένης λογιστικής πολιτικής για το χειρισµό λογιστικών γεγονότων ή εκτιµήσεων, 

αλλά την εννοιολογική βάση για την οικονοµική και λογιστική προσέγγιση στην κατάρτιση 

ενός ∆ΠΧΠ. Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι, στην σπάνια περίπτωση σύγκρουσης του 

πλαισίου µε τις επιταγές ενός προτύπου, όσον αφορά στην αντιµετώπιση ενός λογιστικού 

ζητήµατος έχει καθορισθεί η υπερίσχυση του προτύπου. Με αυτήν τη διαδικασία 

εξαλείφονται οι αµφιβολίες όσον αφορά την οικονοµική ζωή των επιχειρήσεων, ενώ 



 

 10 

ταυτόχρονα υποβάλλεται το πλαίσιο σε αναθεώρηση και σύµπνοια µε τους λογιστικούς 

χειρισµούς των προτύπων. 

Συνοπτικά οι σκοποί που υπηρετεί το πλαίσιο είναι: 

• η παροχή βοήθειας στην I.A.S.C. για ευκολότερη εκπόνηση καινούριων προτύπων ή 

την αναθεώρηση υπαρχόντων, 

• η εναρµόνιση των προτύπων και των λογιστικών πρακτικών και διαδικασιών, ούτως 

ώστε να εξαλειφθούν οι διαφορετικοί και αµφίσηµοι λογιστικοί χειρισµοί, που 

επιτρέπονται για το ίδιο θέµα από διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, 

• η υποβοήθηση των επιχειρήσεων στην εφαρµογή των ∆ΠΧΠ και η επίλυση επίκαιρων 

θεµάτων, τα οποία δεν καλύπτονται από αυτά, 

• η βοήθεια στους ελεγκτές για να επικυρώσουν, ότι οι οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης εναρµονίζονται µε τα ∆ΠΧΠ 

• η βοήθεια στους τελικούς χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων για να 

κατανοήσουν την εναρµόνιση αυτών µε τις αρχές των ∆ΠΧΠ 

• η βοήθεια προς κάθε ενδιαφερόµενο για τον τρόπο αντίληψης και προσέγγισης των 

οικονοµικών-λογιστικών ζητηµάτων από την πλευρά της I.A.S.C. 

1.4 – Ουσιώδεις παραδοχές 

Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει δύο ουσιωδών παραδοχών: 

Η Αρχή της Συνεχούς Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Οι λογιστικές καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται µε βάση τη βεβαιότητα συνέχισης των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για ένα χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέρα των δώδεκα 

µηνών. Στην αντίθετη περίπτωση και εφόσον η επιχείρηση διαβλέπει στοιχεία, τα οποία 

συνηγορούν στην παύση των εργασιών της θα πρέπει να γνωστοποιήσει: 

• τις αβεβαιότητες που σκιαγραφούν αµφιβολίες για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων 

της 

• τους αντικειµενικούς λόγους, που δηλώνουν βεβαιότητα παύσης των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

• και φυσικά τη καινούρια βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, η οποία 

σχετίζεται µε το νέο πλαίσιο δραστηριοτήτων προ της παύσης της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

Αυτοτέλεια των χρήσεων 

Σύµφωνα µε αυτή την παραδοχή, τα αποτελέσµατα των συναλλαγών αναγνωρίζονται όταν 

πραγµατοποιούνται και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία και απεικονίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων στις οποίες αφορούν.  Η παραδοχή της αυτοτέλειας 

των χρήσεων παρέχει την κατάλληλη πληροφόρηση στους χρήστες των οικονοµικών 

καταστάσεων για να λάβουν πιο σωστές οικονοµικές αποφάσεις. 



 

 11 

1.5 – Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων 

Για να επιτύχουν το σκοπό τους, δηλαδή την ουσιαστική πληροφόρηση των χρηστών, οι 

οικονοµικές καταστάσεις οφείλουν να έχουν ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα πιο 

σηµαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι η κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία , 

συγκρισιµότητα, η αρχή της οικονοµικής ουσίας πάνω από τον νοµικό τύπο. Παρακάτω 

αναλύουµε συνοπτικά τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων. 

Η κατανοητότητα και σαφήνεια 

Οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να διακατέχονται από σαφήνεια και να είναι κατανοητές 

στους χρήστες αυτών. Λέγοντας κατανοητές από τους χρήστες υπονοούνται οι έχοντες τη 

βασική οικονοµική-λογιστική επάρκεια να κατανοήσουν τις πληροφορίες αυτές και οι 

γνωρίζοντες των θεµελιακών επιχειρηµατικών πληροφοριών, και όχι  όλοι ανεξαιρέτως οι 

λήπτες των καταστάσεων αυτών. 

Συνάφεια  

Η συνάφεια των πληροφοριών των οικονοµικών καταστάσεων είναι ένα εξίσου σηµαντικό 

ποιοτικό χαρακτηριστικό για την εγκυρότητα αυτών βάσει των ∆ΠΧΠ. Απώτερος σκοπός της 

κατάρτισης κάθε οικονοµικής κατάστασης είναι η πληροφόρηση των πάσης φύσεως χρηστών 

των πληροφοριών, άρα οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται οφείλουν να είναι 

συναφείς µε τις ανάγκες των χρηστών και να τους επιτρέπουν να κάνουν καλύτερη εκτίµηση 

των παρελθόντων, παρόντων και µελλοντικών γεγονότων, που αφορούν την επιχείρηση. 

Σηµαντικότητα 

Άµεσα εξαρτώµενο µε τη συνάφεια των οικονοµικών καταστάσεων είναι και το ζήτηµα της 

σηµαντικότητας αυτών, του βαθµού δηλαδή επιρροής στη λήψη αποφάσεων από την 

εµφάνιση ή µη ορισµένων πληροφοριών και του τρόπου εµφάνισής και διατύπωσής τους. Εν 

τέλει, το ∆Σ θα πρέπει να εµφανίζει όσο το δυνατόν πληρέστερα τα στοιχεία, που αφορούν 

τις οικονοµικές καταστάσεις και να βοηθά το χρήστη των πληροφοριών να αποκτά 

χρησιµότητα και ωφέλεια από αυτές. 

Αξιοπιστία 

Συνακόλουθα µε τα παραπάνω οι οικονοµικές καταστάσεις, που καταρτίζονται βάσει των 

∆ΠΧΠ οφείλουν να είναι αξιόπιστες, να είναι δηλαδή απαλλαγµένες από βασικά λάθη και 

παραλείψεις, όπως επίσης και να µην διακατέχονται από µεροληψίες και προκαταλήψεις. 

Συγκρισιµότητα 

Παράλληλα οι οικονοµικές καταστάσεις οφείλουν να έχουν το στοιχείο της συγκρισιµότητας, 

την παροχή δυνατότητας δηλαδή στο χρήστη των καταστάσεων να µελετήσει και να 

συγκρίνει τη δράση της επιχείρησης στο οµοιοεπαγγελµατικό της περιβάλλον, είτε να 

συγκρίνει διαχρονικά την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ ο ελάχιστος βαθµός συγκρισιµότητας, που οφείλουν να παρέχουν οι οικονοµικές 

καταστάσεις µιας επιχείρησης είναι οι οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης. 
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1.5.1 - Η αρχή της οικονοµικής ουσίας πάνω από το νοµικό τύπο 

Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες στην καθηµερινή λογιστική εργασία αποτελεί η αρχή 

της οικονοµικής ουσίας της συναλλαγής πάνω από το νοµικό-φορολογικό τύπο της. Είναι το 

σηµαντικό αυτό στοιχείο, που διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων και 

δεν διαστρεβλώνει την πραγµατική εικόνα, ακόµα και αν η νοµική φύση της συναλλαγής δίνει 

διαφορετική σηµασία στη συναλλαγή. 

Αυτήν η αρχή διαπνέει το σύνολο των προτύπων, παρ’ όλα αυτά χρειάζεται µεγάλη προσοχή 

στη χρήση της και ενδεχοµένως ανακύπτουν σηµαντικά ζητήµατα µε το δικό µας 

φορολογικό-λογιστικό σύστηµα, που βασίζεται κυρίως στις επιταγές του φορολογικού 

νοµοθέτη. 

1.5.2 - Η εξισορρόπηση µεταξύ οφέλους και κόστους 

Τα οφέλη που προκύπτουν από την λήψη µιας πληροφορίας πρέπει να υπερβαίνουν το 

κόστος για την παραγωγή αυτής, είτε διαφορετικά το κόστος για την εξεύρεση και 

παρουσίαση µιας πληροφορίας δεν πρέπει να υπερβαίνει την ωφέλεια, που προκύπτει από τη 

χρησιµοποίηση αυτής. Έτσι η διοίκηση της εταιρείας πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα αυτόν τον 

κρίσιµο τοµέα της λειτουργίας της και να κρατά το επίπεδο του κόστους παραγωγής των 

πληροφοριών σε αυτό το επίπεδο, που και ορθά θα εµφανίζει τα οικονοµικά της πεπραγµένα, 

παράλληλα όµως δεν θα υπονοµεύει τη χρηµατοοικονοµική της ευρωστία για την παραγωγή 

αµφιλεγόµενης και λεπτοµερούς ανάπτυξης πληροφορίας. 

1.5.3. – Σύνεση στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων 

Κατά τη διαδικασία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων η επιχείρηση και οι υπεύθυνοι 

του χρηµατοοικονοµικού τοµέα της επιχείρησης καλούνται εκτός από τη χρήση των βασικών 

αρχών των ∆ΠΧΠ και της λογιστικής επιστήµης να κάνουν εκτιµήσεις και να προβλέψουν 

καταστάσεις δύσκολες και µε αόριστο πολλές φορές ορίζοντα. 

Αυτές λοιπόν οι αβεβαιότητες και οι δυσκολίες πρέπει να αποτυπώνονται στις 

γνωστοποιήσεις, που συνοδεύουν τις καταστάσεις, οφείλουν να εµφανίζουν το είδος και την 

έκταση αυτών και κυρίως αυτήν η αποτύπωση να γίνεται µε την επίδειξη σύνεσης. 

Η σύνεση αποτελεί ένα κρίσιµο χαρακτηριστικό ωριµότητας και επαγγελµατισµού, που πρέπει 

να επιδεικνύει η οικονοµική ηγεσία µιας επιχείρησης, η οποία καλείται να εµφανίσει στοιχεία 

και καταστάσεις των συναλλαγών της µέσα σε συνθήκες ελεγχόµενης ή µη αβεβαιότητας, και 

η οποία δεν οδηγεί ούτε σε υπερεκτίµηση των στοιχειών του ενεργητικού και των εσόδων, 

ούτε επίσης και σε υποτίµηση των εξόδων και των υποχρεώσεών της. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22  --    ΗΗ  µµεεττάάββαασσηη  ααππόό  ττοο  ννόόµµοο  κκααιι  ττηη  φφοορροολλοογγίίαα  σσττηηνν  
οοιικκοοννοοµµιικκήή  οορρθθόόττηητταα  κκααιι  αακκρρίίββεειιαα  

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως ένα σύνολο αρχών και διακηρύξεων για τη λογιστική και 

χρηµατοοικονοµική αποτύπωση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, αποτέλεσαν όσο 

ποτέ άλλοτε στη λογιστική θεωρία και πρακτική µια θεµελιώδη αλλαγή αντιλήψεων και 

σύγκλιση απόψεων γύρω από τα οικονοµικά – λογιστικά πεπραγµένα των επιχειρήσεων. 

Από τον ορισµό και τη µελέτη του πλαισίου διακρίνουµε ότι πυρήνας και πρωταρχικός 

σκοπός της θεσµοθέτησης των ∆ΛΠ είναι η επίτευξη διάφανων, αναλυτικών, καθολικώς 

αποδεκτών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν το εργαλείο για τη 

λήψη αποφάσεων όλων των ενδιαφερόµενων µερών της επιχείρησης. 

Ξεκινώντας από το κράτος, τον «αναγκαστικό µέτοχο» για άλλους, µε τους φορολογικούς 

του µηχανισµούς και τους µηχανισµούς προώθησης των επενδύσεων σε τοµείς και περιοχές 

ευρύτερου εθνικού συµφέροντος, τους µέτοχους και στρατηγικούς επενδυτές, οι οποίοι 

χρειάζονται ισχυρή και αξιόπιστη βάση για τοποθέτηση κεφαλαίων και χρηµατοοικονοµικών 

πόρων, τους εργαζόµενους και τα στελέχη των επιχειρήσεων, οι οποίοι κρίνουν και 

συνεχίζουν ή αλλάζουν την καριέρα τους λαµβάνοντας υπόψη πλέον αναλυτικότερες και εις 

βάθος οικονοµικές καταστάσεις, και τέλος τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις τους, οι 

οποίες πλέον µπορούν και έχουν στα χέρια τους ακριβείς και ρεαλιστικές απεικονίσεις της 

δραστηριότητάς τους και µπορούν να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους µε αντίστοιχες τόσο της 

εγχώριας κλαδικής όσο και της διεθνούς αγοράς. 

Έχοντας, λοιπόν, υπόψη µας την πρωταρχική και κύρια αποστολή της υιοθέτησης των ∆ΛΠ, 

την υποβοήθηση δηλαδή στη λήψη αποφάσεων από τους εµπλεκόµενους φορείς της 

επιχείρησης, θα εξετάσουµε ορισµένες πτυχές των ∆ΛΠ, οι οποίες κλονίζουν αρκετά τις 

συνηθισµένες πρακτικές και αντιλήψεις, που κυριαρχούν στον κόσµο των επιχειρήσεων και 

του κράτους. 

2.1 Η οικονοµική ουσία πάνω από το νοµικό τύπο 

Σε πολλές εγχώριες νοµοθεσίες παρατηρούνται νοµοθετικές ρυθµίσεις, που επιλαµβάνονται 

της λογιστικής αντιµετώπισης ουσιωδών οικονοµικών φαινοµένων και που οδηγούν σε 

συγκεκριµένη λογιστική αποτύπωση και απεικόνιση, εφαρµόζοντας όχι την οικονοµική ουσία 

των συναλλαγών, αλλά τη νοµική. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο λογιστικός χειρισµός, που επιβάλλει το ∆ΛΠ 17 περί 

µισθώσεων, στον οποίο ο κάτοχος των µηχανηµάτων ή εξοπλισµού (ο µισθωτής), που 

επήλθε στην επιχείρηση από χρηµατοδοτική µίσθωση (finance leasing), εγγράφει κανονικά 

στο µητρώο παγίων του τον εξοπλισµό και διενεργεί αποσβέσεις, όπως ακριβώς δηλαδή µε 

όλα τα υπόλοιπα νοµίµως αγορασθέντα πάγια στοιχεία. Αυτός ο ορθός λογιστικός χειρισµός 

των παγίων από µίσθωση, που προβλέπεται από το ∆ΛΠ 17 έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα 
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όσα ορίζει ο δικός µας νόµος περί µισθώσεων, στον οποίο ο εξοπλισµός, που µισθώνει ο 

µισθωτής ιδιοκτησιακά δεν του ανήκει και ως εκ τούτου δεν έχει το δικαίωµα να εµφανίσει 

στην πάγια ιδιοκτησία του τον εξοπλισµό αυτό και να διενεργεί αποσβέσεις, αλλά να 

εµφανίζει µόνο το έξοδο, που συνεπάγεται η χρηµατοδοτική µίσθωση. 

2.2 Η οικονοµική ουσία πάνω από τη φορολογική νοµοθεσία 

Στο επίπεδο της φορολογίας και της εφαρµογής των ∆ΛΠ έχουµε σαφή παραδείγµατα, ότι τα 

∆ΛΠ χωρίς να θέλουν σε καµία περίπτωση να υποδείξουν φορολογικές ή άλλες ρυθµίσεις, 

εντούτοις επιλαµβάνονται το χειρισµό επιχειρησιακών φαινοµένων, στα οποία προκρίνουν 

την οικονοµική πραγµατικότητα από τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

Για παράδειγµα οι αποσβέσεις, που διενεργούν όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα στον πάγιο 

εξοπλισµό τους, είναι φορολογικά ορισµένες να γίνονται υπό συγκεκριµένους συντελεστές 

απόσβεσης και χρονικές κατανοµές, κάτι για το οποίο τα ∆ΛΠ µε το πρότυπο 16 προκρίνεται 

και επιβάλλεται η ίδια η επιχείρηση, µε τη βοήθεια εκτιµητών και άλλων ειδικών τεχνικών 

συµβούλων να εφαρµόσει τους δικούς της ιδιαίτερους κανόνες απόσβεσης του παγίου 

εξοπλισµού της και τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από τον εναλλακτικό – πραγµατικό 

χρονισµό των αποσβέσεών της να τις εµφανίσει στους λογαριασµούς της αναβαλλόµενης 

φορολογίας. 

Με αυτόν τον τρόπο η εφαρµογή των ∆ΛΠ δεν υπεισέρχεται σε διαφοροποίηση του 

φορολογικού αποτελέσµατος, γεγονός που θα ερχόταν πλέον σε ευθεία αντιπαράθεση τόσο 

µε τα ίδια τα εγχώρια φορολογικά συστήµατα, όσο και µε τους ίδιους τους σκοπούς των 

προτύπων, αλλά κυρίως αυτό που πετυχαίνουν είναι να αποκαλύψουν σε εµφανή πλέον θέα 

τον οικονοµικό αντίκτυπο, που έχει η εθνική φορολογική νοµοθεσία και ο πραγµατικός 

συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων, αφού προκύψει η φορολογική επιβάρυνση µε 

τους απαραίτητους υπολογισµούς των προσωρινών και οριστικών φορολογικών διαφορών. 

2.3 Η οικονοµική ουσία πάνω από τη λογιστική ορθοδοξία 

Τα ίδια τα ∆ΛΠ στον ορισµό του πλαισίου τους τονίζουν ότι σε περίπτωση, που µια 

επιχείρηση θεωρεί ότι ο χειρισµός ενός οικονοµικού φαινοµένου δεν αποτυπώνεται σωστά 

από τα υπάρχοντα λογιστικά πρότυπα, είναι στην ευχέρειά της και επιβάλλεται να απεικονίσει 

ορθά το λογιστικό αυτό γεγονός, και όχι όπως κατ’ ανάγκη επιτάσσουν τα ∆ΛΠ (ένα σπάνιο 

φαινόµενο, που σχεδόν ποτέ δεν συναντάται). Παρ’ όλα αυτά όπως αντιλαµβάνεται ο 

καθένας τα ∆ΛΠ αποτελούν ένα σύνολο αρχών, που προτάσσει τη σωστή και ρεαλιστική 

απεικόνιση της οικονοµικής πραγµατικότητας. Ένα ακόµη στοιχείο, που συνηγορεί σε αυτή 

τη σταδιακή µετάπτωση από τη λογιστική ορθοδοξία στην οικονοµική ουσία είναι και το 

γεγονός της ίδιας της νεωτερικής µετονοµασίας των προτύπων σε ∆ΠΧΠ (∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης), που καταδεικνύει ακριβώς αυτό το ρόλο των 

προτύπων και των σκοπών, που επιθυµούν να διαδραµατίσουν. 
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2.4 Το παρόν προηγείται του παρελθόντος 

Μια από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες, που εισάγονται µε τα ∆ΛΠ είναι η ολοένα και 

αυξανόµενη χρησιµοποίηση της εύλογης (fair value), της οικονοµικά ρεαλιστικής αξίας των 

στοιχείων, που εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

Αυτήν η απαίτηση για ρεαλιστικές αξίες βρίσκει εφαρµογή στο σύνολο των στοιχείων του 

ισολογισµού: ενσώµατα και άυλα πάγια, έσοδα, δαπάνες, υποχρεώσεις υπεισέρχονται πλέον 

στην χρηµατοοικονοµική αποτύπωση ξεπερνώντας την αποτίµηση ιστορικού κόστους ως τη 

µόνη και ορθή βάση αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. 

Αυτήν η απαίτηση για εύλογες αξίες αυξάνει σηµαντικά τον όγκο δουλειάς, που απαιτείται 

πλέον από το χρηµατοοικονοµικό τµήµα της κάθε επιχείρησης για την αποτύπωση και 

απεικόνιση της περιουσίας της επιχείρησης. 

2.5 Το παρόν προεξοφλεί το µέλλον 

Συνεχίζοντας τα ∆ΛΠ την προσπάθεια για ακριβέστερη και ρεαλιστική απεικόνιση των 

κονδυλίων στον ισολογισµό τα ∆ΛΠ ορίζουν ότι σηµαντικά µελλοντικά κονδύλια θα πρέπει να 

προεξοφλούνται, όπου αυτό είναι δυνατό και πρέπον, και να απεικονίζονται στην 

προεξοφληµένη τους αξία, εφαρµόζοντας χρηµατοοικονοµικά µοντέλα.  

Έτσι αυτόν το χειρισµό τον συναντούµε στην αποτίµηση των εσόδων από πωλήσεις, όταν 

αυτές ξεπερνούν τα συνήθη πιστωτικά όρια της αγοράς και τη διαφορά από την 

προεξόφληση την εµφανίζουν οι επιχειρήσεις στους τόκους από πωλήσεις αγαθών. 

Η προεξοφλητική αποτίµηση σε εύλογες αξίες τη συναντούµε επίσης στις αγορές παγίων 

(∆ΛΠ 16), στις µελλοντικές παροχές εργαζοµένων (∆ΛΠ 19, ∆ΠΧΠ 2), στο τίµηµα για την 

εξαγορά επιχείρησης (∆ΛΠ 22) και στις προβλέψεις για µελλοντικά έξοδα (∆ΛΠ 37). 

Η αρχή αυτή εµπίπτει και πάλι στην κυρίαρχη αντίληψη των ∆ΛΠ για εύλογη και 

χρηµατοοικονοµικά ακριβής αποτύπωση και απεικόνιση της συναλλακτικής δραστηριότητας 

της επιχείρησης. 

2.6 Τα κέρδη δεν είναι ο αποκλειστικός δείκτης απόδοσης 

Η υποχρεωτική δηµοσίευση της κατάστασης µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταµειακών 

Ροών σηµατοδοτούν µια τεράστια µεταβολή στην ποιοτική δηµοσίευση των οικονοµικών 

πεπραγµένων των επιχειρήσεων. Η εµφάνιση των µεταβολών στις πηγές αύξησης και 

µείωσης των Ιδίων Κεφαλαίων αποκαλύπτουν ευκρινώς στον ενδιαφερόµενο για την 

επιχείρηση τις αιτίες αύξησης των Ιδίων Κεφαλαίων της και ταυτόχρονα τον τρόπο µε τον 

οποίο αυτά διανέµονται στους µετόχους. Συνακόλουθα σηµαντική είναι και η καινοτοµία στην 

απεικόνιση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, τα οποία εµφανίζονται πλέον πριν και µετά τη 

φορολογία εισοδήµατος, καταδεικνύοντας το αποτέλεσµα της επιχείρησης και το µέγεθος της 

επίδρασης του κρατικά επιβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος στις επιχειρήσεις. 
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Είναι σηµαντικό επίσης να τονίσουµε µια ακόµη παράµετρος στη µελέτη για τον τρόπο µε 

τον οποίο τα ∆ΛΠ αντιµετωπίζουν και το ζήτηµα της ταµειακής επάρκειας της επιχείρησης. Η 

συνεχής προσπάθεια για πραγµατική και χρηµατοοικονοµικά ακριβής παρουσίαση των 

οικονοµικών µεγεθών των στοιχείων µιας επιχείρησης διαπερνά όλα τα ουσιώδη κονδύλια 

του ισολογισµού. Τα ∆ΛΠ ορίζουν υποχρεωτικά την εµφάνιση του Πίνακα Ταµειακών Ροών 

καταδεικνύοντας τη βαρύνουσα σηµασία της ταµειακής κατάστασης µιας επιχείρησης και της 

δυνατότητάς της να παράγει µέσα από τη λειτουργία της ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 

ισοδύναµα. Η απαίτηση για χρονικό καταµερισµό των εσόδων, της αγοράς παγίων, των 

µελλοντικών παροχών στους εργαζόµενους µε προεξοφλητικά χρηµατοοικονοµικά µοντέλα 

συνηγορούν στην απαίτηση των ∆ΛΠ για ταµειακή ακρίβεια των στοιχείων των οικονοµικών 

καταστάσεων, και αυτήν η παράµετρος είναι επίσης πολύ µεγάλης σηµασίας. 

2.7 Ποιοτικότερες και χρηµατοοικονοµικά ακριβείς Οικονοµικές 
Καταστάσεις 

 Εξετάζοντας προσεκτικά αυτές τις ουσιώδεις και ποιοτικές µεταβολές στη λειτουργία και 

αποτύπωση της λογιστικής εργασίας µπορούµε να συµπεράνουµε, ότι τα ∆ΛΠ µε τη 

διακήρυξη των αρχών και των προθέσεών τους µετατοπίζουν τη λογιστική εργασία από την 

απλή και µηχανιστική µεταφορά των οικονοµικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης σε ένα ποιοτικότερο και βαθύτερο επίπεδο χρηµατοοικονοµικής εργασίας. 

Όλα τα γεγονότα και οι συναλλαγές της επιχείρησης φιλτράρονται και αιτιολογούνται από 

επιχειρησιακής σκοπιάς και δευτερευόντως από νοµική είτε φορολογική. Αποτέλεσµα αυτής 

της αλλαγής είναι η ουσιαστικότερη εργασία του λογιστηρίου και των ανθρώπων της 

επιχείρησης συνολικά, µιας και όπως αναφέρεται στο πλαίσιο κατάρτισης των ∆ΛΠ, ο κύριος 

υπεύθυνος για την ακρίβεια των οικονοµικών καταστάσεων είναι το ίδιο το ∆Σ της εταιρείας. 

Η προσθήκη ενός σηµαντικού επιπέδου λειτουργίας στη διαδικασία ενηµέρωσης των βιβλίων 

και της τελικής σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων σηµατοδοτεί έναν πολύ καθοριστικό 

παράγοντα στην ανάπτυξη της νέας γενιάς των πληροφοριακών συστηµάτων, τα οποία θα 

πρέπει να υποβοηθούν τη διαδικασία αυτή, καθώς επίσης και να παρέχουν ισχυρή 

υποστήριξη στη διαδικασία ανάλυσης και εκτίµησης των οικονοµικών γεγονότων. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33  ––  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  ––  εεππιιππττώώσσεεωωνν  ττωωνν  ππρροοττύύππωωνν  
σσττηη  λλοογγιισσττιικκήή  κκααιι  µµηηχχααννοογγρρααφφιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα  

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε συνοπτικά στις κυριότερες διαφορές λογιστικού 

χειρισµού των οικονοµικών γεγονότων των επιχειρήσεων από την υλοποίηση των ∆ΛΠ και θα 

εξετάσουµε επίσης την επίπτωση, που έχουν αυτές οι διαδικασίες στην πληροφοριακή 

υποδοµή των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Θα προσπαθήσουµε επίσης να εντοπίσουµε κρίσιµα σηµεία ανάλυσης και σχεδιασµού και θα 

εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο την πρακτικότητα στην υλοποίησή τους µε το 

πληροφοριακό σύστηµα Singular Enterprise. 

3.1 ∆ΛΠ 1 – Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Σκοπός: 

Σκοπός του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

είναι να αποτελέσει τη βάση παρουσίασης των υποχρεωτικών οικονοµικών καταστάσεων των 

οικονοµικών οντοτήτων, που κατά βάση αποσκοπούν στο κέρδος2, ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η σύγκριση της οικονοµικής επίδοσης της οντότητας διαχρονικά, είτε της επίδοσής 

της µε άλλες οντότητες του ιδίου κλάδου. Υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

παρουσιάζουν τις εξής οικονοµικές καταστάσεις: 

Α) Ισολογισµός, 

Β) Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, 

Γ) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, 

∆) Κατάσταση Ταµειακών Ροών και το 

Ε) Προσάρτηµα. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Η κυριότερη διαφορά, που εντοπίζουµε είναι η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος των ∆ΛΠ για 

τον Πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 42α του Ν.2190/1920, η 

προσθήκη των Καταστάσεων Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και των Ταµειακών Ροών για όλες 

ανεξαρτήτως τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η σηµαντική βαρύτητα των Επεξηγηµατικών 

Σηµειώσεων των Οικονοµικών Καταστάσεων για την ορθότητα και ακρίβεια αυτών, εν 

αντιθέσει µε το απλό ολιγοσέλιδο Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των 

ΕΛΠ. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Από την ανάλυση των επιταγών του προτύπου για την παρουσίαση των οικονοµικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν 

                                                 

2 Οι επιχειρηµατικές οντότητες, οι οποίες δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην επίτευξη οικονοµικού κέρδους 
οφείλουν να προσαρµόζουν την ονοµασία των λογαριασµών, ούτως ώστε να απεικονίζουν καλύτερα τη λειτουργία 
και τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. 
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στην δυναµική οργάνωση των διαδικασιών κατάρτισης των καταστάσεων τους βάσει του 

µηχανογραφικού τους συστήµατος και όχι εξωσυστηµικά (π.χ. µε τη χρήση ενός λογιστικού 

φύλλου στο Excel), όπως επίσης και θα πρέπει το µηχανογραφικό σύστηµα να εξυπηρετεί 

την ανάγκη για την επισήµανση σηµαντικών παραµέτρων της επιχείρησης, όπως και 

εξαιρετικά σηµαντικά λογιστικά γεγονότα, τα οποία πρέπει να περιλαµβάνονται στις 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

3.2 ∆ΛΠ 2 – Αποθέµατα 

Σκοπός: 

Με το ∆ΛΠ 2 – Αποθέµατα αποσκοπείται η λογιστική παρακολούθηση και απεικόνιση των 

αποθεµάτων των επιχειρήσεων καθώς και το ποσό του κόστους, που µεταφέρεται στην 

επόµενη χρήση ως απόθεµα έναρξης. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται στη χαµηλότερη 

αξία µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας και του κόστους. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή πώλησης του αποθέµατος µειωµένη µε τα 

αναγκαία έξοδα ολοκλήρωσης για την πώληση του αποθέµατος καθώς και των εξόδων για 

την πώληση αυτού. 

Το κόστος του αποθέµατος προκύπτει µε βάση τις µεθόδους του µεσοσταθµικού κόστους και  

της µεθόδου FIFO, όταν τα εµπορεύµατα έχουν µια φυσική ροή απόκτησης – πώλησης, ενώ 

σε περιπτώσεις αποθεµάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος χρησιµοποιείται η µέθοδος του 

εξατοµικευµένου κόστους. Το ∆ΛΠ 2 επιτρέπει επίσης σε επιχειρήσεις εντατικής λιανικής 

(πολυκαταστήµατα, υπεραγορές κλπ) να χρησιµοποιούν τη µέθοδο λιανικής πώλησης, η 

οποία συνίσταται στον προσδιορισµό του κόστους αποθεµάτων ως το υπόλοιπο της 

αφαίρεσης της τιµής πώλησης των συγκεκριµένων κατηγοριών αποθεµάτων µειωµένο µε ένα 

καθορισµένο ποσοστό κέρδους για τις συγκεκριµένες αυτές κατηγορίες. Αυτή είναι µια 

µέθοδος, που έχει πρακτική εφαρµογή σε αυτές τις επιχειρήσεις λόγω της συνεχώς 

µεταβαλλόµενης φύσης των ειδών και της πρακτικά δύσκολης παρακολούθησης των 

κοστολογίων αυτών των αποθεµάτων. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Συνοπτικά οι διαφορές, που µπορούµε να εντοπίσουµε στην εφαρµογή αυτού του προτύπου 

είναι ότι: 

Η µέθοδος LIFO, που επιτρέπεται από τα ΕΛΠ είναι απαγορευτική για τα ∆ΛΠ. 

Τα ∆ΛΠ επιτρέπουν την αποµείωση της αξίας των αποθεµάτων, για λόγους εύλογης 

αποτύπωσης του κόστους αυτών, και ως εκ τούτου επιτρέπουν την εµφάνιση αυτή στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. Εάν στη νέα χρήση αντικειµενικοί λόγοι επιβάλλουν την 

αντιστροφή αυτής αποµείωσης, αυτήν εµφανίζεται και αντιλογίζει την αποµείωση της 

προηγούµενης χρήσης, µε αντίστοιχη επίπτωση στην κατάρτιση των Οικονοµικών 

Καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης και της απογραφής έναρξης της νέας χρήσης, στην 

οποία αντιστράφηκε η αποµείωση. 
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Τα ∆ΛΠ σε αντίθεση µε τα ΕΛΠ επιτρέπουν την χρησιµοποίηση διαφορετικών µεθόδων 

αποτίµησης για ιδιαίτερες κατηγορίες αποθεµάτων, όταν αυτήν η διαφοροποίηση οδηγεί και 

σε διαφορετική αντιµετώπιση κοστολογική. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Ένα σηµαντικό στοιχείο, που αναδεικνύεται από την αντιµετώπιση των αποθεµάτων στα ∆ΛΠ 

και στα ΕΛΠ είναι ότι, τα πρώτα έχουν µεγάλη ευελιξία στην κοστολογική αποτύπωση και 

παρακολούθηση. Επιτρέπουν τη κοστολογική µέθοδος της λιανικής πώλησης, επιτρέπουν 

διαφορετική κοστολογική αντιµετώπιση διαφορετικών κατηγοριών αποθεµάτων. 

Έτσι, οι υπεύθυνοι µηχανοργάνωσης θα πρέπει να αντιµετωπίσουν την πολυπλοκότητα, που 

ενδεχοµένως να δηµιουργήσει η ταυτόχρονη διπλή κοστολογική παρακολούθηση 

αποθεµάτων εάν για παράδειγµα κατά τα ΕΛΠ τηρούσαµε κατά FIFO τα αποθέµατα της 

επιχείρησης, ενώ µε τα ∆ΛΠ µέρος αυτών κατά τη µέθοδο του µεσοσταθµικού κόστους. Αυτό 

θα σήµαινε διαφορετική µερική και συνολική εικόνα κόστους και αντίστοιχη επέκταση της 

ανάγκης για έλεγχο των δεδοµένων αποτίµησης βάσει ∆ΛΠ και βάσει ΕΛΠ. Και βέβαια 

πρωταρχικός παράγοντας για όλα αυτά θα ήταν η ερώτηση και η αντίστοιχη απάντηση: «Το 

ERP µας έχει τη δυνατότητα για διαφορετική αποτίµηση βάσει ΕΛΠ και ∆ΛΠ;». 

3.3 ∆ΛΠ 7 – Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Σκοπός: 

Η κατάσταση Ταµειακών Ροών αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών 

καταστάσεων κατά τα ∆ΛΠ. Με τη θεσµοθέτηση του ∆ΛΠ 7 έχουµε τον ορισµό για την 

κατάρτιση της κατάστασης αυτής, η οποία αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δυνατότητα της 

επιχειρηµατικής οντότητας να παράγει ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα, καθώς 

και το χρόνο και τη βεβαιότητα δηµιουργίας αυτών. Οι ταµειακές ροές διαχωρίζονται και 

αποτυπώνονται σε ταµειακές ροές από τις επιχειρηµατικές, επενδυτικές και 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες και η µέθοδος, που µπορεί να επιλέξει η επιχείρηση για 

την εµφάνιση αυτών είναι η άµεση ή η έµµεση. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Με τη θεσµοθέτηση του προτύπου αυτού δεν συναντούµε ουσιαστικές διαφορές στην 

κατάρτιση της κατάστασης Ταµειακών Ροών. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα επιχειρησιακών πόρων (ERP) θα πρέπει να έχουµε τη 

δυνατότητα να παράγουµε την κατάσταση αυτή µέσα από το σύστηµα, µε τη βοήθεια του 

λογιστικού – χρηµατοοικονοµικού κυκλώµατος, χρησιµοποιώντας µεθόδους κατάταξης – 

κατηγοριοποίησης των κονδυλίων του ισολογισµού και αντίστοιχη εµφάνιση των κινήσεων 

τους. 
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3.4 ∆ΛΠ 8 – Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις 
και Λάθη 

Σκοπός: 

Μια από τις σηµαντικές καινοτοµίες στη λογιστική διαδικασία βάσει των ∆ΛΠ είναι η 

δυνατότητα, που παρέχεται στις επιχειρήσεις να χειριστούν µε καθορισµένο τρόπο τις 

αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, τις µεταβολές στις λογιστικές εκτιµήσεις και τα ουσιώδη 

σφάλµατα. Με τη θεσµοθέτηση του ∆ΛΠ 8 έχουµε πλέον µια σταθερή βάση για τη µελέτη 

αυτών των φαινοµένων και την επίδραση, που έχουν στις οικονοµικές καταστάσεις µιας 

επιχείρησης και τη διαχρονική τους επίδραση. 

Αλλαγή λογιστικών αρχών έχουµε όταν η επιχείρηση υποχρεούται από τα ίδια τα ∆ΠΧΠ είτε 

διότι αυτήν η µεταβολή οδηγεί σε ευλογότερη και ακριβέστερη απεικόνιση των οικονοµικών 

πεπραγµένων της επιχείρησης. Η αλλαγή εφαρµόζεται αναδροµικά µεταβάλλοντας τα κέρδη 

εις νέον, και µε συγκριτική αναπροσαρµογή των κονδυλίων των προηγούµενων ετών και 

όπου αυτό είναι εφικτό και παρέχονται σηµαντικές επεξηγήσεις στο Προσάρτηµα των 

Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Αλλαγή στις λογιστικές εκτιµήσεις έχουµε όταν η επιχείρηση στα φυσιολογικά πλαίσια της 

ανάγκης για διατύπωση λογιστικών εκτιµήσεων προχωρεί σε αναθεώρηση του ύψους και της 

επίδρασής τους, µιας και έχει στη διάθεσή της πλέον καλύτερα στοιχεία για να διενεργήσει 

εκτιµήσεις. Μερικά παραδείγµατα µεταβολής αυτών αφορά τις προβλέψεις για επισφαλείς 

πελάτες, την αποµείωση των αποθεµάτων της, του χρόνου αποδοτικής αξιοποίησης των 

παγίων για τον προσδιορισµό των αποσβέσεών της, Η µεταβολή στις λογιστικές εκτιµήσεις 

πρέπει να αναπροσαρµόζει τα κέρδη εις νέον και να εφαρµόζεται από την περίοδο και 

µελλοντικά, στην οποία αναφέρεται η µεταβολή. 

Ουσιώδη λάθη στις οικονοµικές καταστάσεις έχουµε στις εξαιρετικές περιπτώσεις της 

λανθασµένης εφαρµογής προτύπου για ένα οικονοµικό γεγονός, µαθηµατικά λάθη, 

απόκρυψη στοιχείων, ακόµη και απάτες. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση οφείλει να 

διορθώσει τα λάθη διενεργώντας αναδροµική διόρθωση των κονδυλίων του ισολογισµού και 

φυσικά µεταβολή του κονδυλίου κέρδη εις νέον για την τρέχουσα χρήση. Η διόρθωση 

επιβάλλεται να γίνεται αναδροµικά και φυσικά όταν αυτή είναι εφικτή. Το προσάρτηµα θα 

πρέπει να ενηµερωθεί αναλυτικά για τον εντοπισµό και τη διόρθωση του σφάλµατος και να 

δοθούν επεξηγήσεις. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Κατά τα ΕΛΠ δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το χειρισµό των αλλαγών λογιστικών αρχών, 

εκτιµήσεων είτε στη διόρθωση σηµαντικών σφαλµάτων, ούτε βεβαίως και την αναδροµική 

εφαρµογή αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων ετών. Με το άρθρο 29 παρ. 2, 

σε συνδυασµό µε το άρθρο 17 παρ. 8 του ΚΒΣ, πράξεις που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα 

χρήσης καταχωρούνται στον ισολογισµό το αργότερο εντός τεσσάρων µηνών από τη λήξη 

της χρήσης. Από κει και πέρα οι οικονοµικές καταστάσεις καθίστανται οριστικές και δεν 
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επιτρέπονται µεταβολές στα στοιχεία του ισολογισµού. Έτσι, λοιπόν, έχουµε ένα κρίσιµο 

σηµείο για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ και ∆ΛΠ, στο οποίο θα 

πρέπει η νοµολογία µας να ακολουθήσει τις διαδικασίες των ∆ΛΠ και να συγκλίνει στην 

αντιµετώπιση αυτών των ζητηµάτων. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Το µηχανογραφικό σύστηµα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει αναδροµική 

µεταβολή σε διάφορα υποσυστήµατα (πάγια, αποθέµατα, προβλέψεις), ούτως ώστε να είναι 

δυνατή η σωστή απεικόνιση των κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων και να 

αποτυπώνεται η συγκρισιµότητα, που πρέπει να διέπει τις λειτουργίες του λογιστηρίου. 

3.5 ∆ΛΠ 10 - Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

Σκοπός: 

Με το πρότυπο αυτό καθορίζεται ο τρόπος χειρισµού λογιστικών γεγονότων, που συµβαίνουν 

κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού και της έγκρισής του για δηµοσίευση. Στην 

περίπτωση αυτή λοιπόν, έχουµε είτε την προσαρµογή των οικονοµικών καταστάσεων, όταν 

τα δεδοµένα για τη µεταβολή αυτή προϋπήρχαν της ηµεροµηνίας σύνταξης του ισολογισµού, 

και είτε τη µη αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων, όταν η πληροφόρηση για αυτές 

επήλθε µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Ο χειρισµός και η φιλοσοφία αυτών των καταστάσεων εµπίπτουν στη λογική του προτύπου 8 

περί αλλαγή λογιστικών µεθόδων, εκτιµήσεων και λαθών. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Παροµοίως, όπως οι χειρισµοί και οι απαιτήσεις του ∆ΛΠ 8. 

3.6 ∆ΛΠ 11 – Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 

Σκοπός: 

Σκοπός του ∆ΛΠ 11 – Κατασκευαστικές Συµβάσεις είναι να αποσαφηνίσει και να οριοθετήσει 

το λογιστικό χειρισµό των εσόδων και των εξόδων, που συνδέονται µε τις συµβάσεις 

κατασκευής έργων, η ολοκλήρωση και παράδοση των οποίων ξεπερνά συνήθως τη µία 

διαχειριστική χρήση και έτσι κρίνεται σκόπιµο να καθορισθούν: 

• τα κριτήρια κατανοµής των συµβατικών εσόδων και του συµβατικού κόστους, στις 

οικονοµικές χρήσεις που αφορούν και  

• το λογιστικό χειρισµό των αναλογούντων στις χρήσεις αποτελεσµάτων (εσόδων και 

εξόδων), καθώς επίσης και των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που 

σχετίζονται µε το έργο. 

Βασική αρχή στην αντιµετώπιση των ζητηµάτων των κατασκευαστικών συµβάσεων αποτελεί 

η δυνατότητα εκτίµησης από την πλευρά της επιχείρησης για το τελικό αποτέλεσµα της 



 

 22 

σύµβασης, και εάν το αποτέλεσµα αυτό θα είναι κερδοφόρο ή ζηµιογόνο. Από κει και πέρα, 

και εφόσον η επιχείρηση µπορεί να εκτιµήσει αξιόπιστα το αποτέλεσµα της σύµβασης: 

• Εάν αυτό είναι κερδοφόρο, η επιχείρηση, για τον καταλογισµό των συµβατικών 

εσόδων και εξόδων της χρήσης ακολουθεί τη µεθοδολογία της Ποσοστιαίας 

Ολοκλήρωσης κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

• Εάν αυτό είναι ζηµιογόνο, τότε η εκτιµώµενη ζηµία, η οποία εκτιµάται ότι θα 

προκύψει µε το πέρας της σύµβασης, θα πρέπει άµεσα να αναγνωριστεί ως έξοδο 

στη χρήση, στην οποία έγινε η εκτίµηση αυτής της ζηµίας, ανεξάρτητα από το 

στάδιο που βρίσκεται η κατασκευαστική σύµβαση, ή το αναµενόµενο αποτέλεσµα 

άλλων συµβάσεων. 

Εάν τώρα η επιχείρηση δεν µπορεί να εκτιµήσει αξιόπιστα το αποτέλεσµα µιας 

κατασκευαστικής σύµβασης τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει το έσοδο µόνο στην έκταση, που 

το αναληφθέν συµβατικό κόστος πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί, και το συµβατικό κόστος 

πρέπει να αναγνωριστεί στα έξοδα της χρήσης, στην οποία αναλήφθηκε. Αποτέλεσµα αυτού 

του χειρισµού είναι ότι, όταν έχουµε περιπτώσεις, στις οποίες η επιχείρηση δεν µπορεί να 

εκτιµήσει αξιόπιστα την έκβαση της σύµβασης, τότε το αποτέλεσµα, που θα εµφανίζει για τη 

σύµβαση αυτή, πρέπει να είναι µηδενικό, έως ότου αλλάξουν οι συνθήκες και η εκτίµηση 

πλέον µπορεί να γίνει αξιόπιστα, οπότε ο λογιστικός χειρισµός γίνεται, όπως προαναφέραµε. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Σύµφωνα µε την γνωµάτευση Νο.257/1995 του ΕΣΥΛ, οι µακροχρόνιες συµβάσεις θα πρέπει 

να λογιστικοποιούνται είτε χρησιµοποιώντας την µέθοδο της τµηµατικής περάτωσης του 

έργου ή µε βάση την µέθοδο ολοκλήρωσης του έργου. Συνήθως όµως η αναγνώριση των 

εσόδων γίνεται µε βάση τις τιµολογήσεις, οι οποίες ακολουθούν τις αντίστοιχες 

πιστοποιήσεις. Το κόστος καταχωρείται στη χρήση στην οποία πραγµατοποιείται, ενώ τυχόν 

µελλοντικές ζηµίες δεν αναγνωρίζονται. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Οι απαιτήσεις, που θέτει το πρότυπο για λεπτοµερής παρακολούθηση της εξέλιξης και 

ολοκλήρωσης µιας κατασκευαστικής σύµβασης, η απαίτηση για αναλυτική παρακολούθηση 

πολλών συνδεόµενων συµβάσεων ως ένα σύνολο συµβάσεων ή η ξεχωριστή 

παρακολούθησή τους, ο βαθµός αξιόπιστης εκτίµησης των εσόδων και του κόστους, που 

συνεπάγονται η ανάληψη µιας κατασκευαστικής σύµβασης, απαιτούν ένα αυτόνοµο, 

ξεχωριστό κύκλωµα πληροφοριακού συστήµατος, το οποίο είτε θα έχει τη µορφή 

λειτουργικής µονάδας (module) ενός ERP συστήµατος, είτε θα είναι ξεχωριστό λογισµικό, 

που θα παρέχει τη λογιστική παρακολούθηση των κατασκευαστικών συµβάσεων. 
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3.7 ∆ΛΠ 14 – Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα 

Σκοπός: 

Η οικονοµική µεγέθυνση των επιχειρήσεων και των οικονοµιών, καθώς και η πολυπλοκότητα 

των σηµερινών συνθηκών του ανταγωνισµού και των διεθνών αγορών έχει αποτελέσει 

κρίσιµο παράγοντα για τη θεσµοθέτηση του ∆ΠΧΠ «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Μέσω 

αυτού του προτύπου παρέχεται η ευχέρεια για εµφάνιση των πληροφοριών των οικονοµικών 

καταστάσεων µιας ή και περισσότερων επιχειρήσεων του οµίλου βάσει του επιχειρηµατικού 

και του γεωγραφικού τοµέα δραστηριοποίησής τους, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι 

συγκεκριµένοι σκοποί: 

• Για την καλύτερη κατανόηση της απόδοσης της επιχείρησης κατά το παρελθόν. 

• Την καλύτερη εκτίµηση των κινδύνων και των αποδόσεων της επιχείρησης. 

• Τη διαµόρφωση εµπεριστατοµένων κρίσεων για την επιχείρηση, συνολικά. 

Η παρουσίαση των πληροφοριών κατά τοµέα γίνεται για επιχειρηµατικό και γεωγραφικό 

τοµέα ανάλυσης. Επιχειρηµατικό εννοούµε το κάθε διακριτό µέρος της επιχείρησης ή του 

οµίλου, που παράγει ένα ή µια οµάδα προϊόντων, ή την παροχή µίας ή συσχετιζόµενων 

παροχών υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις διαφορετικούς από 

άλλους επιχειρηµατικούς τοµείς. Γεωγραφικό τοµέα εννοούµε τη διακριτή γεωγραφική 

κατανοµή των δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης, που σχετίζεται είτε µε τη γεωγραφική 

διάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας, είτε της γεωγραφικής διάρθρωσης του 

πελατολογίου µιας επιχείρησης, και αυτήν η γεωγραφική διάρθρωσης έχει πολύ µεγάλη 

σηµασία για τους κινδύνους και την απόδοση της επιχείρησης ή του οµίλου συνολικά. 

Η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων, που σχετίζονται µε τον επιχειρηµατικό 

και γεωγραφικό τοµέα της επιχείρησης οδηγεί στην επιλογή του πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος τοµέα παρουσίασης των πληροφοριών της επιχείρησης. Πολλές φορές η ίδια 

διοικητική διάρθρωση της επιχείρησης, και η πληροφοριακή οργάνωση της επιχείρησης µας 

αποκαλύπτουν τον πρωτεύοντα τοµέα της επιχείρησης, είτε αυτός είναι ο επιχειρηµατικός 

είτε ο γεωγραφικός. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή αυτή είναι σηµαντική διότι, άλλες είναι οι 

επιταγές του προτύπου για τον πρωτεύοντα, και άλλες για το δευτερεύοντα τοµέα 

παρουσίασης. 

Εφόσον η επιχείρηση καθορίσει τους επιχειρησιακούς και γεωγραφικούς της τοµείς σε 

πρωτεύοντες και δευτερεύοντες θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρµόσει τα κριτήρια για τους 

επιλεγόµενους προς παρουσίαση τοµείς: 

Ένας επιχειρηµατικός ή γεωγραφικός τοµέας ορίζεται παρουσιαζόµενος όταν η πλειονότητα 

των εσόδων του προέρχεται από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες της επιχείρησης και 

ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 
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• Τα έσοδα αυτού του τοµέα είναι τουλάχιστον το 10% του συνόλου των εσόδων της 

επιχείρσης. 

• Το αποτέλεσµα του τοµέα (κέρδος ή ζηµία) αποτελεί το 10% του συνολικού 

αποτελέσµατος της επιχείρησης. 

• Τα στοιχεία του ενεργητικού είναι τουλάχιστον το 10% του συνόλου των στοιχείων 

ενεργητικού όλων των τοµέων. 

Όταν τα συνολικά έσοδα των παρουσιαζόµενων τοµέων δεν ξεπερνούν το 75% του συνόλου 

των εσόδων της επιχείρησης, θα πρέπει να επιλεγούν ένας η περισσότεροι τοµείς, ούτως 

ώστε να καλυφθεί και το τελευταίο κριτήριο του 75%. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ελληνική νοµοθεσία και λογιστική πρακτική δεν υπάρχει η 

υποχρέωση για εµφάνιση πληροφοριών τοµέων της επιχείρησης. Παρ’ όλα αυτά έχει σηµασία 

η έννοια, που συνθέτει τον επιχειρησιακό – γεωγραφικό τοµέα, ως ένα αυτοτελές σύνολο 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, το οποίο αποτυπώνεται ευκρινώς και αποτελεί 

ενιαίο σύνολο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ. Στην ελληνική 

νοµολογία (απόφαση 1103/1990 του Υπουργείου Οικονοµικών) υπάρχει διάταξη για την 

έννοια της πώλησης ή απόσχισης κλάδου, ως ενός λειτουργικού συνόλου δικαιωµάτων και 

υποχρεώσεων και όχι ενός κατ’ επιλογήν του επιχειρηµατία τµήµατος της επιχείρησης. Αυτήν 

η διάταξη έχει σηµασία διότι σε αυτήν βρίσκει εφαρµογή µια σειρά φορολογικών διατάξεων 

για την επιβολή του φόρου υπεραξίας 20%, που προσδιορίζεται στο άρθρο 13 παρ.1 του 

ΚΦΕ. 

Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Μηχανογραφικά τίθεται σηµαντική παράµετρος στη διαδικασία τήρησης των βιβλίων της 

επιχείρησης η κατανοµή εσόδων, εξόδων και στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, 

µε µοντέλα κατανοµής παραπλήσια σε φύση µε τα µοντέλα κατανοµής – µερισµού, που 

εφαρµόζονται στην Αναλυτική Λογιστική. 

Επίσης, σε σύγχρονα ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα, συναντούµε την έννοια των 

οικονοµικών ιεραρχιών ή και κατηγοριών οντοτήτων, που διατρέχουν το σύνολο των 

λειτουργικών µονάδων του συστήµατος ERP. 

Πάντως, θεωρούµε ότι τα µοντέλα κατανοµής ποσών αφήνουν µεγαλύτερη ευελιξία 

παραµετροποίησης και επίσης αποδεσµεύονται από την κατανοµή των ποσών σε πραγµατικό 

χρόνο και µε λανθασµένο ή άκοµψο τρόπο, ενώ η µοντελοποιηµένη κατανοµή, µε 

συντελεστές και διαδικασίες καταλογισµού, προσιδιάζουν περισσότερο στο στόχο, που θέτει 

το ∆ΛΠ 14 για πληροφόρηση κατά τοµέα. 



 

 25 

 

 

3.8 ∆ΛΠ 16 – Ενσώµατα Πάγια 

Σκοπός: 

Σκοπός του ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις είναι να θέσει το πλαίσιο για την αποτύπωση 

των ουσιωδών πληροφοριών στις οικονοµικές καταστάσεις των ενσώµατων παγίων, των 

επενδύσεων δηλαδή, που έχει προβεί η επιχείρηση ούτως ώστε να επιτελεί το λειτουργικό 

της σκοπό για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, καθώς και η εξέλιξη των 

επενδύσεων αυτών. Πρωταρχικά ζητήµατα, που επιλύει το πρότυπο είναι η αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων, η λογιστική τους αξία, οι αποσβέσεις και οι δαπάνες αποµείωσης 

αυτών. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 16 ενσώµατα πάγια είναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης τα 

οποία αποσκοπούν στο να παραχθούν τα προϊόντα της επιχείρησης, στην προµήθεια αγαθών 

ή υπηρεσιών, για ενοικίαση σε άλλους ή για διάφορους άλλους διοικητικούς σκοπούς και 

επίσης κρατούνται για περισσότερο από µία λογιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση τα 

πάγια αυτά δύνανται να είναι είτε ιδιοχρησιµοποιούµενα από την επιχείρηση, για την 

διεκπεραίωση δηλαδή των εργασιών της επιχείρησης, είτε για επένδυση. 

Αρχική Καταχώρηση: 

Όπως σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία έτσι και στα πάγια η αρχική καταχώρηση γίνεται στο 

κόστος κτήσης, το οποίο είναι το ποσό των µετρητών ή της ισοδύναµης αξίας των µετρητών, 

που δόθηκε για την απόκτηση του παγίου, είτε την εύλογη αξία του ανταλλαγµάτος, που 

δόθηκε για την απόκτηση ή την κατασκευή του παγίου. Το αρχικό κόστος περιλαµβάνει: 

• Την τιµή αγοράς 

• Το κόστος προετοιµασίας της τοποθεσίας του περιουσιακού στοιχείου 

• Το µεταφορικό κόστος 

• Το κόστος εγκατάστασης 

• Επαγγελµατικές αµοιβές όπως αρχιτεκτόνων και µηχανικών 

• Το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης του περιουσιακού 

στοιχείου καθώς και της αποκατάστασης του χώρου. 

Μεταγενέστερη Αποτίµηση: 

Για τη µεταγενέστερη αποτίµηση το ∆ΛΠ 16 ορίζει το διαχωρισµό των ενσωµάτων παγίων σε 

ιδιοχρησιµοποιούµενα και στα ακίνητα για επένδυση. 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα είναι τα παντός είδους ενσώµατα πάγια, µε τα οποία η επιχείρηση 

επιτελεί το λειτουργικό της σκοπό. Για τα πάγια αυτά λοιπόν αναγνωρίζονται δύο µέθοδοι 

αποτίµησης, αυτής του κόστους κτήσεως και των αναπροσαρµοζόµενων αξιών. 
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Με τη µέθοδο του κόστους κτήσεως τα πάγια αποτιµώνται ως εξής: Κόστος Κτήσης, µείον 

συσσωρευµένες αποσβέσεις, µείον τυχόν αποµειώσεις αξίας, πλέον µεταγενέστερων 

δαπανών, που καταχωρούνται στην αξία κτήσεως αυτών. 

Όσον αφορά τις αποσβέσεις, το ∆ΛΠ 16 αναγνωρίζει για τον υπολογισµό τους την ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής του παγίου και τρεις κύριες µέθοδοι αποσβέσεων: τη σταθερή, τη φθίνουσα 

και της παραγωγικής δυνατότητας. 

Ζηµίες αποµείωσης έχουµε όταν υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις αποµείωσης της αξίας του και η 

αποτίµησή του γίνεται στο ανακτήσιµο ποσό, δηλαδή στο µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

εύλογης αξίας και την αξία χρήσεως του. 

Για τις µεταγενέστερες δαπάνες, µπορούµε να αναφέρουµε τις εξής σηµαντικές κατηγορίες 

δαπανών: 

• ∆απάνες βελτίωσης 

• ∆απάνες σηµαντικής και ουσιώδους συντήρησης 

• ∆απάνες αντικατάστασης τµήµατος του παγίου 

• ∆απάνες συνεχούς βάσης για τη λειτουργική διατήρηση του παγίου (αυτές οι 

δαπάνες βαρύνουν τα έξοδα της χρήσης και δεν παγιοποιούνται). 

Με τη µέθοδο των αναπροσαρµοσµένων αξιών έχουµε µια τακτική και συχνά διενεργούµενη 

αποτίµηση των ενσωµάτων παγίων από ειδικούς επαγγελµατίες εκτιµητές ούτως ώστε η 

λογιστική αξία των παγίων να ταυτίζεται µε την εύλογή τους αξία και κατ’ επέκταση µε την 

αγοραία αξία των παγίων. Η αναπροσαρµογή αυτή µπορεί να γίνει είτε µε αντιλογισµό των 

συσσωρευµένων αποσβέσεων και προσαρµογή της λογιστικής αξίας στην εύλογη αξία, είτε 

µε ταυτόχρονη αναπαροσαρµογή των συσσωρευµένων αποσβεσεων και της αξίας κτήσεως, 

ούτως ώστε να έχουµε ταύτιση της νέας λογιστικής αξίας του παγίου µε την εύλογη αξία 

του. 

Όσον αφορά τα επενδυτικά ακίνητα η αποτίµησή τους γίνεται είτε µε τη µέθοδο της εύλογης 

αξίας, είτε µε τη µέθοδο του ιστορικού κόστους. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για την 

αναγνώριση και µεταγενέστερη αποτίµησή τους ότι και τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια 

στοιχεία. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Θα πρέπει καταρχήν να αναφέρουµε ότι στον Ν.2190/1920 ορίζεται ως µόνη αποδεκτή 

µέθοδος αναγνώρισης και αποτίµησης των ενσώµατων παγίων είναι η µέθοδος του ιστορικού 

κόστους και κατ’ επέκταση η αξία κτήσης των παγίων, που στην περίπτωση των ακινήτων 

δεν προστίθενται στην αξία τους τα διάφορα έξοδα απόκτησης. 

Ένα επίσης σηµαντικό σηµείο είναι ότι µε τα ∆ΛΠ η επιχείρηση επιφορτίζεται µε τη 

συστηµατική και αναλυτική καταγραφή των συντελεστών απόσβεσης και της ωφέλιµης ζωής 

των παγίων, εν αντιθέσει µε τα ΕΛΠ και συγκεκριµένα το Π∆ 100/98, στο οποίο αναφέρονται 

οι µέγιστοι επιτρεπτοί φορολογικοί συντελεστές των παγίων. Συνακόλουθα στο ζήτηµα των 

αποσβέσεων τα ΕΛΠ δεν αναγνωρίζουν τη µέθοδο των παραγόµενων µονάδων. 
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Μηχανογραφική Υποστήριξη: 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα στη µηχανογραφική παρακολούθηση των παγίων στοιχείων είναι η 

παράλληλη τήρηση του Μητρώου Παγίων τόσο κατά στοιχείο και αξία βάσει των ΕΛΠ, όσο 

και κατά στοιχείο και αξία βάσει των ∆ΛΠ. 

Επίσης θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι τα ∆ΛΠ αναγνωρίζουν την έννοια του κύριου 

παγίου και των τµηµάτων του, που το καθένα στοιχείο έχει τη δική του ωφέλιµη ζωή και 

συντελεστή απόσβεσης. Άρα το κύκλωµα παγίων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης σετ παγίων. 

Επιπλέον όταν επιλέγουµε την εµφάνιση παγίων στην εύλογη αξία τους, αυτήν γίνεται για 

κατηγορία παγίων και όχι για µεµονωµένα πάγια και εφόσον επιλέξουµε να εµφανίσουµε 

ορισµένα από αυτά σε πραγµατικές αξίες, τότε θα πρέπει στο προσάρτηµα να εµφανίσουµε 

την αξία τους στο ιστορικό κόστος µείον τις αποσβέσεις, ωσάν να τα παρακολουθούσαµε µε 

τη µέθοδο του κόστους – αποσβέσεων. 

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το κύκλωµα των παγίων και οι επιταγές του ∆ΛΠ 16 είναι από 

τα πιο κρίσιµα σηµεία στη σύγχρονη µηχανογραφική υποστήριξη και είναι το σηµείο, στο 

οποίο η µονάδα του λογιστηρίου θα πρέπει να επικεντρωθεί µε πολύ µεγάλη προσοχή, ούτως 

ώστε να παραµετροποιηθεί σωστά το αρχείο παγίων και η πληροφορία να εξάγεται 

αυτοτελώς από το σύστηµα και όχι µε τη βοήθεια εξωτερικών εφαρµογών όπως το excel. 

3.9 ∆ΛΠ 17 – Μισθώσεις 

Σκοπός: 

Οι µισθώσεις αποτελούν µία από τις συνηθέστερες µορφές συναλλαγών στη ζωή των 

επιχειρήσεων. Το ύψος των µισθωτικών συµβάσεων που υπογράφηκαν συνολικά από όλες 

τις ελληνικές εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1989-2000, 

αυξήθηκε περίπου από 58,65 εκ. ευρώ σε 1,029 δις ευρώ (Λαζαρίδης, 2001). Κατά συνέπεια 

η λογιστική των µισθώσεων είναι ύψιστης σπουδαιότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, 

κυρίως λόγω της σηµαντικότητας των µεγεθών τους στον ισολογισµό. Όλα αυτά τα µεγέθη 

δικαιολογούν την  δηµιουργία του ∆ΛΠ 17 το 1997, µε τελευταία αναθεώρησή της στις 

18/12/2003. Κύριος λοιπόν σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική των 

µισθώσεων.  

Μίσθωση είναι µία συµφωνία µε την οποία ο εκµισθωτής µεταβιβάζει στον µισθωτή, µε 

αντάλλαγµα µια πληρωµή ή µια σειρά πληρωµών, το δικαίωµα χρήσης ενός περιουσιακού 

στοιχείου για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, 

Χρηµατοδοτική µίσθωση είναι µια µίσθωση µε την οποία µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι 

κίνδυνοι και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, 

ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας. Στους κινδύνους 

περιλαµβάνονται οι πιθανότητες ζηµιών λόγω αδράνειας ή τεχνολογικής απαξίωσης και οι 

µεταβολή της απόδοσης λόγω αλλαγής των οικονοµικών συνθηκών. Οι ωφέλειες ιδιοκτησίας 
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µπορεί να αφορούν αναµενόµενη κερδοφόρα λειτουργία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη 

διάρκεια της οικονοµικής ζωής του ή κέρδος από ανατίµηση ή εκποίηση της υπολειµµατικής 

αξίας.  

Αντίθετα λειτουργική µίσθωση είναι µια µίσθωση που δεν είναι χρηµατοδοτική, δηλαδή δεν 

µεταβιβάζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι που ακολουθούν την κυριότητα. 

Τα υποκειµενικά στοιχεία τα οποία διακρίνουν τις µισθώσεις σε χρηµατοδοτική ή λειτουργική 

συχνά διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις οι οποίες µπορεί να την ίδια µίσθωση να την κατατάξουν 

σε διαφορετική κατηγορία. Έτσι πιο ειδικά µια µίσθωση χαρακτηρίζεται χρηµατοδοτική εάν η 

διάρκεια της µίσθωσης εκτείνεται στο µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ζωής. 

∆υστυχώς, η επιτροπή των ∆ιεθνών λογιστικών Προτύπων, IASB, δεν παρέχει συγκεκριµένες 

διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά µε τα παραπάνω. Για το λόγο αυτό θα µπορούσε να 

υιοθετηθεί η υπόδειξη της επιτροπής των Αµερικανών Λογιστικών Προτύπων, FASB, η οποία 

είναι πολύ συγκεκριµένη και ορίζει ότι η µίσθωση χαρακτηρίζεται χρηµατοδοτική εάν αφορά 

περίοδο ίση ή µεγαλύτερη από το 75% της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των µισθωµένων 

περιουσιακών στοιχείων (Statement of Financial Accounting Standard –SFAS 13). 

Η έκταση που δίνεται στη διαφοροποίηση και τον διαχωρισµού των µισθώσεων είναι που 

διαφοροποιεί και διαχωρίζει το ∆ΛΠ 17 µε την ελληνική νοµοθεσία. 

Κυριότερες ∆ιαφορές: 

Η βασική απόκλιση του ∆ΛΠ 17 από την αντίστοιχη ελληνική νοµοθεσία είναι ότι αυτή 

ουσιαστικά δεν διαχωρίζει τη χρηµατοδοτική µίσθωση από την λειτουργική µίσθωση. 

Σύµφωνα µε τις ελληνικές σχετικές διατάξεις, η λογιστική αντιµετώπιση της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης είναι όµοια µε αυτή της λειτουργικής µίσθωσης.  Εποµένως, οι σηµαντικότερες 

επιπτώσεις της εφαρµογής του ∆ΛΠ 17 από τις ελληνικές επιχειρήσεις προκύπτουν από τη 

λογιστική µεταχείριση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και αφορούν κυρίως στον ισολογισµό. 

Από την πλευρά του εκµισθωτή, τα µισθωµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν εµφανίζονται 

πλέον στον ισολογισµό,  ενώ εµφανίζεται µονάχα µια απαίτηση από µίσθωση. Η λογιστική 

αυτή αντιµετώπιση ουσιαστικά αλλάζει την κατάταξη των περιουσιακών στοιχείων από πάγια 

σε κυκλοφορούντα. 

Από την πλευρά του µισθωτή, τα µισθωµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στο 

ενεργητικό του ισολογισµού µε αντίστοιχη υποχρέωση στο παθητικό του ισολογισµού. Η 

λογιστική αυτή αντιµετώπιση αυξάνει σηµαντικά τη δανειακή επιβάρυνση των ελληνικών 

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση αναµένεται να επιδεινώσει σε µεγάλο βαθµό αυτούς τους 

δείκτες 

Τέλος δεν θα πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι η εφαρµογή του ∆ΛΠ 17 ενδέχεται να 

έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στη φορολογική µεταχείριση των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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3.10 ∆ΛΠ 18 – Έσοδα 

Σκοπός: 

Κύριος σκοπός του προτύπου αυτού είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των εσόδων, τα 

οποία προκύπτουν από ορισµένους τύπους συναλλαγών και οικονοµικών γεγονότων. Βασικό 

θέµα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισµός του χρόνου αναγνώρισής τους. 

Τα έσοδα κατά κανόνα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και τα οφέλη αυτά µπορούν να αποτιµηθούν 

αξιόπιστα. Η έµφαση στην οικονοµική ουσία της συναλλαγής και όχι κατ’ ανάγκη στο νοµικό 

της τύπο, είναι η κεντρική ιδέα η οποία εισάγεται στη λογιστική των εσόδων, όπως αυτή 

καθορίζεται από τις αρχές των ∆.Π.Χ.Π. Το πρότυπο, επίσης καθορίζει και τις γνωστοποιήσεις 

αναφορικά µε την πληροφόρηση που απαιτείται σχετικά µε τα έσοδα, η οποία και θα πρέπει 

να περιλαµβάνεται στις επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνοδεύουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων. 

Έσοδο είναι η µικτή εισροή οικονοµικών οφειλών κατά τη διάρκεια της χρήσης, η οποία 

προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης, όταν η εισροή αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα της αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός της αύξησης που σχετίζεται µε εισφορά 

κεφαλαίου από τους µετόχους. 

Εύλογη αξία είναι το ποσό µε το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού µπορεί να ανταλλαγεί ή 

µια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής σε 

εµπορική βάση, µεταξύ των µερών τα οποία έχουν πλήρη γνώση του αντικειµένου και 

ενεργούν µε την θέλησή τους. 

Το ∆ΛΠ 18 ορίζει ότι το έσοδο αποτιµάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του 

εισπρακτέου αντιτίµου, λαµβάνοντας υπόψη κάθε είδους παρεχόµενη έκπτωση.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις πωλήσεων, το αντίτιµο της συναλλαγής έχει τη µορφή 

µετρητών ή ταµειακών ισοδυνάµων και το ποσό του εσόδου είναι αυτό των µετρητών ή 

ταµειακών ισοδύναµων που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα.  

Η ονοµαστική (τιµολογούµενη) αξία είναι ίση µε την εύλογη, όταν οι πιστώσεις που δίνονται 

στα πλαίσια των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εκτείνονται σε ένα λογικό χρονικό εύρος. 

Σε περίπτωση όµως που η είσπραξη του αντιτίµου της πώλησης αναβάλλεται πέρα από τα 

συνήθη χρονικά όρια, τότε ως έσοδο αναγνωρίζεται όχι η ονοµαστική αξία του αντιτίµου, 

αλλά η εύλογη. Η εύλογη αξία προκύπτει µε προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών 

ταµειακών εισροών χρησιµοποιώντας ένα τεκµαρτό επιτόκιο. Η διαφορά µεταξύ του 

ονοµαστικού και του εύλογου αντιτίµου θεωρείται έσοδο από τόκους, λογιζόµενο στη χρήση 

που καθίσταται δεδουλευµένο. . 

Οι κατηγορίες των εσόδων, οι οποίες ορίζονται στο ∆.Λ.Π 18 είναι οι εξής: 
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• Πώληση αγαθών 

• Παροχή υπηρεσιών 

• Πιστωτικοί τόκοι, δικαιώµατα εκµετάλλευσης και µερίσµατα. 

Πώληση αγαθών 

Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να λογίζεται όταν πληρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• Η επιχείρηση έχει µεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα 

οφέλη από την κυριότητα των αγαθών 

• Η επιχείρηση δεν σχετίζεται µε την κυριότητα των πωλούµενων αγαθών. 

• Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί βάσιµα. 

• Τα οικονοµικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

• Τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 

Παροχή Υπηρεσιών 

Η καταχώρηση του εσόδου σχετιζόµενου µε την παροχή υπηρεσιών πρέπει να γίνεται µε 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, όταν 

παράλληλα πληρούνται οι προϋποθέσεις της βάσιµης εκτίµησης του εσόδου και των 

αντίστοιχων δαπανών. Η επιχείρηση πρέπει παράλληλα να εφαρµόσει µια αξιόπιστη µέθοδο 

εκτίµησης του σταδίου ολοκλήρωσης της συναλλαγής και να αναµένει βάσιµα τα οικονοµικά 

οφέλη που θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

Τόκοι, δικαιώµατα και µερίσµατα 

Τα παραπάνω έσοδα πρέπει να λογίζονται µε βάση τους ακόλουθους κανόνες: 

• Οι τόκοι αναγνωρίζονται µε βάση την πραγµατική απόδοση του στοιχείου του 

ενεργητικού. 

• Τα δικαιώµατα αναγνωρίζονται µε τη χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου καθώς καθίστανται δεδουλευµένα και σύµφωνα µε τους όρους της 

αντίστοιχης σύµβασης. 

• Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους 

µετόχους.  

Τα παραπάνω έσοδα πρέπει να αναγνωρίζονται µόνο όταν: 

• Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα και 

• Πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί τις λογιστικές µεθόδους που εφαρµόζει για την 

καταχώρηση των εσόδων καθώς επίσης και του τρόπου προσδιορισµού του σταδίου 

ολοκλήρωσης των συναλλαγών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44  ––  ΕΕρρεευυννηηττιικκοοίί  ΣΣττόόχχοοιι  ––  ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ  δδεείίγγµµααττοοςς  

4.1 Σκοπός της Έρευνας – Ερευνητικοί Στόχοι 

Η εργασία µου συνίσταται σε δύο κύριους άξονες προβληµατικής: ο πρώτος είναι η 

διαδικασία της υλοποίησης των ∆ΛΠ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και ο δεύτερος είναι οι 

απαραίτητες προσαρµογές, που έπρεπε να γίνουν στα ολοκληρωµένα πληροφοριακά 

συστήµατα των επιχειρήσεων, ώστε να µπορούν να στηρίξουν την επιπρόσθετη ανάγκη 

υποστήριξης τόσο των Ελληνικών, όσο και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των 

επιταγών του νοµικού και φορολογικού πλαισίου της χώρας µας. 

Ως προς το πρώτο σκέλος της εργασίας µου, την υλοποίηση δηλαδή των ∆ΛΠ, στηρίχθηκα 

σε βασικές παραδοχές υλοποίησης συστηµάτων, ακολουθώντας τα διακριτά στάδια εξέλιξης 

ενός σχεδίου υλοποίησης (project): Οργάνωση-∆ιαδικασίες πριν την υλοποίηση, ∆ιαδικασία 

Υλοποίησης, ∆ιαδικασίες µετά την Υλοποίηση-Μέτρηση των αποτελεσµάτων. 

Φιλοδοξώ να παρουσιάσω ορισµένες σηµαντικές πλευρές του ζητήµατος της υλοποίησης των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις σε συνάρτηση µε την 

προσαρµογή και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων των επιχειρήσεων 

(ERP). Η προετοιµασία,  η διαδικασία της υλοποίησης, η χρονική διάρκειά της, το κόστος 

αυτής και το αποτέλεσµα που προέκυψαν στις διάφορες επιχειρήσεις, στις οποίες 

διενεργήσαµε την έρευνα δια ερωτηµατολογίων, καθώς και τη γενική εικόνα των 

επιχειρήσεων είναι τα ζητήµατα, µε τα οποία ασχολήθηκα και ευελπιστώ να φανούν χρήσιµα 

στον αναγνώστη και σε περαιτέρω έρευνα γύρω από τα πληροφοριακά συστήµατα και τα 

∆ΛΠ. 

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της εργασίας µου, την προσαρµογή δηλαδή των 

πληροφοριακών συστηµάτων για τα ∆ΛΠ, στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εκθέτω τις 

διάφορες αρχιτεκτονικές κάλυψης των ∆ΛΠ από τα πληροφοριακά συστήµατα και 

παρουσιάζω εκτενέστερα την αρχιτεκτονική του Singular Enterprise, του οµίλου Singular-

Logic, για το οποίο είχα βαθύτερη ανάλυση και πολλή υποστήριξη από ανθρώπους του 

οµίλου. 

Ελπίζω ότι η εργασία µου θα έχει θετικό αντίκτυπο στην έρευνα γύρω από τα ζητήµατα των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και στην αρµονική συνεργασία των πληροφοριακών 

συστηµάτων των επιχειρήσεων µε τις καινοφανείς διαδικασίες, που εισήχθησαν στη χώρα 

µας από τα ∆ΛΠ και στην ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων για τις εξελίξεις στα 

πληροφοριακά συστήµατα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ΛΠ. 

4.2 Μεθοδολογία της έρευνας 

Το πρώτο µέρος της έρευνας, που ασχολείται µε τις διαδικασίες υλοποίησης των ∆ΛΠ και των 

προσαρµογών των πληροφοριακών συστηµάτων, έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου 34 
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ερωτήσεων σε επιχειρήσεις, που έχουν υλοποιήσει τα ∆ΛΠ και διαθέτουν ένα ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα3. Τα ερωτηµατολόγια εστάλησαν µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε 

όλες τις επιχειρήσεις του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (αριθµός επιχειρήσεων 356) στο 

χρονικό διάστηµα 15/11/2006-25/1/2007 και λάβαµε απαντήσεις από είκοσι δύο (22 – 

ποσοστό ανταπόκρισης 7,5%). Να τονίσουµε, ότι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα είναι 

αρκετά στενάχωρο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους υπευθύνους µηχανογράφησης και 

λογιστηρίου, µιας και είναι η περίοδος κλεισιµάτων – ανοιγµάτων  χρήσης, όπως επίσης και η 

περίοδος προετοιµασίας, σύνταξης και δηµοσίευσης του ισολογισµού στις 28-2-2007. Παρ’ 

όλα αυτά ήταν πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι αυτές οι επιχειρήσεις που µας απάντησαν 

το ερωτηµατολόγιο είχαν όλη την καλή διάθεση να µε ενηµερώσουν επιπλέον και για 

διάφορες άλλες πλευρές του θέµατος, όσον αφορά την αρχιτεκτονική του συστήµατός τους 

και της λύσης, που προτάθηκε για την υλοποίηση των ∆ΛΠ. 

Όσον αφορά το δεύτερο µέρος της ερευνητικής µου προσπάθειας έγινε µε την ανάπτυξη 

πρωτότυπης αρχιτεκτονικής ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, που καλύπτει τη 

θεµελιώδη απαίτηση των ∆ΛΠ για τις ανάγκες της επιχείρησης µε τη χρήση παράλληλου 

λογιστικού κυκλώµατος. Έτσι, αυτήν η διαδικασία κατέληξε σε µια πρότυπη εταιρική βάση, η 

οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει οδηγό υλοποίησης για όλες τις επιχειρήσεις, που επιθυµούν να 

εφαρµόσουν ∆ΛΠ καθώς και µια έτοιµη λύση για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, που 

χρησιµοποιούν το Singular Enterprise και προσβλέπουν σύντοµα να υλοποιήσουν τα ∆ΛΠ. 

4.3 Περιγραφή του δείγµατος 

Στο σηµείο αυτό παρουσιάζω συγκεντρωτικά τη στατιστική περιγραφή των επιχειρήσεων, 

που συµµετείχαν στην έρευνα δια ερωτηµατολογίου, όπως επίσης και τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά των ανθρώπων, που συµµετείχαν στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων για 

την καλύτερη κατηγοριοποίηση και αντίληψη των στατιστικών δεδοµένων, που προέκυψαν 

από την έρευνα. 

4.3.1 Οι εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνα 

Στις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις παρουσιάζεται το εταιρικό προφίλ των επιχειρήσεων, 

που έλαβαν µέρος. Γενικά θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων είναι µεσαίου έως µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις για τα ελληνικά δεδοµένα, 

τόσο λόγω του κύκλου εργασιών τους (36% των επιχειρήσεων ξεπερνά τα 100 εκ. € κύκλο 

εργασιών), όσο και από τον αριθµό των απασχολούµενων εργαζόµενων σε αυτές (49% των 

                                                 
3 Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι το ερωτηµατολόγιο απευθύνονταν αυστηρά σε επιχειρήσεις εισηγµένες µε 
εγκατεστηµένο και πλήρως λειτουργικό πληροφοριακό σύστηµα διοίκησης, αποκλείοντας την περίπτωση, όπως και 
µε έκπληξη διαπίστωσα, επιχειρήσεων εισηγµένων στο Χ.Α.Α. χωρίς την ύπαρξη ERP, αλλά απαρχαιωµένου 
εµπορολογιστικού προγράµµατος. Άνθρωποι αυτών των επιχειρήσεων είχαν όλη την καλή διάθεση να απαντήσουν 
στο σκέλος του ερωτηµατολογίου, που αφορούσε αποκλειστικά τις λογιστικές προσαρµογές βάσει ∆ΛΠ, αλλά δεν 
µπορούσα να επεξεργαστώ συνολικά την απάντησή τους λόγω µη ύπαρξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού 
συστήµατος. Αυτές οι επιχειρήσεις θα αποτελούσαν ένα πολύ καλό δείγµα ερευνητικής προσπάθειας για επιχειρήσεις 
εισηγµένες εν έτει 2007, που δεν διαθέτουν καν ολοκληρωµένη πληροφοριακή υποδοµή. 



 

 33 

επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόµενους). ∆ραστηριοποιούνται κυρίως 

στο βιοµηχανικό τοµέα σε ποσοστό άνω του 50%, ενώ υπάρχουν αρκετές εµπορικές (22%) 

και αµιγώς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (14%). Τέλος, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

(68%) ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα και έχουν δυναµική παρουσία στο εξωτερικό. 

∆ραστηριότητα της Επιχείρησης
Βιοµηχανική-
Εµπορική
5%

Βιοµηχανική
49%

Βιοµηχανική-
Υπηρεσιών

5%

Εµπορική-
Υπηρεσιων

5%

Υπηρεσιών
14%

Βιοτεχνική
0%

Εµπορική
22%

 

 

 

 

Το πρώτο γράφηµα µας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις, που συµµετείχαν στην έρευνα είναι 

κυρίως τριών µορφών: οι Βιοµηχανικές σε ποσοστό 49%, οι Εµπορικές σε ποσοστό 22% και 

οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 14%. Από κει και πέρα έχουµε µια διασπορά σε 

εγκαταστάσεις επιχειρήσεων υβριδικής µορφής (Βιοµηχανικής-Υπηρεσιών, Βιοµηχανικής-

Εµπορικής και Εµπορικής-Υπηρεσιών), όπως φαίνεται και από τη γραφική παράσταση. 

Κύκλος Εργασιών

50 έως 100 εκ €
23%

10 έως 50 εκ €
36%

100 εκ € και άνω
36%

Μέχρι 1 εκ. €
5%

 

 

 

 

  

Γραφική Παράσταση 1: Η επιχειρησιακή δραστηριότητα των 
εταιρειών, που συµµετείχαν στην έρευνα 

Γραφική Παράσταση 2: Κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, που 
συµµετείχαν στην έρευνα 
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Στο δεύτερο γράφηµα κατατάσσουµε τις επιχειρήσεις του δείγµατος βάσει του κύκλου 

εργασιών τους. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών 36% έχει κύκλο εργασιών άνω των 100 εκ. 

€, ενώ ένα 23% έχει κύκλο εργασιών από 50 έως 100 εκ. €, και τέλος οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις έχουν κύκλο εργασιών κάτω των 50 εκ. €. 

Αριθµός Εργαζοµένων στην επιχείρηση

501 Και άνω
23%

Έως 20
5%

21-50
0%

51-100
9%

101-150
9%

151-200
14%

201-300
14%

301-500
26%

 

 

 

 

 

Στη γραφική παράσταση αυτή παρατηρούµε ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

(26%) απασχολούνται από 300 έως 500 εργαζόµενοι, ενώ το δεύτερο εξίσου µεγάλο 

ποσοστό των επιχειρήσεων (23%) απασχολεί άνω των 500 εργαζοµένων. Από κει και πέρα 

έχουµε ένα 14% για επιχειρήσεις µε απασχόληση εργαζοµένων 150 έως 200, όπως επίσης και 

200 έως 300 εργαζόµενους. Το υπόλοιπο 18% των επιχειρήσεων απασχολεί από 50 έως 150 

εργαζόµενους. Από τα στοιχεία αυτά έχουµε σαφής ένδειξη του µεσαίου και µεγάλου 

µεγέθους των επιχειρήσεων βάσει των αριθµό απασχολουµένων σε αυτές.  

 

Γραφική Παράσταση 3: Ο αριθµός των απασχολουµένων στις 
επιχειρήσεις της έρευνας 
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Εξαγωγικός Προσανατολισµός

ΝΑΙ
68%

ΟΧΙ
32%

 

 

Στην ερώτηση αυτή διαπιστώσαµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων της 

έρευνας (68%) ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ οι υπόλοιπες όχι. Αξιοσηµείωτο είναι 

ότι στις επιχειρήσεις, οι οποίες διενεργούν εξαγωγές το ποσοστό αυτών στα έσοδα της 

επιχείρησης εµφανίζεται στη παρακάτω γραφική παράσταση. 

Ποσοστό των εξαγωγών στα έσοδα

Κάτω του 
20%
57%

21% έως 50%
7%

51% έως 70%
29%

Άνω του 71% 
7%

 

 

 

Γραφική Παράσταση 4: Εξαγωγική δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων της έρευνας 

Γραφική Παράσταση 5: Ποσοστό των εξαγωγών στα έσοδα των 
επιχειρήσεων, που συµµετείχαν στην έρευνα 
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4.3.2 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα 

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των γενικών στοιχείων κατηγοριοποίησης του στατιστικού 

δείγµατος της έρευνας, παραθέτω τα στοιχεία των συµµετεχόντων, των φυσικών προσώπων 

δηλαδή, που συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια. Ακολουθούν τα στοιχεία των 

συµµετεχόντων: 

Φύλο Συµµετεχόντων

Άνδρας
91%

Γυναίκα
9%

Επίπεδο Σπουδών
Μεταπτυχ
ιακό
14%

ΤΕΙ
9%

Πανεπιστ
ήµιο
77%

 

 

 

4,55%

4,55%

40,91%

36,36%

13,64%

0,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

∆εν γνωρίζω - ∆εν
απαντώ

20-30

31-40

41-50

51-60

>60

Ηλικιακή Κατηγορία Συµµετεχόντων

 

 

 

Γραφική Παράσταση 6: Φύλο 
συµµετεχόντων στην έρευνα 

Γραφική Παράσταση 7: Επίπεδο σπουδών 
των συµµετεχόντων στην έρευνα 

Γραφική Παράσταση 8: Ηλικιακή Κατάταξη των 
συµµετεχόντων στην έρευνα 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  55  ––  ΣΣττααττιισσττιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  κκααιι  ΕΕυυρρήήµµαατταα  

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουµε συγκεντρωτικά τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν 

από την έρευνα µε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Οι πλήρεις πίνακες µε τα 

πρωτογενή στοιχεία, πάνω στα οποία βασιστήκαµε για να κάνουµε τις αντίστοιχες γραφικές 

τους παραστάσεις βρίσκονται στο Παράρτηµα … στις σελίδες … έως … στη διάθεση του 

αναγνώστη για κάθε περαιτέρω διερεύνηση και διασταύρωση. Η παρουσίαση των 

στατιστικών αποτελεσµάτων θα γίνει σταδιακά ακολουθώντας τη λογική διάρθρωσης του 

ερωτηµατολογίου, η οποία δοµήθηκε εξελικτικά µε την πορεία οποιασδήποτε συστηµικής 

υλοποίησης: αρχικά µε τις διαδικασίες πριν την υλοποίηση των ∆ΛΠ στην επιχείρηση 

(καταγραφή των αναγκών και επιλογή συνεργάτη), στη συνέχεια µε την ίδια τη διαδικασία 

εγκατάστασης και υλοποίησης του συστήµατος και τέλος µε την αξιολόγηση της όλης 

διαδικασίας υλοποίησης καθώς και τις εντυπώσεις, που άφησε αυτήν στην επιχείρηση, εάν 

τελικά ανταποκρίθηκαν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων από την εγκατάσταση αυτών των 

συστηµάτων. Ο παρακάτω Πίνακας 1 περιέχει τα ερωτήµατα, που θέσαµε στις επιχειρήσεις, 

µε την αντίστοιχη σύνδεσή τους µε τις ξεχωριστές φάσεις της υλοποίησης του συστήµατος. 

Κάθε φάση αυτής της διαδικασίας είναι µια διακριτή ενότητα γεγονότων, αποφάσεων και 

επιλογών, µε λογική και χρονική συνοχή και ταυτόχρονη επίδραση στην περαιτέρω εξέλιξη 

της όλης διαδικασίας. Η στατιστική απεικόνιση αυτών των βηµάτων µας βοηθά να 

σχηµατίσουµε µια γενική και εποπτική εικόνα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, µας 

παρέχει τη δυνατότητα να εξαγάγουµε συµπεράσµατα για τη µέθοδο που ακολουθείται από 

τις επιχειρήσεις, τη σηµασία που δίνουν στις πληροφοριακές επενδύσεις τους και την 

ενδυνάµωση της λογιστικής τους διαδικασίας λόγω της εισδοχής των ∆ΛΠ και των 

προσαρµογών, που έπρεπε να γίνουν στα πληροφοριακά τους συστήµατα. 

Πίνακας 1: Η λογική διάρθρωση του ερωτηµατολογίου 

∆ιαδικασία Ερωτήµατα 
Ενότητες του 
κεφαλαίου 

Ξεκάθαρη αντίληψη των επιπτώσεων που θα είχε η 
εισδοχή των ∆ΛΠ στις επιχειρησιακές διαδικασίες 

5.1.1 

Αντίληψη του βαθµού επίδρασης στην εργασία και στο 
αποτέλεσµα των διαφόρων τµηµάτων της επιχείρησης 
από την εισδοχή των ∆ΛΠ 

5.1.2 

Συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση των 
οικονοµικών επιπτώσεων από την εισδοχή των ∆ΛΠ 

5.1.3 

1. Πριν την υλοποίηση 

Ύπαρξη προϋπολογισµού για την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
λογιστικά και µηχανογραφικά 

5.1.4 

   

Βαθµός σπουδαιότητας λόγων, που άσκησαν επιρροή 
στην επιλογή του συγκεκριµένου λογιστικού οίκου 5.2.1 

∆ιαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 5.2.2 

Χρονική διάρκεια εισήγησης έως και την τελική επιλογή 
συνεργάτη 5.2.2 

2. Επιλογή συνεργάτη για την 

υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Έγινε συστηµατική αξιολόγηση πλεονεκτηµάτων – 
µειονεκτηµάτων των διαφόρων συµβουλευτικών 
εταιρειών; 

5.2.2 
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Το χρονικό διάστηµα της υλοποίησης των ∆ΛΠ 5.3.1 

Τα πρόσωπα που υλοποίησαν τις λογιστικές διαδικασίες 
των ∆ΛΠ 

5.3.1 

Τελικό κόστος της εγκατάστασης – υλοποίησης 5.3.1 

Οικονοµική συµφωνία µε την συµβουλευτική εταιρεία 5.3.1 

∆ιαφοροποίηση του πραγµατικού κόστους από το 
προϋπολογισθέν κόστος της εγκατάστασης 

5.3.1 

Το ποσοστό της απόκλισης 5.3.1 

Βαθµός ικανοποίησης από την εγκατάσταση του 
συστήµατος 

5.3.1 

Τα πρόσωπα που υλοποίησαν µηχανογραφικά τα ∆ΛΠ 5.3.1 

Τελικό κόστος της εγκατάστασης – υλοποίησης 5.3.1 

Οικονοµική συµφωνία µε τους φορείς της 
µηχανογράφησης 

5.3.1 

∆ιαφοροποίηση του πραγµατικού κόστους από το 
προϋπολογισθέν κόστος της εγκατάστασης 

5.3.1 

Το ποσοστό της απόκλισης 5.3.1 

3. Εγκατάστασης και 

Υλοποίησης των ∆ΛΠ 

Πίνακας διαβάθµισης επιρροής των διαφόρων ∆ΛΠ στη 
λογιστική διαδικασία και στη µηχανογραφική 
υποστήριξη 

5.3.1 

   

Βαθµός ικανοποίησης από τη λογιστική οργάνωση των 
διαδικασιών κατά ∆ΛΠ 5.3.1 

Βαθµός ικανοποίησης από τη µηχανογραφική 
υποστήριξη των ∆ΛΠ 5.3.1 

4 Μετά την Εγκατάσταση και 

την Υλοποίηση του ERP 

Πραγµατοποίηση ερευνών γύρω από την 
αποτελεσµατικότητα του συστήµατος και την 
πληροφοριακή ικανοποίηση των χρηστών 

5.3.1 

5.1 ∆ιαδικασίες πριν την υλοποίηση 

Η φάση αυτή της υλοποίησης είναι από τις σηµαντικότερες για την επιτυχία κάθε συστηµικής 

υλοποίησης, η οποία αποσκοπεί µε τη σειρά της να επιτύχει επωφελείς, µετρήσιµους και 

αποδοτικούς σκοπούς για κάθε οργανισµό. Στη φάση αυτή η επιχείρηση θα επωµιστεί το 

βάρος της αξιολόγησης από την ίδια και τους ανθρώπους της, ούτως ώστε να καταλήξουν 

στους ανθρώπους και τους υλικούς πόρους, που θα πρέπει να διατεθούν για την υλοποίηση 

των ∆ΛΠ, καθώς και τις απαραίτητες προσαρµογές σε διαδικασίες και ανθρώπους, ώστε να 

επιτύχουν την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και επωφελής διαδικασία υλοποίησης των ∆ΛΠ 

στην επιχείρηση. Έτσι µε αυτόν τον κύκλο ερωτήσεων επεδίωκα να διαπιστώσω κατά πόσο η 

πρόκληση για την υλοποίηση των ∆ΛΠ είχε γίνει αντιληπτή από το σύνολο των ανθρώπων 

της επιχείρησης. 

5.1.1 Ξεκάθαρη αντίληψη των επιπτώσεων των ∆ΛΠ στην επιχείρηση 

Ο πρώτος κύκλος των ερωτήσεων, που αφορούσαν τη διαδικασία προ της υλοποίησης, 

ξεκίνησε µε µια διαβαθµισµένη ερώτηση πέντε κλιµάκων (από πάρα πολύ έως καθόλου), η 

οποία αποσκοπεί στο να αποτυπώσει την άποψη των συµµετεχόντων για το κατά πόσο είχαν 

στην εταιρεία διαµορφωµένη και ξεκάθαρη αντίληψη του βαθµού επιρροής, που θα είχε η 
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εισδοχή των ∆ΛΠ στις λογιστικές διαδικασίες της επιχείρησης, στη µηχανογραφική τους 

αναβάθµιση για την κάλυψη των ∆ΛΠ και από την θεωρητική και πρακτική ετοιµότητα των 

στελεχών της επιχείρησης για τη µετάβαση σε ∆ΛΠ διαδικασίες. 

 Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων προκύπτει, ότι οι περισσότερες σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό είχαν καλή επίγνωση των επιπτώσεων, που θα είχε µια τέτοια µεγάλη µετάβαση 

τόσο από λογιστικές προσαρµογές, όσο και από µηχανογραφική προσαρµογή και τη 

θεωρητική κατάρτιση των στελεχών τους για αυτό το εγχείρηµα. Παρ’ όλα αυτά υπήρξε και 

ένα ενδιαφέρον ποσοστό περίπου 15-18% των επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν ελάχιστη 

επίγνωση των προκλήσεων, που θα καλούνταν να αντιµετωπίσουν. Αυτό είναι ένα σηµαντικό 

στοιχείο, που σίγουρα επέδρασε και στην περαιτέρω υλοποίηση του 

έργου.

Πάρα Πολύ Πολύ
Αρκετά

Ελάχιστα
Καθόλου

Λογιστικά

Πληροφοριακά
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Βαθµός Επίδρασης των ∆ΛΠ στην επιχείρηση

 

5.1.2 Ο βαθµός επίδρασης της εισδοχής των ∆ΛΠ στα διάφορα τµήµατα 
της επιχείρησης 

Στο επόµενο ερώτηµα προσπάθησα να διαπιστώσω την άποψη, που είχε διαµορφωθεί στα 

διάφορα τµήµατα της επιχείρησης από την αναµενόµενη εισαγωγή των ∆ΛΠ στην 

Γραφική Παράσταση 9: Βαθµός αντίληψης για την επίδραση, που θα είχε η εισδοχή 
των ∆ΛΠ στις λογιστικές διαδικασίες, στη µηχανογράφηση, στη θεωρητική κατάρτιση 
των στελεχών της επιχείρησης 
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επιχείρηση, και στον βαθµό επιρροής, που θεωρούσαν τα στελέχη των τµηµάτων αυτών, ότι 

θα είχε στη λειτουργία τους και στην αποδοτικότητά τους. 
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Λογιστήριο Πωλήσεις Προµήθειες Παραγωγή Μηχανογράφηση Ανθρώπινοι

Πόροι

Επίδραση των ∆ΛΠ στα τµήµατα

Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου

 

Όπως ήταν αναµενόµενο την ουσιαστικότερη επίδραση θεωρούσαν τα στελέχη της 

επιχείρησης, ότι αφορούσε τα τµήµατα του λογιστηρίου και της µηχανογράφησης, ενώ 

σηµαντική φαίνεται να είναι η επίδραση και στη λειτουργία του ∆.Σ. και των διευθύνσεων 

των επιχειρήσεων. Αξιοσηµείωτο είναι να αναφέρουµε ότι η επίδραση των ∆ΛΠ στις πωλήσεις 

ήταν ελάχιστη, όπως και στις προµήθειες, την παραγωγή και τους ανθρώπινους πόρους. Από 

τα πορίσµατα αυτής της ερώτησης εξάγεται ότι η υλοποίηση των ∆ΛΠ ήταν µια υπόθεση, 

που αφορούσε το λογιστήριο και τη µηχανογραφική υποστήριξη. 

5.1.3 Συστηµατική αξιολόγηση των οικονοµικών επιπτώσεων 

Στο ερώτηµα αυτό αποτυπώσαµε κατά πόσο και εάν έγινε µια συστηµατική διαδικασία 

αξιολόγησης και καταγραφής των οικονοµικών επιπτώσεων στην επιχείρηση από την 

υλοποίηση των ∆ΛΠ. Από τα στοιχεία εύκολα εξάγεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

προχώρησαν σε µια καταγραφή και αξιολόγηση, ενώ ένα σηµαντικό 31,82% δεν προέβη σε 

καταγραφή των οικονοµικών επιπτώσεων. 
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Γραφική Παράσταση 10: Βαθµός επίδρασης των ∆ΛΠ στα διάφορα τµήµατα της επιχείρησης 

 

Γραφική Παράσταση 11: 
Συστηµατική αξιολόγηση των 
οικονοµικών επιπτώσεων της 

υλοποίησης των ∆ΛΠ 
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Θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτό το ποσοστό των επιχειρήσεων, που απάντησαν αρνητικά 

στην προηγούµενη ερώτηση θα µας απασχολήσει και στην επόµενη ερώτηση, όσον αφορά 

δηλαδή την κατάρτιση προϋπολογισµού δαπάνης για την υλοποίηση των ∆ΛΠ, στην οποία 

και πάλι απάντησαν αρνητικά. 

5.1.4 Προϋπολογισµός για την υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Το τελευταίο ερώτηµα αυτής της ενότητας διερευνά κατά πόσο οι επιχειρήσεις προχώρησαν 

στη σύνταξη προϋπολογισµού δαπάνης τόσο για την υλοποίηση των ∆ΛΠ από λογιστικής 

σκοπιάς, όσο και από την πλευρά της µηχανογράφησης. Από τις απαντήσεις των εταιρειών 

προέκυψε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν προβεί σε προϋπολογισµό δαπάνης, µια 

απάντηση που συνδέεται εννοιολογικά και µε την προηγούµενη ερώτηση (5.1.3) του 

ερωτηµατολογίου, ενώ για τις επιχειρήσεις, που κατάρτισαν προϋπολογισµό παρουσιάζουµε 

τα προϋπολογιζόµενα ποσά για την υλοποίηση των ∆ΛΠ. 

Καταλήξατε σε έναν προϋπολογισµό για την 

υλοποίηση των ∆ΛΠ

NAI
64%

OXI
36%

 

Γραφική Παράσταση 12: Προϋπολογισµός Υλοποίησης ∆ΛΠ 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι 63,64% είχε καταλήξει σε έναν προϋπολογισµό 

για την µετάβαση στα ∆ΛΠ. Αξιοσηµείωτο όµως είναι  το γεγονός ότι το 36% δεν είχε 

καταλήξει σε έναν προϋπολογισµό,  και σε συνδυασµό µε την παραπάνω ερώτηση όπου το 

32% των επιχειρήσεων δεν είχε προχωρήσει σε καταγραφή των οικονοµικών επιπτώσεων 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ένα τρίτο των εισηγµένων επιχειρήσεων δεν θεώρησε 

ιδιαίτερα σηµαντικό να προϋπολογίσει ένα τέτοιο σηµαντικό κονδύλι για την επιχείρηση. 

Οι επιχειρήσεις που προχώρησαν στον προϋπολογισµό της δαπάνης για την υλοποίηση των 

∆ΛΠ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Παρατηρούµε ότι σε γενικές γραµµές οι 

περισσότερες επιχειρήσεις είχαν προϋπολογίσει ένα ποσό γύρω στις 30.000,€, µε εξαίρεση τις 

δύο βιοµηχανίες ΤΙΤΑΝ και S&B, όπου τα ποσά ιδιαίτερα στην περίπτωση του ΤΙΤΑΝ είναι 

τεράστιο. 
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Πίνακας 2: Προϋπολογισµένα Ποσά για την Υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Εταιρεία Προϋπολογισµένο Ποσό 

KEGO A.E 30.000,00€ 

TITAN 500.000,00€ 

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50.000,00€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε 30.000,00€ 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 10.000,00€ 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε 30.000,00€ 

ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 30.000,00€ 

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΒΕ 30.000,00€ 

ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε 100.000,00€ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε 30.000,00€ 

FOLLI-FOLLIE A.E 25.000,00€ 

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε 120.000,00€ 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε 20.000,00€ 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 20.000,00€ 

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε 20.000,00€ 

 

Τέλος στον πίνακα 3 έχουµε τα ποσά που προϋπολόγισε η επιχείρηση ότι θα ξοδέψει για το 

consulting των πληροφοριακών συστηµάτων και την εναρµόνισή τους βάσει ∆ΛΠ. Σε γενικές 

γραµµές οι επιχειρήσεις προϋπολόγισαν ένα ποσό ελαφρώς µικρότερο σε σχέση µε τον 

παραπάνω πίνακα. Οι εταιρείες πληροφορικής που ανέλαβαν αυτήν την υποχρέωση 

εισέπραξαν ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσό από τις επιχειρήσεις, το οποίο  κυµαίνεται γύρω 

στις 20.000,00€ µε εξαίρεση πάλι την εταιρεία ΤΙΤΑΝ. 

 

Πίνακας 3: Προϋπολογισµένο Ποσό για το Consulting των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Εταιρεία Προϋπολογισµένο Ποσό 

KEGO A.E 20.000,00€ 

TITAN 500.000,00€ 

UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 50.000,00€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε 30.000,00€ 

ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 20.000,00€ 

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΒΕ 20.000,00€ 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε 30.000,00€ 

FOLLI-FOLLIE A.E 10.000,00€ 

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε 100.000,00€ 



 

 43 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε 25.000,00€ 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε 50.000,00€ 

 

5.2.1 Επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζω τους λόγους και τις διαδικασίες που οδήγησαν στην επιλογή 

του συγκεκριµένου ελεγκτικού-λογιστικού οίκου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε ότι όλο 

και περισσότερες ελεγκτικές εταιρείες δηµιουργούνται στην ελληνική επικράτεια. Με την 

απελευθέρωση της αγοράς όσον αφορά τον λογιστικό και ελεγκτικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων4,  πολλές µεγάλες ελεγκτικές εταιρείες του εξωτερικού, όπως η Grant-Thorton, 

Ernst & Young, οι οποίες στην Αµερική ανήκουν στους µεγάλους 5 (Big 5 CPA), άνοιξαν 

υποκαταστήµατα στην Ελλάδα και λειτουργούν ως Ανώνυµες Επιχειρήσεις.  

Το πρώτο ερώτηµα αυτής της ενότητας εξετάζω τους λόγους που άσκησαν επιρροή στην 

επιλογή του συγκεκριµένου συµβουλευτικού οίκου. 
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Η σπουδαιότητα των λόγων που άσκησαν επιρροή στην επιλογή του συµβουλευτικού Οίκου

Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου

 

Γραφική Παράσταση 13: Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό 61% θεωρεί ότι η 

συνεχής και δυναµική υποστήριξη των λογιστικών διαδικασιών από την συµβουλευτική 

εταιρεία είναι από τους πιο σηµαντικούς λόγους. Όπως επίσης και το κύρος και η αξιοπιστία 

που προκύπτει από το όνοµα της συµβουλευτικής εταιρείας. Το κόστος αυτών των 

υπηρεσιών φαίνεται ότι λειτούργησε αρκετά θετικά, ενώ αντίθετα η επιλογή της 

                                                 
4 Το 1992 ο ΣΟΛ έπαψε να είναι η αποκλειστική ελεγκτική-λογιστική εταιρεία 
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συµβουλευτικής εταιρείας από τους ανταγωνιστές και οι προσωπικοί δεσµοί στελεχών της 

επιχείρησης µε την συµβουλευτική εταιρεία άσκησαν ελάχιστη επιρροή στην επιλογή. Από 

αυτό το ερώτηµα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις προτίµησαν µια σταθερή αξία όσον αφορά 

την στήριξή τους από τις ελεγκτικές εταιρείες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο ερωτηµατολόγιο 

δεν προβλέφτηκε ερώτηµα για το ποια ελεγκτική εταιρεία επέλεξε η κάθε επιχείρηση. Όµως 

στην πορεία της έρευνας θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντικό αυτό το στοιχείο και ακολούθησε 

δεύτερη επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις και την τελική συγκέντρωση των στοιχείων που θα 

παρουσιαστούν παρακάτω.  

5.2.2 Η διαδικασία µε την οποία επελέγη ο συνεργάτης για την υλοποίηση των 
∆ΛΠ 

Το δεύτερο ερώτηµα αυτής της ενότητα εξετάζει τις διαδικασίες που επέλεξαν οι επιχειρήσεις 

για την υλοποίηση των ∆ΛΠ. 

 

Με ποιά από τις παρακάτω διαδικασίες εξεδήλωσε το 

ενδιαφέρον η εταιρεία σας για την υλοποίηση των ∆ΛΠ;

14%

41%

45%

∆εν γνωρίζω - ∆εν απαντώ

Πρόσκληση εκπροσώπων συµβουλευτικών εταιρειών για επίδειξη των λύσεων τους

∆ιενέργεια εσωτερικών διαδικασιών χωρίς εξωτερική γνωστοποίηση

 

Γραφική Παράσταση 14: ∆ιαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τελική επιλογή 

 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 45% δεν διενέργησε 

κάποια έρευνα και αποτέλεσε µια εσωτερική διαδικασία της διοίκησης. Αυτό το ποσοστό 

δικαιολογείται και από τις απαντήσεις σε επόµενο ερώτηµα όσον αφορά την συστηµατική 

αξιολόγηση και καταγραφή των µειονεκτηµάτων και πλεονεκτηµάτων των διαφόρων 

συµβουλευτικών εταιρειών πριν την τελική επιλογή, όπου παρατηρούµε ότι το 46% των 

επιχειρήσεων δεν προχώρησε σε κάποια αξιολόγηση των εταιρειών. Το ερώτηµα αυτό 

συνδέεται άµεσα και µε το επόµενο ερώτηµα για το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από 

την στιγµή που έγινε η εισήγηση για την υλοποίηση των ∆ΛΠ µέχρι και την τελική επιλογή 

της συµβουλευτικής εταιρείας. Παρατηρούµε λοιπόν ότι το 33% και 38% µέσα σε δύο µήνες 
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και έξι αντίστοιχα είχαν είδη αποφασίσει για την επιλογή, χρονικό διάστηµα σχετικά µικρό 

δεδοµένης της σύγχυσης και της αβεβαιότητας που είχε προκληθεί µε τις απανωτές αναβολές 

της υλοποίησης των ∆ΛΠ. Η Αγορά των επιχειρήσεων όσον αφορά την στελέχωση του 

ανθρώπινου δυναµικού µε γνώσεις ∆ΛΠ ήταν και είναι ακόµα ιδιαίτερα ελλιπής, γεγονός που 

καθιστά τις ελεγκτικές εταιρείες ως τις µοναδικές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν τις 

επιχειρήσεις σε αυτήν την µετάβαση.  

Έγινε κάποια συστηµατική αξιολόγηση και καταγραφή των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων των διαφόρων 

συµβουλευτικών εταιρειών πριν την τελική επιλογή;

18%

36%

46%

∆εν γνωρίζω - ∆εν απαντώ NAI OXI

 

Γραφική Παράσταση 15: Αξιολόγηση των διαφόρων συµβουλευτικών οίκων 
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Πόσο χρονικό διάστηµα µεσολάβησε από την στιγµή που έγινε η εισήγηση 

για την υλοποίηση των ∆ΛΠ µέχρι και την τελική επιλογή της 

συµβουλευτικής εταιρείας;

∆εν γνωρίζω - ∆εν απαντώ Άµεσα (έως 2 µήνες) 2-6 µήνες 6-12 µήνες 1 έτος και πάνω

 

Γραφική Παράσταση 16: Χρονικό διάστηµα πριν την τελική επιλογή 

 

Στον παρακάτω πίνακα καταγράφουµε τις εταιρείες που επέλεξαν οι επιχειρήσεις για την 

µετάβαση στα ∆ΛΠ. Παρατηρούµε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να 

εµπιστεύονται το ΣΟΛ όχι µόνο για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και την έγκριση του 

ισολογισµού αλλά και για τις υπόλοιπες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Ας µην ξεχνάµε ότι 
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µέχρι το 1992 ο ΣΟΛ ως όργανο του κράτους είχε την αποκλειστική διαχείριση του ελέγχου 

των ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο. Αξίζει να τονίσω ότι στην δεύτερη 

επικοινωνία που είχα µε τις επιχειρήσεις για ποια ελεγκτική εταιρεία χρησιµοποίησαν, οι 

περισσότερες µου απάντησαν ότι επέλεξαν την εταιρεία που ελέγχει τα λογιστικά τους βιβλία 

πριν από την δηµοσίευση του ισολογισµού.  

Πίνακας 4: Οι ελεγκτικές εταιρείες που επέλεξαν οι επιχειρήσεις 

Εταιρεία Ελεγκτική Εταιρεία 

KEGO A.E ΣΟΛ ΑΕ 

TITAN PRICE WATERS HOUSE COOPERS 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε TECA A.E 

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΟΛ ΑΕ 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε ΣΟΛ ΑΕ 

ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ BAKER TILLY HELLAS 

ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΒΕ ΣΟΛ ΑΕ 

BΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε ΣΟΛ ΑΕ 

ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε ΣΟΛ ΑΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΟΛ ΑΕ 

ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΛ ΑΕ 

REVOIL COMPUTER-PROJECT 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε GRANT THORTON 

FOLLI-FOLLIE A.E BAKER TILLY HELLAS 

S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε ERNST & YOUNG 

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε ΙΛΥ∆Α Α.Ε 

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε GRANT THORTON 

ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε ΣΟΛ ΑΕ 

ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε GRANT THORTON 

 

Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στην σχέση που συχνά 

δηµιουργείται µεταξύ της ελεγκτικής εταιρείας και της ελεγχόµενης επιχείρησης. Έχουν γίνει 

άπειρες έρευνες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανεξαρτησία5 του ελεγκτή. Η 

προσφορά ελεγκτικών ή µη υπηρεσιών στην επιχείρηση-πελάτη οδηγεί σε αύξηση των 

οικονοµικών δεσµών ανάµεσα στον ελεγκτή και την επιχείρηση, γεγονός που διακυβεύει την 

ανεξαρτησία των ελεγκτικών εταιρειών.  Αυτή η πελατειακή σχέση που δηµιουργείται µεταξύ 

ελεγκτή και ελεγχόµενου µπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτή την ανεξαρτησία. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα λόγω της ξαφνικής απελευθέρωσης της αγοράς των ελεγκτικών εταιρειών, αυτή η 

                                                 
5 Με τον όρο ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή εννοούµε την ικανότητά του να δρα µε ακεραιότητα και 
αντικειµενικότητα κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων. 
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σχέση γίνεται ακόµα πιο αµφιλεγόµενη. Η έρευνά µου δεν ασχολείται µε αυτή την σχέση 

εντούτοις είναι σηµαντικό να γίνει αναφορά ως προς τους κινδύνους που µπορεί να 

δηµιουργήσει µια τέτοια σχέση. 

5.3.1 Υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Σε αυτήν την ενότητα εξετάζω τις διαδικασίες κατά την υλοποίηση των ∆ΛΠ. Στο πρώτο 

ερώτηµα διερευνάται ο χρόνος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των ∆ΛΠ. 
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Γραφική Παράσταση 17: Χρόνος διάστηµα υλοποίησης ∆ΛΠ 

 

Από το παραπάνω γράφηµα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 36% χρειάστηκε 4-6 

µήνες για την υλοποίηση, ενώ το 27% χρειάστηκε 6 µήνες – 1 έτος. Επίσης το 27% των 

επιχειρήσεων χρειάστηκαν 2-4 µήνες, ενώ µόλις το 9% κατάφερε να υλοποιήσει τα ∆ΛΠ σε 

λιγότερο από 2 µήνες. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι οι  επιχειρήσεις χρειάστηκαν αρκετά 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ως γνωστός οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν ∆ΛΠ από 1-1-2005. Πριν 

από αυτήν την ηµεροµηνία είχαν γίνει αρκετές αναβολές λόγω της µη ετοιµότητας των 

επιχειρήσεων γι’ αυτήν την µετάβαση. Παρόλα αυτά και µε τόσες αναβολές τα αποτελέσµατα 

αυτά δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις δεν είχαν προετοιµαστεί όσο θα έπρεπε για µια ανώδυνη 

και γρήγορη µετάβαση στα ∆ΛΠ. 

Το επόµενο ερώτηµα ασχολείται µε το ποιος πραγµατοποίησε την υλοποίηση των ∆ΛΠ. Οι 

άνθρωποι της επιχείρησης µε την βοήθεια της συµβουλευτικής εταιρείας ή η συµβουλευτική 

εταιρεία µε την βοήθεια των ανθρώπων της επιχείρησης. 
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Από το παρακάτω γράφηµα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 68% την 

πραγµατοποίησαν οι άνθρωποι της επιχείρησης µε την βοήθεια της  ελεγκτικής εταιρείας, ενώ 

το 32% η συµβουλευτική εταιρεία.   

Ποίοι πραγµατοποίησαν την υλοποίηση των ∆ΛΠ

68%

32%

Άνθρωποι της επιχείρησης µε βοήθεια της συµβουλευτικής εταιρείας;

Η συµβουλευτική εταιρεία σε συνεργασία µε ανθρώπους της επιχείρησης;

 

Γραφική Παράσταση 18: Ποίοι πραγµατοποίησαν την υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Το επόµενο ερώτηµα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά το ποσό που απαιτήθηκε 

για την υλοποίηση και λειτουργία των λογιστικών διαδικασιών βάσει ∆ΛΠ.  
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Γραφική Παράσταση 19: Κόστος υλοποίησης ∆ΛΠ 

 
Σε ερώτηµα προηγούµενης ενότητας οι επιχειρήσεις απάντησαν σχετικά µε το ποσό που 

είχαν προϋπολογίζει ότι θα ξοδέψουν για την υλοποίηση των ∆ΛΠ.  Το µεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγµατος είχαν προϋπολογίσει ποσό γύρω στις 30.000,00€.  Πράγµατι παρατηρούµε 

από το διάγραµµα ότι το 77% δαπάνησε µέχρι 50.000€.  Το 13% δαπάνησε από 50-

100000€,  το 4,55% από 100-150000€, και το 4,55% πολύ περισσότερα από 400-500000€ 
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(η περίπτωση ΤΙΤΑΝ χρήζει ιδιαίτερης και πιο εξειδικευµένης µελέτης). Συµπεραίνουµε 

λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις τήρησαν τους προϋπολογισµούς που είχαν καταθέσει. Αυτό 

φαίνεται και στην επόµενη ερώτηση για το αν το πραγµατικό κόστος υλοποίησης 

διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το προϋπολογισθέν. Παρατηρούµε λοιπόν ότι το 81% 

κατάφερε να τηρήσει τους προϋπολογισµούς, ενώ µόλις το 18% ξέφυγε βάσει 

προϋπολογισµού. Από τις εταιρείες που διαφοροποιήθηκαν βάσει προϋπολογισµού, αυτή η 

διακύµανση  κινήθηκε µέχρι 30%.  

Το πραγµατικό κόστος διαφοροποιήθηκε σε 

σχέση µε το προϋπολογισθέν;

81,82%

18,18%

Ναι Όχι
 

Γραφική Παράσταση 20: Το πραγµατικό κόστος σε σχέση µε το προϋπολογισθέν 

Εάν όντως διαφοροποήθηκε το κόστος 

υλοποίησης, αυτό σε τι ποσοστό διακυµάνθηκε;
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Γραφική Παράσταση 21: Ποσοστό διαφοροποίησης πραγµατικού-προϋπολογισθέν 

Στο επόµενο ερώτηµα διερευνούµε την οικονοµική συµφωνία µε τη συµβουλευτική εταιρεία 

∆ΛΠ.  Από το παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 77% των επιχειρήσεων 

πραγµατοποίησαν µια συµφωνία, η οποία βασιζόταν σε χρέωση της υπηρεσίας βάσει 

συνολικού πακέτου υλοποίησης (ανεξάρτητου διαστήµατος υλοποίησης). Το 13% βασιζόταν 

σε χρέωση βάσει χρόνου υλοποίησης (Κόστος ανά ηµέρα, ώρα), ενώ το 9% επέλεξε µια 
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µικτή µορφή χρέωσης.  Σίγουρα η οικονοµική συµφωνία που συµφωνήθηκε µεταξύ των δύο 

µερών είναι δύσκολο να σχολιαστεί, εντούτοις θεωρώ ότι η χρέωση βάσει συνολικού 

πακέτου υλοποίησης συνέφερε περισσότερο τις επιχειρήσεις δεδοµένου του µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος που απαιτήθηκε τελικώς για την υλοποίηση. 
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Η οικονοµική συµφωνία µε την εταιρεία ∆ΛΠ

 

Γραφική Παράσταση 22: Η οικονοµική συµφωνία µε τη συµβουλευτική εταιρεία 

 Στο επόµενο ερώτηµα διερευνούµε το βαθµό γενικότερης ικανοποίησης από την υλοποίηση 

των ∆ΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές διαδικασίες.  

 

Είστε ικανοποιηµένοι από την υλοποίηση των ∆ΛΠ όσον 

αφορά τις λογιστικές διαδικασίες;
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Γραφική Παράσταση 23: Βαθµός ικανοποίησης από την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
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Από το παραπάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι το 27% είναι πολύ ικανοποιηµένο, ενώ το 

68% είναι αρκετά. Ένα ελάχιστο ποσοστό 4,55% είναι ελάχιστα ικανοποιηµένο. Η 

πλειοψηφία λοιπόν των επιχειρήσεων δύο µόλις χρόνια µετά την υποχρεωτική εφαρµογή των 

∆ΛΠ είναι αρκετά ικανοποιηµένο, στοιχείο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αν αναλογιστούµε τις 

συνθήκες και τις αντιρρήσεις που είχαν οι ίδιες οι επιχειρήσεις πριν την εφαρµογή. 

Οι επόµενες ερωτήσεις αφορούν την υλοποίηση των ∆ΛΠ σε σχέση µε τις εταιρείες 

µηχανογράφησης, που και αυτές ανέλαβαν ένα µεγάλο έργο να εναρµονίσουν και να 

αναπροσαρµόσουν τα πληροφοριακά συστήµατα βάσει των ∆ΛΠ. 
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Ποιό ήταν το κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία των 
πληροφοριακών συστηµάτων σας βάσει ∆ΛΠ (µόνο το consulting για το 

ERP)

 

Γραφική Παράσταση 24: Κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων 
βάσει ∆ΛΠ 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 40% 

χρειάστηκε µέχρι 5000€ γι’ αυτήν την υλοποίηση. Το 22% των επιχειρήσεων από 5000-

10000€, ενώ το 13% από 20-30000€.  Τέλος ένα 10% δαπάνησε ποσά µεγαλύτερα από 

50000€. Το κόστος που απαιτήθηκε για την εναρµόνιση των ∆ΛΠ µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα ήταν σαφώς µικρότερο από αυτό που απαιτήθηκε για την υλοποίηση των ∆ΛΠ 

από την ελεγκτική εταιρεία. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί ότι σε γενικές γραµµές οι 

επιχειρήσεις δαπάνησαν µικρότερα ποσά από αυτά που είχαν προϋπολογίσει και 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενη ερώτηση.  Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι 

το κόστος των εταιρειών πληροφόρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το ERP που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις. Η επιτυχία ενός συστήµατος ERP έγκειται στην ικανότητα του να 

µπορεί να προσαρµόζεται βάσει των αναγκών του χρήστη. Έτσι όσο πιο πετυχηµένο 

σχεδιαστικά είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα, τόσο λιγότερες παρεµβάσεις χρειάζεται να 

γίνουν για ενδεχόµενες µεταβολές, όπως στην περίπτωση των ∆ΛΠ. 
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Το επόµενο ερώτηµα αφορά και εδώ στην οικονοµική συµφωνία µεταξύ των επιχειρήσεων 

και της εταιρεία υποστήριξης ERP.  
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κλπ.)

χρέωση βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος
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µικτής µορφής χρέωση (κόστος πακέτου και επιπλέον εργασίες
µε χρονοχρέωση)

Η οικονοµική συµφωνία µε την εταιρεία υποστήριξης ERP 

βασιζόταν σε:

 

Γραφική Παράσταση 25: Οικονοµική συµφωνία µεταξύ επιχείρησης και εταιρείας υποστήριξης ERP 

 

Παρατηρούµε ότι εδώ τα ποσοστά διαφέρουν σε σχέση µε την οικονοµική συµφωνία µεταξύ 

επιχείρησης και ελεγκτικής εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση το 40% επέλεξε µια 

οικονοµική συµφωνία βάσει χρόνου υλοποίησης ( Κόστος ανά ηµέρα, ώρα), ενώ το 36% 

επέλεξε την οικονοµική συµφωνία βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος 

ανεξαρτήτου χρονικού διαστήµατος). Τέλος το 18% επέλεξε µια µικτή µορφή χρέωσης.  

Στο παρακάτω διάγραµµα διερευνούµε το βαθµό ικανοποίησης της επιχείρησης από την 

πληροφοριακή υποστήριξη του ERP. Παρατηρούµε λοιπόν ότι σε γενικές γραµµές οι 

επιχειρήσεις είναι αρκετά έως πολύ ικανοποιηµένες από το ERP τους (54% και 22% 

αντίστοιχα), το 18% είναι ελάχιστα ικανοποιηµένο, ενώ το 4,55% δεν είναι καθόλου. Όπως 

προαναφέραµε η ικανοποίηση των χρηστών από ένα σύστηµα εξαρτάται και από την 

ικανότητα του συστήµατος να προσαρµόζεται στα καινούργια δεδοµένα. Σίγουρα η 

εφαρµογή των ∆ΛΠ θα άλλαξε σε µεγάλο βαθµό τις λογιστικές διαδικασίες, αλλά και την ίδια 

χρήση του ERP συστήµατος. 
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Βαθµός ικανοποίησης από την πληροφοριακή υποστήριξη του 

ERP, όσον αφορά τα ∆ΛΠ

 

Γραφική Παράσταση 26: Βαθµός ικανοποίησης από την πληροφοριακή υποστήριξη του ERP 

Στην επόµενη σελίδα ολοκληρώνεται ο κύκλος των ερωτήσεων, µε τις οποίες 

ποσοτικοποιούµε και κατατάσσουµε συστηµατικά την επίδραση, που άσκησαν τα ∆ΛΠ στη 

λογιστική οργάνωση και διαδικασίες των επιχειρήσεων, καθώς και το βαθµό της επιτυχούς 

µηχανογραφικής υποστήριξης των συγκεκριµένων προτύπων από το µηχανογραφικό 

σύστηµα. Η συµπλήρωση του πίνακα έγινε µε τη χρήση κλίµακας (5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 

3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου), ούτως ώστε οι ερωτώµενοι να έχουν τη δυνατότητα να 

αποτυπώσουν µε τον καλύτερο τρόπο την επίδραση, που είχε η υλοποίηση των ∆ΛΠ στους 

δύο τοµείς, που εξετάζει η έρευνα. 

Στην πρώτη φάση της ανάλυσης των αποτελεσµάτων για το συγκεκριµένο ερώτηµα, 

συγκέντρωσα τις απαντήσεις των επιχειρήσεων και αθροιστικά προέκυψε ο αριθµός των 

επιχειρήσεων, που είχαν την ανάλογη επίδραση από την υλοποίηση των προτύπων. Εν 

συνεχεία ανήγαγα τους απόλυτους αριθµούς των απαντήσεων και προέκυψε ο Πίνακας 5, ο 

οποίος περιέχει την ποσοστιαία κατανοµή της επίδρασης των προτύπων στο σύνολο των 

επιχειρήσεων του δείγµατος.  

Από κει και πέρα, έχω εξάγει τα µεγαλύτερα ποσοστά λογιστικής επίδρασης των προτύπων, 

καθώς και την επιτυχέστερη µηχανογραφική υποστήριξη αυτών, όπως επίσης φυσικά τα 

πρότυπα µε την ελάχιστη λογιστική επίδραση και τα πρότυπα µε τη χαµηλότερη 

µηχανογραφική υποστήριξη. 
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Πίνακας 5: Η επίδραση των ∆ΛΠ στη λογιστική και µηχανογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων 

  Λογιστική - Χρηµατοοικονοµική Επίδραση ERP 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου ∆Γ/∆Α Πάρα Πολύ Πολύ Αρκετά Ελάχιστα Καθόλου ∆Γ/∆Α 

∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων 52,38% 19,05% 14,29% 4,76% 4,76% 4,76% 14,29% 33,33% 9,52% 9,52% 23,81% 9,52% 
∆ΛΠ 2-Αποθέµατα 23,81% 14,29% 19,05% 9,52% 28,57% 4,76% 28,57% 23,81% 9,52% 4,76% 23,81% 9,52% 
∆ΛΠ 7-Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 47,62% 14,29% 19,05% 9,52% 4,76% 4,76% 23,81% 23,81% 4,76% 23,81% 14,29% 9,52% 
∆ΛΠ 8-Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 9,52% 14,29% 19,05% 14,29% 38,10% 4,76% 14,29% 14,29% 4,76% 9,52% 52,38% 4,76% 
∆ΛΠ 10-Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 9,52% 9,52% 9,52% 14,29% 52,38% 4,76% 14,29% 9,52% 0,00% 19,05% 38,10% 19,05% 
∆ΛΠ 11-Κατασκευαστικές Συµβάσεις 4,76% 9,52% 4,76% 0,00% 66,67% 14,29% 4,76% 23,81% 0,00% 0,00% 57,14% 14,29% 
∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος 38,10% 23,81% 14,29% 14,29% 4,76% 4,76% 14,29% 33,33% 4,76% 9,52% 19,05% 19,05% 
∆ΛΠ 14-Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα 33,33% 4,76% 28,57% 14,29% 9,52% 9,52% 28,57% 9,52% 9,52% 9,52% 33,33% 9,52% 
∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια 42,86% 19,05% 14,29% 4,76% 14,29% 4,76% 38,10% 23,81% 0,00% 4,76% 23,81% 9,52% 
∆ΛΠ 17-Μισθώσεις 23,81% 28,57% 4,76% 14,29% 23,81% 4,76% 19,05% 19,05% 4,76% 4,76% 33,33% 19,05% 
∆ΛΠ 18-Έσοδα 14,29% 23,81% 4,76% 9,52% 38,10% 9,52% 19,05% 28,57% 0,00% 4,76% 23,81% 23,81% 
∆ΛΠ 19-Παροχές σε Εργαζόµενους 23,81% 33,33% 9,52% 9,52% 19,05% 4,76% 23,81% 14,29% 9,52% 4,76% 28,57% 19,05% 
∆ΛΠ 20-Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της 
Κρατικής Υποστήριξης 

23,81% 14,29% 9,52% 9,52% 33,33% 9,52% 19,05% 9,52% 0,00% 4,76% 47,62% 19,05% 

∆ΛΠ 21-Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές του Συναλλάγµατος 14,29% 19,05% 4,76% 14,29% 19,05% 14,29% 19,05% 9,52% 0,00% 9,52% 42,86% 19,05% 
∆ΛΠ 23-Κόστος ∆ανεισµού 4,76% 23,81% 19,05% 9,52% 33,33% 9,52% 14,29% 14,29% 9,52% 4,76% 42,86% 14,29% 
∆ΛΠ 24-Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 19,05% 38,10% 14,29% 4,76% 14,29% 9,52% 14,29% 4,76% 14,29% 42,86% 0,00% 14,29% 
∆ΛΠ 26-Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Αποχώρησης από την 
Υπηρεσία 

28,57% 28,57% 9,52% 9,52% 19,05% 4,76% 14,29% 4,76% 14,29% 33,33% 0,00% 14,29% 

∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις 38,10% 23,81% 14,29% 4,76% 14,29% 4,76% 19,05% 14,29% 0,00% 4,76% 47,62% 14,29% 
∆ΛΠ 28-Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 9,52% 33,33% 14,29% 9,52% 23,81% 9,52% 9,52% 19,05% 0,00% 9,52% 47,62% 14,29% 
∆ΛΠ 29-Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 9,52% 4,76% 4,76% 0,00% 71,43% 9,52% 14,29% 9,52% 0,00% 4,76% 61,90% 9,52% 
∆ΛΠ 30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 
Οµοίων Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 

4,76% 0,00% 9,52% 0,00% 76,19% 9,52% 4,76% 9,52% 0,00% 0,00% 76,19% 9,52% 

∆ΛΠ 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 9,52% 4,76% 9,52% 4,76% 61,90% 9,52% 14,29% 9,52% 0,00% 4,76% 61,90% 9,52% 
∆ΛΠ 32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 19,05% 14,29% 14,29% 4,76% 38,10% 9,52% 14,29% 14,29% 4,76% 9,52% 42,86% 14,29% 
∆ΛΠ 33-Κέρδη Ανά Μετοχή 19,05% 23,81% 19,05% 9,52% 23,81% 4,76% 23,81% 9,52% 4,76% 9,52% 38,10% 14,29% 
∆ΛΠ 34-Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 28,57% 28,57% 14,29% 14,29% 9,52% 4,76% 23,81% 14,29% 14,29% 9,52% 23,81% 14,29% 
∆ΛΠ 36-Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 14,29% 19,05% 9,52% 14,29% 33,33% 9,52% 19,05% 9,52% 0,00% 4,76% 47,62% 19,05% 
∆ΛΠ 37-Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες 
Απαιτήσεις 

19,05% 23,81% 28,57% 9,52% 9,52% 19,05% 9,52% 9,52% 19,05% 42,86% 0,00% 9,52% 

∆ΛΠ 38-Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 28,57% 14,29% 14,29% 9,52% 28,57% 4,76% 14,29% 4,76% 14,29% 42,86% 0,00% 14,29% 
∆ΛΠ 39-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση 9,52% 14,29% 19,05% 14,29% 33,33% 9,52% 14,29% 4,76% 14,29% 42,86% 0,00% 14,29% 
∆ΛΠ 40-Επενδύσεις σε Ακίνητα 28,57% 23,81% 4,76% 0,00% 38,10% 4,76% 14,29% 4,76% 14,29% 33,33% 0,00% 14,29% 
∆ΛΠ 41-Γεωργία 0,00% 4,76% 9,52% 0,00% 76,19% 9,52% 19,05% 14,29% 0,00% 4,76% 47,62% 14,29% 
∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 

47,62% 28,57% 4,76% 0,00% 9,52% 9,52% 9,52% 19,05% 0,00% 9,52% 47,62% 14,29% 

∆ΠΧΠ 2-Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 4,76% 9,52% 4,76% 0,00% 71,43% 9,52% 14,29% 9,52% 0,00% 4,76% 61,90% 9,52% 
∆ΠΧΠ 3-Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 23,81% 23,81% 19,05% 0,00% 23,81% 9,52% 4,76% 9,52% 0,00% 0,00% 76,19% 9,52% 
∆ΠΧΠ 4-Ασφαλιστικές Συµβάσεις 0,00% 4,76% 4,76% 9,52% 71,43% 9,52% 14,29% 9,52% 0,00% 4,76% 61,90% 9,52% 

∆ΠΧΠ 5-Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα Προς Πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

9,52% 19,05% 9,52% 4,76% 47,62% 9,52% 14,29% 14,29% 4,76% 9,52% 42,86% 14,29% 
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Από τον προηγούµενο πίνακα 5, όπως ανέφερα και προηγουµένως, προχώρησα σε µια 

αθροιστική απεικόνιση των προτύπων, µε σκοπό να ανακαλύψω τα πρότυπα µε τη 

µεγαλύτερη και µικρότερη επίδραση τόσο λογιστικά, όσο και επιτυχούς µηχανογραφικής 

υποστήριξης. Ακολουθούν οι πίνακες µε τα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας. 

Πίνακας 6: Πρότυπα µε τη µεγαλύτερη (από αρκετή έως πάρα πολύ) λογιστική και χρηµατοοικονοµική 
επίδραση (Αθροιστικό Ποσοστό >60%) 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρκετή - Πάρα Πολύ 

∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 76,19%
∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων 71,43%
∆ΛΠ 7-Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 61,90%
∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος 61,90%
∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια 61,90%
∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις 61,90%

Πίνακας 7: Πρότυπα µε τη µικρότερη (από ελάχιστη έως καθόλου) λογιστική και χρηµατοοικονοµική 
επίδραση (Αθροιστικό Ποσοστό >60%) 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Καθόλου - Ελάχιστη 

∆ΠΧΠ 4-Ασφαλιστικές Συµβάσεις 90,48%
∆ΛΠ 30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Οµοίων 
Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 85,71%
∆ΛΠ 41-Γεωργία 85,71%
∆ΛΠ 11-Κατασκευαστικές Συµβάσεις 80,95%
∆ΛΠ 29-Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 80,95%
∆ΠΧΠ 2-Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 80,95%
∆ΛΠ 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 76,19%
∆ΛΠ 10-Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 71,43%
∆ΠΧΠ 5-Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα Προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες 61,90%

Πίνακας 8: Πρότυπα µε τη µεγαλύτερη (από αρκετή έως πάρα πολύ) επιτυχής µηχανογραφική 
υποστήριξη (Αθροιστικό Ποσοστό >60%) 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρκετή - Πάρα Πολύ 

∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια 61,90%

Πίνακας 9: Πρότυπα µε τη µικρότερη (από ελάχιστη έως καθόλου) επιτυχής µηχανογραφική 
υποστήριξη (Αθροιστικό Ποσοστό >60%) 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Καθόλου - Ελάχιστη 
∆ΛΠ 30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Οµοίων 
Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων 85,71%
∆ΠΧΠ 3-Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 85,71%
∆ΛΠ 10-Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού 76,19%
∆ΛΠ 29-Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 76,19%
∆ΛΠ 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες 76,19%
∆ΠΧΠ 2-Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους 76,19%
∆ΠΧΠ 4-Ασφαλιστικές Συµβάσεις 76,19%
∆ΛΠ 11-Κατασκευαστικές Συµβάσεις 71,43%
∆ΛΠ 20-Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής 
Υποστήριξης 71,43%
∆ΛΠ 21-Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές του Συναλλάγµατος 71,43%
∆ΛΠ 28-Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες 71,43%
∆ΛΠ 36-Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 71,43%
∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 71,43%
∆ΛΠ 8-Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 66,67%
∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις 66,67%
∆ΛΠ 32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 66,67%
∆ΛΠ 41-Γεωργία 66,67%
∆ΠΧΠ 5-Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα Προς Πώληση και ∆ιακ.∆ραστηρ. 66,67%
∆ΛΠ 23-Κόστος ∆ανεισµού 61,90%
∆ΛΠ 33-Κέρδη Ανά Μετοχή 61,90%
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Επιπλέον, έχοντας τώρα την εικόνα των προτύπων και των εργασιών, που έγιναν στις 

επιχειρήσεις κατέγραψα σε αντιπαράθεση τη λογιστική µε τη µηχανογραφική υλοποίηση των 

∆ΛΠ. Ακολουθεί ο παρακάτω πίνακας για να µπορεί να γίνει ευκρινέστερος ο σχολιασµός, που 

θα ακολουθήσει. 

Πίνακας 10: Τα πιο σηµαντικά πρότυπα από λογιστικής/χρηµατοοικονοµικής σκοπιάς και η αντίστοιχη 
µηχανογραφική υποστήριξη από τα ERP συστήµατα 

 
Λογιστική Χρηµ/κή 

Επίδραση 
Επιτυχής Μηχ/κή 
Υποστήριξη 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
Αρκετή - 
Πάρα Πολύ 

Καθόλου - 
Ελάχιστη 

Αρκετή - 
Πάρα Πολύ 

Καθόλου - 
Ελάχιστη 

∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 76,19% 19,05% 28,57% 71,43%

∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων 71,43% 14,29% 47,62% 42,86%

∆ΛΠ 7-Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 61,90% 19,05% 47,62% 47,62%

∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος 61,90% 23,81% 47,62% 47,62%

∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια 61,90% 23,81% 61,90% 38,10%

∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις 61,90% 23,81% 33,33% 66,67%

 

Η σηµαντικότητα αυτού του πίνακα έγκειται στο ότι µας παρουσιάζει τα κυρίαρχα αθροιστικά 

πρότυπα από λογιστικής/χρηµατοοικονοµικής σκοπιάς, όπως µας απάντησαν οι επιχειρήσεις, 

και όπως προκύπτει από το στατιστικό δείγµα της έρευνας. Αυτό που έχει σηµασία είναι να 

παρατηρήσουµε στις διπλανές στήλες, που αφορούν τη µηχανογράφηση, και που θα δούµε 

ότι µόνο στην περίπτωση του ∆ΛΠ 16 – Ενσώµατα Πάγια υπήρξε ταύτιση της σηµασίας και 

της δυσκολίας, που είχαν οι επιχειρήσεις στο να αποτυπώσουν και να απεικονίσουν τα πάγια 

λογιστικά και σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ και το µηχανογραφικό σύστηµα αντεπεξήλθε στο ύψος 

των περιστάσεων. Είναι η µόνη περίπτωση, που τα µηχανογραφικά συστήµατα 

αδιαφιλονίκητα παρείχαν ουσιώδη υποστήριξη στις λογιστικές διαδικασίες, γεγονός πολύ 

κρίσιµης σηµασίας, που µας βοηθά να αντιληφθούµε ότι οι επιχειρήσεις λογισµικού έδωσαν 

µεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κοµµάτι, µιας και όπως υποθέτω, ήταν το µόνο, που είχε µε 

µεγάλη σαφήνεια ξεκάθαρους όρους και κανόνες, ούτως ώστε και να αποτυπωθεί εύλογα 

στην αρχιτεκτονική των συστηµάτων και να βοηθήσει πρακτικά στον υπερκερασµό του 

προβλήµατος της παράλληλης παρακολούθησης των παγίων στοιχείων της επιχείρησης. 

Επίσης είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στα ∆ΠΧΠ1 – Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ και στο 

∆ΛΠ 27 – Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις, τα δύο πρότυπα µε τη χαµηλότερη 

υποστήριξη από τα πληροφοριακά συστήµατα. Όπως µπορούµε να δούµε, είχαν την πιο 

ελλιπή ολοκλήρωση και δεν παρείχαν πληροφόρηση και στήριξη στη λογιστική διαδικασία. Το 

µεν ∆ΠΧΠ 1, που αναφέρεται στην πρώτη εφαρµογή, είναι πολύ πιθανό να µην υπήρχαν 

έτοιµες οι διαδικασίες στα µηχανογραφικά συστήµατα για να ενσωµατώσουν και να 

ολοκληρωθούν αρµονικά οι διαδικασίες των ∆ΛΠ στην αρχιτεκτονική των ERP. Το ∆ΛΠ 27 

που διαπραγµατεύεται τους όρους και τους κανόνες για την αποτύπωση των Ενοποιηµένων 

Οικονοµικών Καταστάσεων θα πρέπει να αναλογιστούµε, ότι αυτό το πρότυπο όπως και τα 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 7, έχουν να κάνουν µε πολύ ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης εκτυπώσεων. Παρ’ 
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όλα αυτά το ∆ΛΠ 27 αρχιτεκτονικά εµπεριέχει και επιβάλλει τη χρήση πολύ ανεπτυγµένων 

και τεχνολογικά πολύπλοκων διαδικασιών ενοποίησης εταιρικών στοιχείων από διαφορετικές 

βάσεις δεδοµένων. Με ορολογία βάσεων δεδοµένων οµιλούµε για περιπτώσεις union select 

στοιχείων, µια διαδικασία όµως που είναι στο πιο ευνοϊκό σενάριο διαδικασίας παραγωγής 

εκτύπωσης για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Στην πράξη η περίπτωση 

ενοποιηµένων καταστάσεων ενός οµίλου, µπορεί να περιλαµβάνει άσχετα λογιστικά σχέδια, 

διαφορετικούς κανόνες αποτίµησης, ξεχωριστές διαδικασίες λογιστικής από εταιρεία σε 

εταιρεία, όπου µόνο σε ένα πολύ αφαιρετικό επίπεδο γίνεται η ενοποίηση των λογιστικών 

δεδοµένων και εξάγονται οικονοµικές καταστάσεις, γεγονός που µηχανογραφικά είναι 

πολλαπλάσια δύσκολο να επιτευχθεί. 

Εν αντιθέσει στα ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 7, που αφορούν την εξαγωγή οικονοµικών καταστάσεων 

από πρωτογενή στοιχεία του χρηµατοοικονοµικού – λογιστικού κυκλώµατος, αυτήν η 

κατηγορία εκτυπώσεων είναι σαφώς πιο βατή και πιο προσαρµόσιµη, ως εκ τούτου και πιο 

κοντά στην επιτυχή έκβασή τους. Όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε, οι απαντήσεις 

αθροιστικά των επιχειρήσεων ήταν µοιρασµένες για αυτά τα πρότυπα, σε αντίθεση µε το 

∆ΛΠ 27, όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν είχε τη σωστή υποστήριξη από το 

χρηµατοοικονοµικό κύκλωµα του ERP. 

Τέλος την ίδια περίπτωση συναντούµε και στο ∆ΛΠ 12 – Φόροι εισοδήµατος, όπου και εδώ οι 

απαντήσεις των επιχειρήσεων είναι διχασµένες µεταξύ πολύ ισχυρών µηχανογραφικών 

εργαλείων και πολύ άσχηµων µηχανογραφικών υλοποιήσεων. 

5.3.2 Προβλήµατα κατά την υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Στην ενότητα αυτή ζητήσαµε από τις επιχειρήσεις να µας απαντήσουν ελεύθερα για τα 

προβλήµατα, που αντιµετώπισαν κατά την υλοποίηση των ∆ΛΠ. Αποσκοπούσα στο να 

επιτρέψω τους ερωτώµενους να εκθέσουν τα προβλήµατα από λογιστικής – 

χρηµατοοικονοµικής διαδικασίας, που είχαν τη µεγαλύτερη για αυτούς επίδραση στην 

υλοποίηση του έργου. 

Ταξινοµώντας και συνθέτοντας τις απαντήσεις προκύπτει, ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

αντιµετώπισαν µεγάλη δυσκολία στην αποτύπωση του µητρώου παγίων κατά ∆ΛΠ. Όχι ότι 

κατά ανάγκη υπήρχε δυστοκία από λογιστικής ή µηχανογραφικής παρακολούθησης, αλλά 

διότι το έργο αυτό έχει πολλές παραµέτρους και µεγάλη τροφοδότηση στοιχείων, 

παρακολούθηση και έλεγχο των παγίων. Έτσι είχαν αρκετή και επίπονη δουλειά στον τοµέα 

αυτό, η οποία όµως ως επί το πλείστον στέφθηκε µε επιτυχία, τόσο λογιστικά όσο και 

µηχανογραφικά. 

Αρκετές ήταν οι παρατηρήσεις για το θεσµικό πλαίσιο, όσον αφορά τα ∆ΛΠ στη χώρα µας, 

όσο και για τη συχνά µεταβαλλόµενη νοµοθεσία, τη φορολογική και κατά ∆ΛΠ λογιστική 

αναντιστοιχία, τη δυσκολία προσαρµογής της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας µε τα όσα 
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ισχύουν διεθνώς για τις λογιστικές διαδικασίες. Συνακόλουθο µε τα προηγούµενα ήταν και οι 

συχνές αναφορές για τη δυσκολία αντιµετώπισης της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

Υπήρξαν περιπτώσεις επίσης, οι οποίες είχαν µεγάλη δυσκολία στην προσαρµογή των 

συστηµάτων τους και µάλιστα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, µιας και οι καταληκτικές 

ηµεροµηνίες, που αφορούν τα ∆ΛΠ είναι άτεγκτες και δεν χρήζουν µεταγενέστερων 

αναβολών, σε πιο εύλογες και βολικές ηµεροµηνίες για τις επιχειρήσεις. Αυτά τα προβλήµατα 

δηµιούργησαν µεγάλο άγχος και πίεση στην οικονοµική διεύθυνση και στη µηχανογράφηση, 

που έπρεπε να συνοδοιπορήσουν σε ένα πολύ δύσκολο σχέδιο υλοποίησης και να 

επιτελέσουν το έργο τους επιτυχώς. 

5.3.3 Λειτουργίες του µηχανογραφικού συστήµατος, που λείπουν ή δεν 
ικανοποιούν 

Στην ερώτηση αυτή οι επιχειρήσεις εστιάστηκαν κυρίως στη δυσκολία εµφάνισης µε 

αυτοµατοποιηµένη διαδικασία αναφορών των ετήσιων και ενδιάµεσων καταστάσεων κατά 

∆ΛΠ. Επίσης πολλές επιχειρήσεις εστιάστηκαν στη δυσκολία, που έχει η παράλληλη 

παρακολούθηση και συµφωνία δύο αυτόνοµων χρηµατοοικονοµικών – λογιστικών 

κυκλωµάτων (αυτών κατά ΕΛΠ και ∆ΛΠ), καθώς και στη µηχανογραφική διαδικασία 

αποτύπωσης και παρακολούθησης της αναβαλλόµενης φορολογίας. 

5.3.4 Πλεονεκτήµατα του µηχανογραφικού συστήµατος όσον αφορά την 
υλοποίηση των ∆ΛΠ 

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ποιοτικών ερωτηµάτων όσον αφορά την υλοποίηση των 

∆ΛΠ και τη µηχανογραφική παρακολούθηση από τα ERP συστήµατα οι ερωτώµενοι µας 

εκθέσανε τα πλεονεκτήµατα, που παρουσιάζει το ERP τους. Η τεχνολογική υπεροχή, τα 

δυνατά εργαλεία επεξεργασίας και ανάλυσης, η διασυνδεσιµότητά τους µε τις ευρέως 

χρησιµοποιούµενες εφαρµογές γραφείου, η ευκολία χρήσης τους, που προκύπτει από τις 

δυνατότητες των παραθυρικών εφαρµογών, είναι αδιαφιλονίκητα χαρίσµατα των 

ολοκληρωµένων επιχειρησιακών εφαρµογών ERP. 

Σε λειτουργικό επίπεδο η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα των ERP είναι σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη του κύκλου ζωής των µηχανογραφικών συστηµάτων των 

επιχειρήσεων και στην ανταπόκριση των καινοφανών προκλήσεων και ζητηµάτων στη ζωή 

των επιχειρήσεων. 

Οι ερωτώµενοι απάντησαν θετικά στην εικόνα και τη λειτουργικότητα των συστηµάτων τους, 

εξαίροντας τα πρωτοποριακά τεχνολογικά και λειτουργικά στοιχεία των σύγχρονων 

επιχειρησιακών εφαρµογών. 
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ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66  ––  ΣΣυυµµππεερράάσσµµαατταα  ααππόό  ττηηνν  έέρρεευυνναα  

6.1 Περίληψη 

Η έρευνα για την εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας βασίστηκε στη στατιστική ανάλυση 

των απαντήσεων, που έλαβα από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, µέσω της συµπλήρωσης 

ερωτηµατολογίου για τις διαδικασίες υλοποίησης των ∆ΛΠ. Σκοπός της έρευνας ήταν να 

αποτυπώσω τις διαδικασίες, µε τις οποίες οι επιχειρήσεις έφθασαν στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα της ολοκληρωµένης και εµπεριστατωµένης υλοποίησης των ∆ΛΠ και της 

επιτυχούς ή µη προσαρµογής των πληροφοριακών συστηµάτων στις επιταγές των προτύπων 

και των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Οι επιχειρήσεις, που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν στον αριθµό είκοσι δύο (22), είναι όλες 

εισηγµένες στο ΧΑΑ και εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ από 1/1/2005. Επιπλέον για τα ελληνικά 

δεδοµένα οι περισσότερες είναι µεσαίες έως και µεγάλες επιχειρήσεις, µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό, απασχολούν πολλούς εργαζόµενους και έχουν µεγάλο κύκλο εργασιών. 

Στην έρευνα εστίασα στα τρία κύρια διακριτά σηµεία της διαδικασίας υλοποίησης 

οποιουδήποτε σχεδίου εργασίας (project): τη διαδικασία πριν την υλοποίηση, τη διαδικασία 

της υλοποίησης και µετά την υλοποίηση και τον απολογισµό. 

Στη φάση της ανάλυσης και του σχεδιασµού το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων είχε 

αρκετά καλή επίγνωση των µεταβολών και των επιδράσεων, που θα είχε η µετάβαση στα 

∆ΛΠ, όπως επίσης είχαν καταρτίσει προϋπολογισµό για την οικονοµική επίπτωση, που θα είχε 

αυτήν η µετάβαση στις λογιστικές και µηχανογραφικές τους διαδικασίες. 

Από την υλοποίηση προέκυψε ότι δεν υπήρξαν σηµαντικές αποκλίσεις, ενώ αυτές ήταν 

περιορισµένου µεγέθους. Επιπλέον η οικονοµική συµφωνία µε τους ελεγκτικούς οίκους 

βασίστηκε σε χρέωση συνολική, ανεξαρτήτου χρονικού διαστήµατος υλοποίησης. Εν 

αντιθέσει, οι εταιρείες µηχανογραφικής υποστήριξης βασίστηκαν και προχώρησαν σε 

χρονοχρέωση υπηρεσιών, η οποία όµως ήταν σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, ανάλογα των 

ελεγκτικών εταιρειών. Ο µέσος όρος και το µεγαλύτερο πλήθος των εταιρειών δαπάνησαν 

30.000€ για την παροχή συµβουλευτικής στη λογιστική οργάνωση, ενώ για τη 

µηχανογραφική τους υποστήριξη έως τα 10.000€. Μια δαπάνη, η οποία αναλώθηκε σε ένα 

χρονικό διάστηµα δύο έως έξι µηνών για την πλήρη υλοποίηση και µετάβαση σε ∆ΛΠ, ένα 

εύλογο και σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, για µια τόσο µεγάλη και ουσιαστική 

µεταβολή. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν επιτυχή λογιστική µετάβαση στα ∆ΛΠ, ενώ στην 

πληροφοριακή τους πλατφόρµα επισηµάνθηκαν αδυναµίες στην ολοκληρωµένη 

παρακολούθηση των ∆ΛΠ µε αναφορές και καταστάσεις, οι οποίες παράγονται αυτόµατα από 

το µηχανογραφικό σύστηµα, χωρίς την περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων σε εξωσυστηµικές 

εφαρµογές. Γενικότερα θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η εικόνα, που απεκόµισαν ήταν θετική, 
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ήταν µια διαδικασία µε µεγάλα οργανωτικά και επιχειρησιακά οφέλη και σίγουρα µετά την 

υλοποίηση των ∆ΛΠ ανήλθαν σε υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης και οµαδικής δουλειάς. 

Επιπλέον, τα ∆ΛΠ µε τη µεγαλύτερη επίδραση στο σύνολο των επιχειρήσεων του δείγµατος 

ήταν τα: ∆ΠΧΠ1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, το ∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων, το ∆ΛΠ 7-

Καταστάσεις Ταµειακών Ροών, το ∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος, ∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια, το 

∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις. Από αυτά το πρότυπο µε την καλύτερη 

µηχανογραφική υποστήριξη ήταν τα πάγια, ενώ το πρότυπο µε τη λιγότερη υποστήριξη 

µηχανογραφικά ήταν το ∆ΠΧΠ1, που αφορούσε την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ. 

6.2 Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστηµάτων για 

µετάβαση στα ∆ΛΠ 

Ένα από τα κύρια ζητήµατα, που µε απασχόλησαν και µε ώθησαν στην έρευνα πάνω στο 

ζήτηµα της υλοποίησης των ∆ΛΠ, ήταν η θεωρητική και πρακτική δηµιουργία ενός µοντέλου 

σχεδίασης πληροφοριακών επιχειρησιακών συστηµάτων, το οποίο θα καλύπτει την εύκολη 

(τεχνολογικά) µετάβαση στα ∆ΛΠ. 

Εξετάζοντας διάφορες µελέτες γύρω από το ζήτηµα αυτό η επιστηµονική και επιχειρηµατική 

κοινότητα του επιχειρησιακού λογισµικού θέτει το κυρίαρχο ζήτηµα της πρωτεύουσας βάσης 

αποτίµησης. Με τον όρο αυτό εννοούµε την κύρια βάση – παράµετρο για τη σχεδίαση και 

υλοποίηση των συστηµάτων ενός επιχειρησιακού λογισµικού, τη βάση δηλαδή αποτίµησης 

των στοιχείων, που στην περίπτωση µας είναι είτε τα ΕΛΠ, είτε τα ∆ΛΠ. Έχοντας επιπλέον 

υπόψη, ότι και τα δύο λογιστικά πρότυπα έχουν βαρύνουσα σηµασία για την επιχείρηση, θα 

πρέπει η οµάδα υλοποίησης των προτύπων να καταλήξει στην κύρια βάση αποτίµησης. 

Έχοντας ως κύρια βάση αποτίµησης τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα θα πρέπει να έχουµε 

υπόψη, ότι όλη η λειτουργικότητα και η διασύνδεση, που έχει γίνει σε επίπεδο αναφορών και  

καταστάσεων (ισοζύγια, ηµερολόγια, ταµειακές ροές, ισολογισµός) θα αποσκοπεί στο να 

εµφανίσει συγκροτηµένες καταστάσεις για τα ελληνικά πρότυπα, ενώ τα διεθνή θα πρέπει να 

υποστούν µετατροπές και εξωσυστηµικές διεργασίες για να παρουσιάζονται στο κάθε 

ενδιαφερόµενο µέρος. Αντιθέτως, έχοντας ως πρωτεύουσα αποτίµηση τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα, όλη η δοµή και λειτουργικότητα του συστήµατος στρέφεται στα ∆ΛΠ και ο 

χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων έχει άµεση εικόνα των πραγµατικών οικονοµικών 

καταστάσεων, που θα πρέπει να τηρεί και να δηµοσιεύει στο ευρύ κοινό, ενώ για τις ανάγκες 

της φορολογίας θα υποβάλλει τον πίνακα συµφωνίας λογιστικής-φορολογικής βάσης, που οι 

απαιτήσεις αυτού του πίνακα είναι σαφώς λιγότερες από όλες τις άλλες. 

Εµβαθύνοντας περισσότερο, µπορούµε να σχηµατοποιήσουµε τη διαδικασία τήρησης των 

ελληνικών και διεθνών λογιστικών προτύπων µε την ύπαρξη δύο ηµερολογίων κινήσεων: ένα 

κύριο ηµερολόγιο, που θα τροφοδοτείται µε τις πρωτογενείς εµπορικές κινήσεις, και ένα 

δεύτερο, στο οποίο θα γίνονται επιπλέον χειροκίνητες λογιστικές καταχωρήσεις µε απώτερο 

σκοπό την εναρµόνιση βάσει των ελληνικών ή διεθνών λογιστικών προτύπων. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, οι λογιστικές κινήσεις εναρµόνισης (αλλιώς ονοµάζονται δέλτα 

εγγραφές) έχουν το µειονέκτηµα να είναι δυσνόητες σε µια αργότερη διαδικασία ελέγχου, 

όπως επίσης και δύσκολα αναγνωρίσιµες, µιας και λείπει το στοιχείο ιστορικότητας και 

συσχέτισης µε τις πρωτογενείς εγγραφές δηµιουργίας της λογιστικής κίνησης. 

Επιπλέον, όπως συνάγεται και µε τα προηγούµενα, η ύπαρξη δύο ηµερολογίων, θέτει το 

ζήτηµα της επιλογής παρακολούθησης δύο ειδών ηµερολογίων: ενός πραγµατικά 

τροφοδοτούµενου ηµερολογίου από κινήσεις και ενός δεύτερου µε διορθωτικές εγγραφές, 

καθώς και η ύπαρξη δύο παράλληλων ηµερολογίων, τροφοδοτούµενων αµφοτέρων από τις 

ίδιες τις πρωτογενείς εγγραφές. 

Το πλεονέκτηµα της πρώτης λύσης είναι ότι απαιτεί λιγότερο όγκο κινήσεων και δεδοµένων 

στο σύστηµα, όπως επίσης και λιγότερη και ταχύτερη διαδικασία ελέγχου και εντοπισµού 

σφαλµάτων µεταφοράς, αξιοπιστίας και ορθότητας στις λογιστικές εγγραφές από το εµπορικό 

κύκλωµα. Το κύριο µειονέκτηµα όµως, της έλλειψης δηλαδή της ιστορικότητας στις δέλτα 

εγγραφές, παραµένει ο κυριότερος παράγοντας δυσκαµψίας του συστήµατος στην 

παράλληλη παρακολούθηση των ελληνικών ή διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Η δεύτερη λύση βασίζεται στην ταυτόχρονη και παράλληλη λογιστικοποίηση των 

πρωτογενών εµπορικών εγγραφών, σε δύο αυτόνοµα και αυτοτελή ηµερολόγια των διεθνών 

και των ελληνικών λογιστικών προτύπων. Εν συνεχεία µε ξεχωριστές εγγραφές στο ένα από 

τα δύο ηµερολόγια, γίνεται η εναρµόνιση µε τα ∆ΛΠ και εξάγουµε εύκολα τον πίνακα 

συµφωνίας λογιστικής – φορολογικής βάσης. Όλες µας οι εγγραφές έχουν ιστορικότητα, ενώ 

για τις δέλτα εγγραφές έχουµε ένα συγκεκριµένο τύπο λογιστικού άρθρου, µε δυνατότητα 

καταχώρησης σχολίων και παραποµπών για µεταγενέστερη διαδικασία ελέγχου και ακρίβειας 

στις λογιστικές καταχωρήσεις. Το µόνο µειονέκτηµα είναι η διπλή – παράλληλη λογιστική 

τήρηση, η οποία όµως µε τα σύγχρονα λειτουργικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα δεν 

αποτελεί ουσιαστικό εµπόδιο στην υλοποίηση ενός πλήρους, παράλληλου ERP συστήµατος, 

εναρµονισµένου τόσο µε τα διεθνή όσο και µε τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. 

6.3 Η εσωτερική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Singular 
Enterprise 

Το πληροφοριακό σύστηµα Enterprise του οµίλου Singular-Logic είναι ένα από τα πρώτα ERP 

συστήµατα ελληνικής κατασκευής, µε πολλές εγκαταστάσεις στην επικράτεια και µε µακρά 

διάρκεια εξέλιξης από το 1998, όταν εµφανίστηκε η πρώτη του έκδοση. Εξαρχής η βάση 

δεδοµένων του Enterprise είναι η Oracle και η πλατφόρµα λογισµικού είναι η Delphi της 

εταιρείας Borland. 

Η φιλοσοφία κατασκευής του Enterprise είναι συνάµα απλή, αλλά αυτήν ακριβώς η απλότητά 

της, δίνει πολύ µεγάλη δυνατότητα ευελιξίας και προσαρµοστικότητας στις επιχειρησιακές 

ανάγκες. 
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Σε ένα γενικό πλαίσιο έχουµε την ύπαρξη λειτουργικών µονάδων, των κύριων δηλαδή 

οντοτήτων του επιχειρησιακού συστήµατος: Πωλήσεις-∆ιανοµές, ∆ιοίκηση Προµηθειών, 

∆ιοίκηση Αποθεµάτων, Οικονοµική ∆ιαχείριση, Προϋπολογισµοί, MIS, Οργάνωση Εφαρµογής. 

Από κει και πέρα, έχουµε τις οθόνες της εφαρµογής στα επιµέρους συστήµατα για την 

εισαγωγή των πρωτογενών παραστατικών της επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό ξεδιπλώνεται η 

λειτουργικότητα και η δοµή του συστήµατος. 

 

Στην εφαρµογή όλες οι κινήσεις των υποσυστηµάτων ξεκινούν από τα πρωτογενή 

παραστατικά. Όπως παρατηρούµε στη γραφική παράσταση 28, έχουµε την πλήρη ανάπτυξη 

της δοµής από το επίπεδο ενός εµπορικού παραστατικού, όπως για παράδειγµα ένα 

παραστατικό πωλήσεων. Το κάθε παραστατικό, ανάλογα µε το υποσύστηµα, στο οποίο 

εντάσσεται, έχει συγκεκριµένους τύπους κινήσεων οντοτήτων. Στην εικόνα έχουµε τον τύπο 

Γραφική Παράσταση 27: Η εσωτερική αρχιτεκτονική του Singular Enterprise 
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παραστατικού 62-Τιµολόγιο-∆Α Πωλήσεων, και το οποίο είναι συνδεδεµένο να κινεί πελάτες, 

πωλητές, πάγια και είδη µε συγκεκριµένο τρόπο. 

 

Εικόνα 1: Τύποι κινήσεων Τ∆Α 

Σε αυτό το επίπεδο δεν σταµατά η ανάλυση των υπολογιστικών δεδοµένων, αλλά συνεχίζει 

στο τελευταίο επίπεδο ανάλυσης, που είναι οι αθροιστές των οντοτήτων. Έτσι για τους 

πελάτες έχουµε τη χρέωση, την πίστωση, τις εκκρεµείς αξίες παραγγελιών, το υπόλοιπο των 

πελατών. Σηµαντικό επίσης, να τονίσουµε ότι µιλάµε για αθροιστές του εµπορικού 

κυκλώµατος, οι οποίοι είναι ελεύθεροι στην παραµετροποίηση, ούτως ώστε να µπορούµε να 

εισάγουµε και καινούριους αθροιστές στην εφαρµογή, εάν αυτοί δεν µας καλύπτουν, είτε 

διότι θέλουµε να παρακολουθούµε συγκεκριµένα ποσοτικά δεδοµένα, τα οποία προκύπτουν 

από τη φύση του παραστατικού.  

 

Εικόνα 2: Αθροιστές Πελατών Τ∆Α 

Στο επόµενο επίπεδο θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι τα πρωτογενή παραστατικά του 

εµπορικού κυκλώµατος είναι σε υψηλότερο επίπεδο διάρθρωσης από τα λογιστικά 
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παραστατικά, τα οποία παράγονται βάσει οδηγιών – άρθρων µεταφοράς, οδηγιών δηλαδή, 

που περιγράφουν το λογαριασµό και τον τύπο παραστατικού της γενικής ή αναλυτικής 

λογιστικής, που θα πρέπει να δηµιουργήσει το παραστατικό του εµπορικού. 

 

Εικόνα 3: Άρθρο Μεταφοράς Τ∆Α 

Εννοείται, ότι οι καθαυτό λογιστικές εγγραφές γίνονται µε παραστατικά λογιστικής, τα οποία 

καταλήγουν στο να ενηµερώσουν τους αθροιστές της λογιστικής, δηλαδή τη χρέωση, την 

πίστωση και το υπόλοιπο ενός λογαριασµού. Επιπλέον τα παραστατικά συνδέονται µε ένα 

συγκεκριµένο ηµερολόγιο λογιστικής. Έχοντας υπόψη µας και ότι είµαστε ελεύθεροι να 

εισάγουµε όποιον αθροιστή επιθυµούµε, δηµιουργούµε τους αθροιστές Χρέωση/Πίστωση 

κατά ΕΛΠ και Χρέωση/Πίστωση κατά ∆ΛΠ. 

Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουµε την ενηµέρωση των λογαριασµών της λογιστικής 

χρησιµοποιώντας ξεχωριστούς αθροιστές, κινώντας πάντοτε τον ίδιο λογαριασµό της 

λογιστικής, και ενηµερώνοντας τα κατάλληλα ηµερολόγια. 

Συµπερασµατικά, η αρχιτεκτονική του Enterprise είναι µια στιβαρή, απλή και αποτελεσµατική 

αρχιτεκτονική, η οποία χωρίς να διατυµπανίζει πολύπλοκες διαδικασίες ενηµέρωσης εντούτοις 

κερδίζει σε χρηστικότητα και ευκολία. Επιπλέον, είναι πάρα πολύ προσαρµόσιµη στις ανάγκες 

της επιχείρησης και ευέλικτη στο να προσφέρει λύσεις. 
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Γενικά Στοιχεία: 

Γενικά Στοιχεία Ερωτηµατολογίου µε σκοπό την κατηγοριοποίηση και στατιστική κατάταξη των 

επιχειρήσεων 

 
1.1 Με βάση τη δραστηριότητά σας, η εταιρεία σας σε ποια κατηγορία εντάσσεται: 

 
 
 
 
 
 

1.2. Ποιός είναι ο αριθµός των απασχολουµένων στην εταιρεία σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Σε ποια κατηγορία κύκλου εργασιών εντάσσεται η εταιρεία σας; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Η εταιρεία σας έχει εξαγωγικό προσανατολισµό; 
 
 
 

 
1.5. Εάν πραγµατοποιείτε εξαγωγές, αυτές σε τί ποσοστό των εσόδων της επιχείρησης 
ανέρχονται; 

 
 

Βιοµηχανική  
Εµπορική  
Βιοτεχνική  
Υπηρεσιών  

Έως 20  
21-50  
51-100  
101-150  
151-200  
201-300  
301-500  
501 Και άνω  

Μέχρι 1 εκ. €  
1 έως 3 εκ. €  
3 έως 5 εκ. €  
5 έως 10 εκ. €  
10 έως 50 εκ €  
50 έως 100 εκ €  
100 εκ € και άνω  

ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

Ποσοστό εξαγωγών στα έσοδα  
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∆ιαδικασίες πριν την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
Σε αυτήν την ενότητα των ερωτήσεων καταγράφουµε την κατάσταση και τις διαδικασίες της επιχείρησης 
πριν την υλοποίηση των ∆ΛΠ 
 
2.1. Κατά πόσο νοµίζετε ότι η εταιρεία σας είχε ξεκάθαρη αντίληψη των επιπτώσεων που θα 
είχε η εισδοχή των ∆ΛΠ: 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
Στις λογιστικές διαδικασίες τήρησης και ενηµέρωσης των βιβλίων βάσει 
∆ΛΠ και ΕΛΠ 5 4 3 2 1 

Στην πληροφοριακή επάρκεια των µηχανογραφικών συστηµάτων της 
επιχείρησης 5 4 3 2 1 

Στη θεωρητική κατάρτιση των υπεύθυνων στελεχών στα ∆ΛΠ 
5 4 3 2 1 

 
2.2. Πόσο πιστεύατε ότι θα επηρεαζόταν η εργασία και το αποτέλεσµα των διαφόρων 
τµηµάτων από την εισδοχή των ∆ΛΠ; 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

5 4 3 2 1 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής – Υψηλά Στελέχη του Λογιστηρίου 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Πωλήσεων – Υψηλά Στελέχη Πωλήσεων 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Προµηθειών – Υψηλά Στελέχη Προµηθειών 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Παραγωγής – Υψηλά Στελέχη Παραγωγής 
5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Πληροφοριακών Συστηµάτων – Υψηλά Στελέχη 
Μηχανογράφησης 5 4 3 2 1 

∆ιευθυντής Προσωπικού – Υψηλά Στελέχη Τµήµατος Ανθρωπίνων 
Πόρων 5 4 3 2 1 

 
2.3. Έγινε κάποια συστηµατική αξιολόγηση και καταγραφή των οικονοµικών επιπτώσεων, 
που θα είχε η υλοποίηση των ∆ΛΠ στην επιχείρηση; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
2.4. Καταλήξατε σε έναν προϋπολογισµό για την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
Ναι� Όχι� 
 
2.5. Ποιο ήταν το ποσό που προϋπολογίσατε ότι θα σας στοίχιζε το consulting ∆ΛΠ από 
διεθνούς φήµης λογιστικούς οίκους; 
……………………………. 
 
2.6. Ποιο ήταν το ποσό που προϋπολογίσατε ότι θα σας στοίχιζε το consulting 
πληροφοριακών συστηµάτων για την εναρµόνιση των συστηµάτων σας βάσει των ∆ΛΠ; 
……………………………. 
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Επιλογή – Συνεργασία 

Στη φάση αυτή ερευνούµε τη διαδικασία µε την οποία επελέγη η συµβουλευτική εταιρεία ∆ΛΠ 
 
3.1. Επιλέξτε µε κύκλο τη σπουδαιότητα των λόγων που άσκησαν επιρροή στην επιλογή του 
συγκεκριµένου συµβουλευτικού οίκου ∆ΛΠ 
(5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 
 
Το κύρος και η αξιοπιστία που προκύπτει από το όνοµα της 
συµβουλευτικής εταιρείας 5 4 3 2 1 

Η συνεχής και δυναµική υποστήριξη των λογιστικών διαδικασιών από 
τη συµβουλευτική εταιρεία 5 4 3 2 1 

Το συνολικό κόστος υλοποίησης των ∆ΛΠ  
 

5 4 3 2 1 

Η γρήγορη και ανώδυνη µετάβαση σε λογιστική οργάνωση βάσει ∆ΛΠ 5 4 3 2 1 

Η επιλογή της ίδιας συµβουλευτικής εταιρείας από τους ανταγωνιστές 
σας 5 4 3 2 1 

Οι προσωπικοί ή επαγγελµατικοί δεσµοί στελεχών της επιχείρησης µε 
τη συµβουλευτική εταιρεία 5 4 3 2 1 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): 
 
 

5 4 3 2 1 

 
3.2 Με ποιά από τις παρακάτω διαδικασίες εξεδήλωσε το ενδιαφέρον η εταιρεία σας για την 
υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
Πρόσκληση εκπροσώπων συµβουλευτικών εταιρειών για επίδειξη των λύσεων τους � 
∆ιενέργεια εσωτερικών διαδικασιών χωρίς εξωτερική γνωστοποίηση   � 
Άλλο (παρακαλώ εξηγήστε): 
 
3.3. Πόσο χρονικό διάστηµα µεσολάβησε από την στιγµή που έγινε η εισήγηση για την 
υλοποίηση των ∆ΛΠ µέχρι και την τελική επιλογή της συµβουλευτικής εταιρείας;  
Άµεσα (έως 2 µήνες) �  2-6 µήνες �  6-12 µήνες  � 1 έτος και πάνω � 
 
3.4. Έγινε κάποια συστηµατική αξιολόγηση και καταγραφή των πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων των διαφόρων συµβουλευτικών εταιρειών πριν την τελική επιλογή; 
Ναι� Όχι� 
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Υλοποίηση των ∆ΛΠ 

 
4.1. Πόσος χρόνος απαιτήθηκε για τη διαδικασία υλοποίησης των ∆ΛΠ 
α. Έως 2 µήνες � β. 2-4 µήνες� γ. 4-6 µήνες � δ. 6µήνες – 1 έτος � 
 
4.2.  Ποιοι πραγµατοποίησαν την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
α. Άνθρωποι της επιχείρησης µε βοήθεια της συµβουλευτικής εταιρείας; � 
β. Η συµβουλευτική εταιρεία σε συνεργασία µε ανθρώπους της επιχείρησης; � 
 
4.3. Ποιο ήταν το κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία των λογιστικών 
διαδικασιών βάσει ∆ΛΠ (µόνο το consulting ∆ΛΠ); 
α. Έως 50.000€ � 
β. 50.000-100.000€ � 
γ. 100.000-150.000€ � 
δ. 150.000-200.000€ � 
ε. 200.000-300.000€ � 
στ. 300.000-400.000€ � 
ζ. 400.000-500.000€ � 
η. 500.000€ και άνω � 
 
4.4. Η οικονοµική συµφωνία µε τη συµβουλευτική εταιρεία ∆ΛΠ βασιζόταν σε  
α. χρέωση βάσει χρόνου υλοποίησης (Κόστος ανά ηµέρα, ώρα κλπ.) � 
β. χρέωση βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος ανεξαρτήτου διαστήµατος υλοποίησης) � 
γ. µικτής µορφής χρέωση (κόστος πακέτου και επιπλέον εργασίες µε χρονοχρέωση) � 
 
4.5. Το πραγµατικό κόστος υλοποίησης διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το προϋπολογισθέν 
κόστος; 
Ναι � Όχι � 
 
4.6. Εάν όντως διαφοροποιήθηκε το κόστος υλοποίησης, αυτό σε τι ποσοστό περίπου 
διακυµάνθηκε; 
Έως 10%� 10-30%� 30-50%� 50% και άνω� 
 
4.7. Είστε ικανοποιηµένοι από την υλοποίηση των ∆ΛΠ όσον αφορά τις λογιστικές 
διαδικασίες; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
4.8. Ποιο ήταν το κόστος που απαιτήθηκε για την υλοποίηση και λειτουργία των 
πληροφοριακών συστηµάτων σας βάσει ∆ΛΠ (µόνο το consulting για το ERP); 
α. Έως 5.000€ � 
β. 5.000-10.000€ � 
γ. 10.000-15.000€ � 
δ. 15.000-20.000€ � 
ε. 20.000-30.000€ � 
στ. 30.000-40.000€ � 
ζ. 40.000-50.000€ � 
η. 50.000€ και άνω � 
 
4.9. Η οικονοµική συµφωνία µε την εταιρεία υποστήριξης ERP βασιζόταν σε  
α. χρέωση βάσει χρόνου υλοποίησης (Κόστος ανά ηµέρα, ώρα κλπ.) � 
β. χρέωση βάσει συνολικού πακέτου υλοποίησης (κόστος ανεξαρτήτου διαστήµατος υλοποίησης) � 
γ. µικτής µορφής χρέωση (κόστος πακέτου και επιπλέον εργασίες µε χρονοχρέωση) � 
 
4.10. Το πραγµατικό κόστος υλοποίησης διαφοροποιήθηκε σε σχέση µε το προϋπολογισθέν 
κόστος; 
Ναι � Όχι � 
 
4.11. Εάν όντως διαφοροποιήθηκε το κόστος υλοποίησης, αυτό σε τι ποσοστό περίπου 
διακυµάνθηκε; 
Έως 10%� 10-30%� 30-50%� 50% και άνω� 
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4.12. Σηµειώστε µε √√√√ ή ×××× ανάλογα µε το βαθµό επίδρασης, που είχαν τα διάφορα ∆ΛΠ στη επιχειρησιακή-λογιστική οργάνωση της επιχείρησης και αντίστοιχα το 
βαθµό επιτυχούς υποστήριξης από το σύστηµα ERP της επιχείρησης. 

 (5=πάρα πολύ, 4=πολύ, 3=αρκετά, 2=ελάχιστα, 1=καθόλου) 

  Λογιστική - Χρηµατοοικονοµική Επίδραση Επιτυχής Μηχανογραφική Υποστήριξη 

Ονοµασία ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

∆ΛΠ 1-Παρουσίαση  των Οικονοµικών Καταστάσεων                     

∆ΛΠ 2-Αποθέµατα                     

∆ΛΠ 7-Καταστάσεις Ταµειακών Ροών                     

∆ΛΠ 8-Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη                     
∆ΛΠ 10-Γεγονότα µετά την Ηµεροµηνία του Ισολογισµού                     

∆ΛΠ 11-Κατασκευαστικές Συµβάσεις                     

∆ΛΠ 12-Φόροι Εισοδήµατος                     

∆ΛΠ 14-Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα                     
∆ΛΠ 16-Ενσώµατα Πάγια                     

∆ΛΠ 17-Μισθώσεις                     

∆ΛΠ 18-Έσοδα                     

∆ΛΠ 19-Παροχές σε Εργαζόµενους                     
∆ΛΠ 20-Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής Υποστήριξης                     

∆ΛΠ 21-Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές του Συναλλάγµατος                     

∆ΛΠ 23-Κόστος ∆ανεισµού                     

∆ΛΠ 24-Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών                     
∆ΛΠ 26-Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Αποχώρησης από την Υπηρεσία                     

∆ΛΠ 27-Ενοποιηµένες και Ατοµικές Καταστάσεις                     

∆ΛΠ 28-Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες                     

∆ΛΠ 29-Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες                     
∆ΛΠ 30-Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Οµοίων Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων                     

∆ΛΠ 31-Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες                     

∆ΛΠ 32-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση                     

∆ΛΠ 33-Κέρδη Ανά Μετοχή                     
∆ΛΠ 34-Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις                     

∆ΛΠ 36-Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού                     

∆ΛΠ 37-Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις                     

∆ΛΠ 38-Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού                     
∆ΛΠ 39-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση                     

∆ΛΠ 40-Επενδύσεις σε Ακίνητα                     

∆ΛΠ 41-Γεωργία                     

∆ΠΧΠ 1-Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης                     
∆ΠΧΠ 2-Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους                     

∆ΠΧΠ 3-Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων                     

∆ΠΧΠ 4-Ασφαλιστικές Συµβάσεις                     

∆ΠΧΠ 5-Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα Προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες                     
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Μετά την Υλοποίηση 

 
 
5.1. Είστε ικανοποιηµένοι από την πληροφοριακή υποστήριξη του ERP συστήµατος, όσον 
αφορά τα ∆ΛΠ; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
5.2. Ποιά ήταν τα σηµαντικότερα προβλήµατα κατά την υλοποίηση των ∆ΛΠ; 
α)……………………………… 
β)……………………………… 
γ)……………………………… 

 
5.3. Πόσο ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες που είχατε πριν την υλοποίησή τους; 
Πολύ� Αρκετά� Ελάχιστα� Καθόλου� 
 
5.4. Ποιο module ή λειτουργία του ERP συστήµατος δεν σας ικανοποιεί αρκετά ή λείπει, 
όσον αφορά τα ∆ΛΠ; 
α) (∆εν ικανοποιεί)…………………………………………………   
β) (Λείπει)…………………………………………………………….  
 
5.5. Ποιό είναι κατά την άποψή σας το κυριότερο πλεονέκτηµα  του ERP συστήµατός σας 
όσον αφορά τα ∆ΛΠ; 
α)………………………………………………………………………. 
 
5.6. Μετά την εγκατάσταση, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες από την εταιρεία σας ή τους 
εξωτερικούς συµβούλους, όσον αφορά: 
α. Την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος;Ναι�  Όχι� 
β. Την ικανοποίηση των χρηστών από αυτό; Ναι�  Όχι� 
γ. Άλλη (παρακαλώ διευκρινίστε): 
 
Είστε: 
Άνδρας� Γυναίκα� 
 
Ηλικία:  
20-30� 31-40� 41-50�    51-60�  >60� 
 
Επίπεδο σπουδών:   
Πανεπιστήµιο� ΤΕΙ�   Μεταπτυχιακό�  ∆ιδακτορικό� 
 
Θέλετε να συµµετάσχετε σε σχετική περαιτέρω έρευνα;  Ναι�  Όχι� 
Αν ναι, παρακαλώ συµπληρώστε το όνοµά σας, την εταιρεία και το e-mail σας: 
 

Σας ευχαριστούµε πολύ 
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ΠΠααρράάρρττηηµµαα  ΙΙΙΙ  ––  ΟΟιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σσττηηνν  έέρρεευυνναα  

Πίνακας 11: Οι εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνα 

Α/Α Επωνυµία Επιχείρησης ∆ραστηριότητα επιχείρησης 
1 KEGO Α.Ε. Βιοµηχανία Τροφίµων-Ποτών 
2 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
Βιοµηχανία Τσιµέντων 

3 UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

Εµπορία Η /Υ 

4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 

Βιοµηχανία Κατασκευών 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε. Βιοµηχανία Καλωδίων 
6 ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
Εµπορία Βιοµηχανικών Προϊόντων 

7 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

Βιοµηχανία Καπνού 

8 ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ 

Εµπορία Βιοµηχανικών-Χηµικών 
Προϊόντων 

9 ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε. Βιοµηχανία Σιδήρου 
10 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Βιοµηχανική-Εµπορική Επιχ/ρηση 

Οικιακού Εξοπλισµού 
11 ΕΛΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Βιοµηχανία Ζάχαρης 
12 ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Βιοµηχανία Πετρελαίου 
13 ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
Συµµετοχή σε κλωστοϋφαντουργικές 
και ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

14 ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ Α.Ε. Κατασκευαστική 
15 ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Εµπορία Υποδηµάτων-Ειδών Ένδυσης 

16 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Βιοµηχανία Οικοδοµικών Υλικών 
17 FOLLI-FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Βιοµηχανία-Εµπορία Ειδών Προσωπικών 

Ειδών 
18 S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. 
Βιοµηχανία Ορυκτών 

19 MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε. 

Βιοµηχανία Μηχανηµάτων 

20 ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. Βιοµηχανία Επίπλου 
21 ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Εµπορία Υποδηµάτων-Ρουχισµού 
22 ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε Παραγωγή και εµπορία εκρηκτικών 

υλών 

 


