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Περίληψη

Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες οικονομίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αλλά και διεθνώς, έχουν δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες για μια άνευ προηγουμένου 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της τεχνολογίας και της φιλελευθεροποίησης του 

εμπορίου. Η παγκοσμιοποίηση αυτή, όμως, έχει δημιουργήσει τέτοιους οικονομικούς 

και επιχειρηματικούς δεσμούς που η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών 

έχει αυξηθεί σημαντικά. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιβεβλημένη την εφαρμογή 

διεθνών λογιστικών προτύπων τα οποία να διασφαλίζουν υψηλής ποιότητας 

οικονομική πληροφόρηση η οποία να είναι συγκρίσιμη και κατανοητή, ανεξάρτητα 

από τη χώρα προέλευσής της.

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα 

με τις πιο πρόσφατες αλλαγές με εστίαση στο Πρότυπο νούμερο 16 που αφορά τις 

ενσώματες ακινητοποιήσεις. Επιπλέον παρατίθενται υποδείγματα των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τονίζονται ως 

κατακλείδα, συνοπτικά, οι διαφορές των Διεθνών Λογιστικών προτύπων με τα 

αντίστοιχα των Ελληνικών.



Εισαγωγή

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η κατάργηση των οικονομικών 

συνόρων με την εφαρμογή του ευρώ, σε συνάρτηση με την ανάγκη για μεγαλύτερη 

διαφάνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και 

την αύξησης της αποτελεσματικότητας της αγοράς ώθησαν την Διεθνή Ομοσπονδία 

Λογιστών IFAC, να θέσει σαν στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ενός συντονισμένου 

ανά το κόσμο λογιστικού επαγγέλματος με εναρμονισμένα λογιστικά και ελεγκτικά 

πρότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από το 2005, όλες οι δημόσιες εταιρείες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο να ετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα 

κράτη μέλη δικαιούνται να επεκτείνουν την εφαρμογή τους και στις οικονομικές 

καταστάσεις των υπολοίπων εταιρειών.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΔΠ) αποτελούν την κωδικοποίηση των 

λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών που πρέπει να ακολουθούνται από 

λογιστές και ελεγκτές κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων.

Ο στόχος τους είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών 

καταστάσεων που καταρτίζουν οι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά της ΕΕ 

επιχειρήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγησή τους σε μια ολοκληρωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά.

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΔΠ) αποκαλούμενα "International 

Accounting Standards" (IAS) εκδίδονται από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΟΔΛΠ), τον "International Accounting Standards Board" (IASB) που
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είναι εγκατεστημένος στο Λονδίνο και ο οποίος εκπροσωπείται από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Σήμερα, οι κοινοί αυτοί κανόνες μετονομάστηκαν 

σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΠ), "International 

Financial Reporting Standards" (IFRS).

Οι προτεραιότητες που τίθενται από τα ΔΛΠ είναι η δημιουργία

προϋποθέσεων για μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά κεφαλαίων, μέσω 

της αύξησης του μεγέθους της αγοράς αυτής, και η κυκλοφορία κεφαλαίων και η 

ανάγκη έγκρισης κανονισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εισηγμένες 

εταιρίες της ΕΕ θα εφαρμόζουν ορθά τα πρότυπα IAS μέχρι το 2005 (αξιοπιστία, 

αξιολόγηση, ανταγωνισμός).

Όπως προαναφέρθηκε όλες οι εισηγμένες εταιρίες της ΕΕ πρέπει να 

καταρτίζουν τις οικονομικές καταστάσεις τους σύμφωνα με τα πρότυπα IAS από τις 

1/1/2005, αλλά τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν και 

άλλες επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα στις εταιρικές καταστάσεις τους. 

Θα είναι ακόμη δυνατό να επιβάλλουν τη νέα νομοθεσία σε μη εισηγμένες τράπεζες ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι ως ημερομηνία-στόχος έχει τεθεί το 

2005, ο προτεινόμενος κανονισμός έχει ήδη τεθεί σε ισχύ , παρέχοντας στα κράτη 

μέλη το χρόνο να προσαρμοστούν σταδιακά. Εξάλλου, η νομοθεσία για τα πρότυπα 

IAS θα συμπληρώσει τις απαιτήσεις που περιέχονται στις λογιστικές οδηγίες.

Για να εγκριθεί ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο πρέπει να αντικατοπτρίζει μία 

πιστή και έντιμη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των 

αποτελεσμάτων της επιχείρησης, να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δημόσιο 

συμφέρον και να ικανοποιεί την απαιτούμενη ποιότητα της πληροφόρησης.

Τον Δεκέμβριο του 2003 και τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2004 η 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - ΕΔΛΠ (International Accounting
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Standards Board), ως μέρος του «Σχεδίου Βελτίωσης των ΔΛΠ», προχώρησε σε 

σημαντικές βελτιώσεις σε 17 ΔΛΠ οι οποίες έχουν επακόλουθες επιπτώσεις στα 

υπόλοιπα 15 ΔΛΠ. Επιπρόσθετα, η ΕΔΛΠ απέσυρε 2 ΔΛΠ και εξέδωσε 5 καινούργια 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Οι αλλαγές και βελτιώσεις στα πρότυπα αναφέρονται επιγραμματικά παρακάτω.

' Πρότυπο No 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, Δεκέμβριος, 

2003.

*· Πρότυπο No 2 : Αποθέματα, Δεκέμβριος, 2003.

»■ Πρότυπο No 3: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Εκδόθηκε αρχικά το 

1976, δραστηριοποιήθηκε το 1977. Δεν ισχύει πλέον , εκτοπίστηκε το 1989 από 

τα ΔΑΠ 27 και 28.

»■ Πρότυπο No 4: Λογιστική Αποσβέσεων. Αποσύρθηκε το 1999 και 

αντικαταστάθηκε από τα ΔΛΠ 16, 22, και 38.

r Πρότυπο No 5: Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται με τις 

Οικονομικές καταστάσεις. Αρχικά εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 1976 και έδρασε 

το 1997. Δεν ισχύει πλέον εκτοπίστηκε από το ΔΛΠ No 1 το 1997. 

r Πρότυπο No 6 : Λογιστική Αντιμετώπιση των Μεταβολών των Τιμών 

■r Πρότυπο No 7 : Καταστάσεις Ταμειακών Ροών, 1992.

■ψ Πρότυπο No 8 : Λογιστικές πολιτικές , μεταβολές και λάθη στις λογιστικές 

εκτιμήσεις, Δεκέμβριος, 2003.

·■ Πρότυπο No 9 : Λογιστική για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Εκτοπίστηκε από το πρότυπο No 38 το οποίου η δράση ξεκίνησε 1/7/99. 

r Πρότυπο No 10 - Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού, 1999. 

r Πρότυπο No 11 : Συμβάσεις Κατασκευής Έργων, 1993. 

r Πρότυπο No 12: Φόρος Εισοδήματος, 2000.
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r Πρότυπο No 13 : Παρουσίαση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και των 

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων. Εκτοπίστηκε από το ΔΑΠ 1.

>■ Πρότυπο No 14: Οικονομικές Καταστάσεις κατά Τομέα, 1997.

»· Πρότυπο No 15: Πληροφορίες που Φανερώνουν τις Επιδράσεις από τις 

Μεταβολές των Τιμών. Αποσύρθηκε τον Δεκέμβριο του 2003. 

r Πρότυπο No 16: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, Δεκέμβριος 2003.

»■ Πρότυπο No 17 : Μισθώσεις ,Δεκέμβριος, 2003. 

r Πρότυπο No 18 : Έσοδα, 1993.

*· Πρότυπο No 19: Παροχές Στο Προσωπικό, 2002.

r Πρότυπο No 20 : Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, 1983.

r ΔΑΠ 21: Επίδραση των Μεταβολών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, 

Δεκέμβριος, 2003.

* Πρότυπο No 22 : Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων. Εκτοπίστηκε από το ΔΠΧΑ No 

3 του οποίου η ισχύ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2004. 

r Πρότυπο No 23 : Κόστος Δανεισμού, 1993.

»■ Πρότυπο No 24 : Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών, Δεκέμβριος, 2003. 

r Πρότυπο No 25: Λογιστική Επενδύσεων. Εκτοπίσθηκε από το ΔΑΠ 39 και 

ΔΑΠ 40 που δραστηριοποιήθηκαν το 2001.

r Πρότυπο No 26 : Λογιστικές Αρχές Και Γνωστοποιήσεις που Αφορούν τις 

Οικονομικές Καταστάσεις των Ταμείων για Προγράμματα Παροχών 

Αποχώρησης., 1987.

»■ Πρότυπο No 27: Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις, 

Δεκέμβριος, 2003.
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r To Πρότυπο No 28 : Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις, 

Δεκέμβριος, 2003.

Πρότυπο No 29: Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονομίες, 1998.

>■ Πρότυπο No 30: Γνωστοποιήσεις με τις Οικονομικές Καταστάσεις των 

Τραπεζών και των Συναφών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, 1990.

>■ Πρότυπο No 31 : Παρουσίαση Δικαιωμάτων σε Κοινοπραξίες, Δεκέμβριος,

2003.

* Πρότυπο No 32: Χρηματοοικονομικά Προϊόντα Γνωστοποιήσεις και 

Παρουσίαση, Δεκέμβριος, 2003.

■ψ Πρότυπο No 33 : Κέρδη Ανά Μετοχή., Δεκέμβριος, 2003.

■r Πρότυπο No 34 : Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση, 1998.

Πρότυπο No 35 : Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση. Εκτοπίστηκε από το ΔΠΧΑ 

5 του οποίου η ισχύ θα ξεκινήσεις το 2005.

r Πρότυπο No 36 : Απαξίωση Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού, Μάρτιος,

2004.

r Πρότυπο No 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες 

Απαιτήσεις, Μάρτιος, 2004. 

r Πρότυπο No 38 : Αϋλα Πάγια, Μάρτιος, 2004.

»· Πρότυπο No 39: Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Καταχώρηση και 

Αποτίμηση, Μάρτιος, 2004.

r Πρότυπο No 40 : Επενδύσεις σε Ακίνητα , Μάρτιος 2004. 

r Το Πρότυπο No 41: Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, 2001.

Στην παρούσα εργασία αναλύουμε συνοπτικά όλα τα προαναφερόμενα ΔΛΠ 

σύμφωνα με τις πρόσφατες αναθεωρήσεις. Το πρότυπο No 16, απομονώνεται και
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αναλύεται διεξοδικότερα σύμφωνα με τους περιορισμούς χώρου που επιβάλει η 

παρούσα έρευνα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα στα οποία 

παρατίθενται οι γενικές και σημαντικές διαφορές των διεθνών προτύπων με εκείνων 

του ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
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ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ξεκινώντας την ανάλυση των επιμέρους Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΔΑΠ), θα πρέπει να αναφερθεί εξαρχής ότι μία λεπτομερή ανάλυση του κάθε 

προτύπου δεν μπορεί να γίνει στον περιορισμένο χώρο της παρούσης εργασίας. 

Συνεπώς η ανάλυση που ακολουθεί θα έχει ως σκοπό τη συνοπτική παρουσίαση του 

κάθε προτύπου (έκτος του ΔΛΠ 16) καθώς και μια γενική επισήμανση των 

κυριοτέρων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ συγκεκριμένων προτύπων και της 

ελληνικής πρακτικής.

Πρότυπο No 1 : Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, αριθμός 1, το οποίο αναθεωρήθηκε 

τελευταία φορά το 2003, ασχολείται με την παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων. Το πρότυπο περιγράφει τη βάση παρουσιάσεως του γενικού σκοπού 

των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας 'ώστε να 

εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων της από 

προηγούμενες περιόδους όπως επίσης και μιε τις αντίστοιχες άλλων επιχειρήσεων.

Το Δ.Λ.Π. 1 θέτει το αναγκαίο πλαίσιο και τις υπευθυνότητες για την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων τις κατευθύνσεις για την δομή τους 

και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το περιεχόμενό τους. Τα υποδείγματα για την 

καταχώρηση , την μέτρηση και την γνωστοποίηση συγκεκριμένων συναλλαγών 

εξετάζονται σε άλλα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες.

1 Στην τελευταία αναθεώρηση του 2003 η λέξη enterprise (επιχείρηση) αντικαταστήθηκε από την λέξη 
entity (οντότης) τονίζοντας την διαφορετικότητα όσο αναφορά την ταυτότητα της της επιχείρησης με 
άλλες.
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Το εν λόγω πρότυπο βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις οικονομικές 

καταστάσεις γενικού σκοπού βασιζόμενο στις Οικονομικές Αναφορές των 

Διεθνών Προτύπων (International Financial Reporting Standards , ΔΠΧΑ) 

[Δ.Λ.Π. παρ. 1.2).Γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που 

προορίζονται να υπηρετούν χρήστες οι οποίοι δεν έχουν την δικαιοδοσία να 

απαιτούν οικονομικές αναφορές που να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες 

πληροφόρησης (Δ.Δ.Π. παρ. 1.3).

Σύμφωνα με το πρότυπο, ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση, την απόδοση και τις 

ταμειακές ροές της επιχείρησης που είναι χρήσιμες για ευρύ κύκλο χρηστών που 

λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις.

Συνοπτικά οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα 

ακόλουθα στοιχεία μίας επιχείρησης:

□ το ενεργητικό

□ τις υποχρεώσεις

□ τα ίδια κεφάλαια

□ τα έσοδα-έξοδα/κέρδη-ζημίες

□ άλλες μεταβολές στα ίδια κεφάλαια

□ τις ταμειακές ροές

Αυτές οι πληροφορίες συνάμα με άλλες πληροφορίες που θα βρίσκονται στο 

προσάρτημα θα βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων

Μία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τα εξής (Δ.Λ.Π. 

παρ. 1.7:
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□ ισολογισμό

□ κατάσταση αποτελεσμάτων

□ κατάσταση που θα δείχνει τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων η

□ μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων , εκτός από εκείνες που προκύπτουν από 

κεφαλαιακές πράξεις με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους ιδιοκτήτες

□ κατάσταση ταμειακών ροών και

□ σημειώσεις που περιλαμβάνουν λογιστικές μεθόδους και άλλες επεξηγηματικές 

σημειώσεις

Οι εκθέσεις που παρουσιάζονται έξω από τις οικονομικές καταστάσεις - 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από την διοίκηση , εκείνων που 

αφορούν το περιβάλλον και δηλώσεις προστιθέμενης αξίας - είναι εκτός του πεδίου 

εφαρμογής των εκθέσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων [ΔΑΠ 1.9-10],

Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να παρουσιάζουν ακριβοδίκαια 

την οικονομική θέση, την οικονομική απόδοση και τις ταμειακές ροές μιας 

επιχείρησης.

Οι επιμέρους καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

χαρακτηρίζονται από την απλότητα τους, συνήθως υπάρχει μόνο μία στήλη για κάθε 

έτος και η ανάλυση των επιμέρους λογαριασμών γίνεται στις σημειώσεις. Π.χ. ο 

ισολογισμός παρουσιάζει τα πάγια με ένα μόνο ποσό. Σε αντίθεση με τους ελληνικούς 

ισολογισμούς όπου υπάρχει η ανάπτυξη των παγίων κατά κατηγορία και όπου η αξία 

κτήσεως (ή αναπροσαρμογή) και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις παρουσιάζονται 

χώρια.

Ο ισολογισμός ως προς το ενεργητικό έχει δύο κατηγορίες :

□ κυκλοφορούν ενεργητικό και

□ μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία
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Το κυκλοφορούν ενεργητικό αναμένεται να ρευστοποιηθεί κατά τη συνήθη πορεία του 

κύκλου εκμεταλλεύσεως της επιχείρησης ή κατέχεται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς 

ή για βραχύ χρόνο και αναμένεται να ρευστοποιηθεί μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. Φυσικά και τα ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά 

ισοδύναμα περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Όλα τα άλλα περιουσιακά 

στοιχεία κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.

Ως προς το παθητικό του ισολογισμού, υπάρχουν τρεις (3) γνωστές κατηγορίες:

(1) βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

(2) μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

(3) ίδια κεφάλαια

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που αναμένονται 

να διακανονιστούν κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμεταλλεύσεως της 

επιχείρησης ή οφείλονται να διακανονιστούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι άλλες υποχρεώσεις κατατάσσονται ως 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ως ελάχιστες πληροφορίες, ο ισολογισμός πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα 

κονδύλια (Δ.Λ.Π. παρ. 168):

(α) ενσώματες ακινητοποιήσεις,

(β) επενδύσεις σε ακίνητα (investment property),

(γ) αϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία,

(δ) συμμετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία (εξαιρουμένων των 

ποσών που εμφαίνονται με τα στοιχεία (ε), (η) και (ι),

(ε) επενδύσεις που λογίζονται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσεως
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(στ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία2 ,

(ζ) αποθέματα,

(η) απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις,

(θ) ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς αυτά,

(ι) υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις,

(ια) προβλέψεις (provisions),

(ιβ) οικονομικές υποχρεώσεις (εκτός των ποσών που εμφαίνονται με τα στοιχεία (ι) και (ια) 

(ιγ) τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, όπως απαιτείται από το 

ΔΑΠ αριθμός 12 «Φόροι εισοδήματος»,

(ιδ) φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις που θα πληρωθούν αργότερα 

(deffered tax assets and liabilities) όπως απαιτείται από το ΔΑΠ 12.,

(ιε) δικαιώματα μειοψηφίας.

(ιστ) κεφάλαιο και αποθεματικά.

Για κάθε ένα από αυτά τα κονδύλια υπάρχουν απαιτήσεις για πληροφορίες που πρέπει 

να περιληφθούν στις σημειώσεις. [ΔΑΠ 1.69],

Η κατάσταση αποτελεσμάτων μπορεί να παρουσιασθεί με δύο τρόπους ως προς 

τα έξοδα δηλαδή τα έξοδα μπορούν να παρουσιασθούν είτε κατά είδος είτε κατά

λειτουργία. Σε σύγκριση με την κατάσταση αποτελεσμάτων που συντάσσουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, η κατάσταση σύμφωνα με τα ΔΑΠ είναι πολύ πιο απλή, δεν 

υπάρχει κατάσταση διανομής κερδών, ο φόρος εισοδήματος θεωρείται έξοδο και τα 

έκτακτα έσοδα ή έξοδα είναι πάρα πολύ περιορισμένα.

Με την αναθεώρηση του ΔΑΠ 1 το 2003, που έγινε από το Διεθνές Συμβούλιο 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), η κατάσταση αποτελεσμάτων χρησιμοποιεί τώρα ως

2 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία είναι τα ζωντανά ζώα η οι εγκαταστάσεις, όπως πρόβατα , δέντρα 
και αμπελουργία [ΔΑΠ 41.4].
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περιγραφικό όρο λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» αντί του «Καθαρά 

Αποτελέσματα Χρήσεως».

Όλα τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών που καταχωρούνται σε μία 

περίοδο θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης εκτός εάν κάποιο 

πρότυπο η ερμηνεία απαιτεί κάτι διαφορετικό [ΔΛΠ παρ. 1.78].

Τα βασικά (ελάχιστα) στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ίδια την κατάσταση 

είναι τα εξής [ΔΛΠ 1.181]:

(α) έσοδα

(β) τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

(γ) χρηματοοικονομικά έξοδα

(δ) μερίδιο κερδών και ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

που παρακολουθούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσεως 

(ε) δαπάνη φόρου

(στ) κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες 

(ζ) έκτακτα στοιχεία 

(η) δικαιώματα μειοψηφίας, και 

(θ) καθαρό κέρδος ή ζημία χρήσεως

Η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει την κίνηση που 

έχουν όλοι οι λογαριασμοί της κατηγορίας αυτής κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η 

κατάσταση μπορεί να παρουσιασθεί είτε σαν πίνακας με στήλες δείχνοντας τις 

κινήσεις, είτε σε μία περιληπτική μορφή όπου η αναλυτική συμφωνία των 

υπολοίπων ανοίγματος και κλεισίματος να δίνεται στις σημειώσεις. Η κατάσταση 

ταμειακών ροών καλύπτεται με ειδικό πρότυπο και δεν θα αναλυθεί στο παρούσα 

εργασία.
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Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και τις 

λογιστικές μεθόδους της επιχειρήσεως είναι το πιο σημαντικό μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων και διαφέρουν πάρα πολύ από το γνωστό προσάρτημα των ελληνικών 

οικονομικών καταστάσεων.

Οι ελάχιστες πληροφορίες που ζητούνται περιγράφονται σε κάθε ΔΛΠ 

αλλά ενθαρρύνεται η κάθε επιχείρηση να περιλάβει και επιπλέον στοιχεία όπου 

κρίνεται αναγκαίο για τη διαφάνεια των οικονομικών καταστάσεων.

Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων είναι ένα ογκώδες έγγραφο 

που φτάνει τις σαράντα (40) σελίδες αλλά μπορεί να φτάσει και τις εκατόν πενήντα 

(150) σελίδες για επιχειρήσεις της ελληνικής αγοράς.

Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χωρίς τις σημειώσεις δεν έχει 

νόημα λόγω της σπουδαιότητας των σημειώσεων για τη σωστή ανάγνωση των 

στοιχείων. Θα πρέπει δηλαδή να βρεθεί και άλλος τρόπος για τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων από αυτόν που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα.

Πρότυπο No 2 - Αποθέματα

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο No 2 ασχολείται με τα αποθέματα και 

εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται στο πλαίσιο του 

συστήματος του ιστορικού κόστους για την λογιστική παρακολούθηση των 

αποθεμάτων. Το πρότυπο δεν ασχολείται με αποθέματα που έχουν σχέση με 

συμβάσεις κατασκευής έργων (ΔΛΠ 11), με χρηματοπιστωτικά μέσα (ΔΛΠ 39) και με 

αποθέματα που έχουν σχέση την γεωργία και την εξόρυξη μεταλλευμάτων (ΔΛΠ 41)

Σύμφωνα με το πρότυπο τα αποθέματα είναι περιουσιακά στοιχεία που:
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(α) κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχειρήσεως

(β) βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για μία τέτοια πώληση, ή

(γ) είναι με τη μορφή υλικών ή εφοδίων για να αναλωθούν στην παραγωγική 

διαδικασία ή στην παροχή υπηρεσιών.

Τα αποθέματα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η αποτίμηση αυτή διαφέρει από αυτήν που απαιτεί η 

ελληνική νομοθεσία όπου τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ αξίας κτήσεως ή παραγωγής τους, της τρέχουσας τιμής τους και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας.

Το κόστος των αποθεμάτων σύμφωνα με το ΔΑΠ πρέπει να περιλαμβάνει 

όλες τις δαπάνες αγοράς, το κόστος μετατροπής και τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 

κατάσταση. Ουσιαστικά ο παραπάνω ορισμός του κόστους δεν διαφέρει από αυτόν της 

ελληνικής νομοθεσίας.

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τον υπολογισμό του 

κόστους. Το ΔΑΠ δέχεται τις μεθόδους FIFO(first in , first out) και τον τύπο του 

μέσου σταθμικού κόστους (weighted average cost formula).

Σε περίπτωση υποτίμησης των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 

τους η ζημία που προκύπτει θα πρέπει να καταχωρείται στα έξοδα της χρήσεως την 

οποία αφορά. Σε περίπτωση ανάκτησης της υποτίμησης αυτής σε μεταγενέστερες 

περιόδους το κέρδος το οποίο προκύπτει θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα 

χρήσης κατά την οποία προέκυψε.
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Στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να γνωστοποιούνται:

□ Η λογιστική μέθοδος αποτίμησης των αποθεμάτων και προσδιορισμού του 

κόστους αυτών,

□ Η συνολική λογιστική αξία των αποθεμάτων και η λογιστική αξία ανά 

κατηγορία αποθεμάτων, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης,

□ Η λογιστική αξία των αποθεμάτων που αποτιμήθηκαν στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία,

□ Το ποσό ανάκτησης της υποτιμημένης αξίας των αποθεμάτων που 

καταχωρήθηκε ως έσοδο στην παρούσα χρήση καθώς και οι συνθήκες που 

οδήγησαν στην ανάκτηση αυτή,

□ Η λογιστική αξία των αποθεμάτων τα οποία έχουν ενεχυριασθεί για 

εξασφάλιση υποχρεώσεων,

□ Η αξία της υποτίμησης των αποθεμάτων η οποία καταχωρήθηκε στα έξοδα 

της χρήσεως, και

□ Οι γνωστοποιήσεις που αφορούν την χρησιμοποίηση της μεθόδου LIFO, 

όπως αναφέρεται παραπάνω.

Πρότυπο No 7 : Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

Κατά το Ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (5/204/14.11.2000), οι εταιρίες οι οποίες 

έχουν μετοχές εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υποχρεούνται στην 

κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία παρουσιάζει τις ταμειακές ροές 

ταξινομημένες κατά λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι 

ταμειακές ροές εμφανίζονται με βάση την έμμεση μέθοδο (καθαρές ροές από πληρωμές
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και εισπράξεις), ενώ δεν προβλέπεται η χρησιμοποίηση της άμεσης μεθόδου 

(αναμόρφωση κερδών χρήσεως).

Κατα το ΔΛΠ 7 η κατάσταση ταμειακών ροών είναι ένα αναπόσπαστο μέρος των 

οικονομικών καταστάσεων, η οποία απεικονίζει τις ταμειακές ροές κατά την διάρκεια 

της χρήσεως ταξινομημένες κατά επιχειρηματικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ως εξής:

□ Τα ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα είναι τα μετρητά ή οι 

καταθέσεις της επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να αναληφθούν άμεσα, καθώς 

και οι βραχυπρόθεσμες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, οι οποίες είναι 

άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά διαθεσίμων και υπόκεινται σε 

ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

□ Επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας 

εσόδων της επιχείρησης καθώς και οι άλλες δραστηριότητες, οι οποίες δεν 

είναι επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

μπορούν να εμφανιστούν είτε με την χρησιμοποίηση της άμεσης μεθόδου, 

όπου εμφανίζονται οι ακαθάριστες πληρωμές (π.χ. προς προμηθευτές κλπ) και 

εισπράξεις (πχ. από πελάτες κλπ), ή με την χρησιμοποίηση της έμμεσης 

μεθόδου, με βάση την οποία το κέρδος ή η ζημία της περιόδου 

αναμορφώνεται με βάση τις επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμειακής 

φύσεως, των δεδουλευμένων εισπράξεων ή πληρωμών, καθώς και στοιχείων 

εξόδων ή εσόδων, που συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες.

□ Επενδυτικές δραστηριότητες είναι η απόκτηση και η διάθεση

μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων, που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. Στις επενδυτικές
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δραστηριότητες θα πρέπει να εμφανίζονται ξεχωριστά οι πληρωμές και 

εισπράξεις από την αγορά ή πώληση παγίων, συμμετοχών και χρεωστικών 

ομολόγων άλλων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών 

σε θυγατρικές), καθώς και χορηγούμενες προκαταβολές και δάνεια προς 

τρίτους και εξοφλήσεις αυτών (πλην δανείων τα οποία χορηγούνται από 

πιστωτικά ιδρύματα).

□ Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες, που 

καταλήγουν σε μεταβολή στο μέγεθος και την συγκρότηση των ιδίων 

κεφαλαίων και του δανεισμού της επιχείρησης. Στις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες πρέπει να εμφανίζονται χωριστά οι πληρωμές και οι 

εισπράξεις, που προκύπτουν από την έκδοση ή εξαγορά μετοχών ή άλλων 

μέσων κεφαλαιακής συμμετοχής, από την έκδοση χρεωστικών ομολόγων, 

δανείων, γραμματίων κλπ.

Οι ταμειακές ροές, οι οποίες προέρχονται από φόρους εισοδήματος, πρέπει να 

εμφανίζονται χωριστά μέσα στην κατηγορία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

εκτός αν μπορούν να συσχετισθούν με μία από τις δύο άλλες κατηγορίες.

Οι χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν 

καταλήγουν σε ταμειακές ροές (πχ. αγορά παγίου εξοπλισμού με έκδοση δανείου, 

κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων), δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

στην κατάσταση ταμειακών ροών αλλά θα πρέπει να γνωστοποιούνται χωριστά κατά 

τρόπο που να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να 

γνωστοποιούνται χωριστά τα ποσά των σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων ή 

ισοδυνάμων, τα οποία κατέχονται από την επιχείρηση και δεν είναι διαθέσιμα για 

χρήση από τον όμιλο (π.χ. χρηματικά διαθέσιμα θυγατρικής, η οποία λειτουργεί σε ξένη 

χώρα στην οποία υφίστανται συναλλαγματικοί περιορισμοί).
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Ισολογισμού.

Πρότυπο No 10 - Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού σπάνια δημιουργούν αλλαγές 

στις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση το ελληνικό δίκαιο. Ένας λόγος είναι ότι 

από τη στιγμή που μια ελληνική επιχείρηση κλείσει τα βιβλία της (το αργότερο 4 μήνες 

μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού) δεν υπάρχει πρακτική δυνατότητα να 

ξανανθίζουν τα βιβλία και να γίνουν διορθωτικές εγγραφές παρόλο που θεωρητικά 

αυτό μπορεί να γίνει.

Όπως αναλύεται παρακάτω, τα ΔΛΠ αναγνωρίζουν δύο ειδών γεγονότα που 

συμβαίνουν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Στη μία περίπτωση απαιτείται 

απλώς μια γνωστοποίηση στο Προσάρτημα. Στην άλλη περίπτωση όμως απαιτούνται 

λογιστικές εγγραφές που αναμορφώνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις για την 

περίοδο που μόλις έκλεισε.

Τα γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του Ισολογισμού είναι τα 

γεγονότα εκείνα τα οποία επέρχονται μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της 

ημερομηνίας κατά την οποία εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. Τα 

γεγονότα αυτά μπορεί να είναι είτε διορθωτικά (παρέχουν απόδειξη των συνθηκών που 

υπήρχαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού) ή μη διορθωτικά (ενδεικτικά 

συνθηκών τα οποία προέκυψαν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού). Η επιχείρηση 

θα πρέπει να αναμορφώνει τις οικονομικές της καταστάσεις για μεταγενέστερα της 

ημερομηνίας του Ισολογισμού γεγονότα τα οποία παρέχουν απόδειξη ότι προϋπήρχαν 

της ημερομηνίας του Ισολογισμού. Αντίθετα δεν θα πρέπει να αναμορφώνονται οι 

οικονομικές καταστάσεις για γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του
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Ισολογισμού αν οι συνθήκες αυτών προέκυψαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας του 

Ισολογισμού.

Αν τα μερίσματα προς κατόχους τίτλων προτείνονται ή ανακοινώνονται μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να τα καταχωρεί ως 

υποχρέωση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα μερίσματα αυτά θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται (σύμφωνα με το ΔΛΠ 1) είτε στον Ισολογισμό σαν διάθεση μέσα στα 

στοιχεία της καθαρής θέσης ή στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

Αν η Διοίκηση μιας εταιρίας προτίθεται μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού να 

ρευστοποιήσει την επιχείρηση είτε να παύσει την λειτουργία της ή δεν έχει άλλη 

εναλλακτική πραγματική λύση από το να πράξει τα παραπάνω, οι οικονομικές 

καταστάσεις δεν θα πρέπει να καταρτίζονται με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητάς της (going concern). Απαιτείται γνωστοποίηση (ΔΛΠ 1) αν οι 

οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας της επιχείρησης, ή η Διοίκηση είναι ενήμερη για ουσιώδεις 

αβεβαιότητες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα της επιχείρησης να 

εξακολουθήσει τις δραστηριότητές της.

Θα πρέπει να γνωστοποιείται από την επιχείρηση η ημερομηνία της έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και το ποιος έδωσε αυτήν την έγκριση. Σε περίπτωση 

που οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης ή άλλοι έχουν την δυνατότητα τροποποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων μετά την έκδοσή τους το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

γνωστοποιείται.

Αν μία επιχείρηση λαμβάνει πληροφορίες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

σχετικά με συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να 

ενημερώνονται αντίστοιχα οι γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις πληροφορίες 

αυτές.
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Πρότυπο No 11 : Συμβάσεις Κατασκευής Έργων

Θα λέγαμε ότι το πρότυπο αυτό διαφέρει ριζικά από την ελληνική πρακτική. 

Ακολουθώντας το Ελληνικό δίκαιο και σύμφωνα με την γνωμάτευση No.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. Η συνήθης όμως μέθοδος λογιστικοποίησης είναι η 

αναγνώριση του εσόδου με βάση τις τιμολογήσεις, οι οποίες ακολουθούν τις 

αντίστοιχες πιστοποιήσεις. Το κόστος καταχωρείται στη χρήση στην οποία 

πραγματοποιείται ενώ τυχόν μελλοντικές ζημίες δεν αναγνωρίζονται.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 11 οι συμβάσεις κατασκευής έργων θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται σε επίπεδο κάθε μίας ξεχωριστής σύμβασης (εκτός εάν οι συμβάσεις 

έχουν συναφθεί σαν ένα ενιαίο σύνολο ή αποτελούν στην πραγματικότητα μέρος ενός 

ενιαίου προγράμματος με γενικό όριο κέρδους). Τα συμβατικά έσοδα και έξοδα θα 

πρέπει να αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου (percentage of 

completion) κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού όταν η έκβαση της 

σύμβασης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση μη αξιόπιστης εκτίμησης του 

αποτελέσματος της σύμβασης το κόστος θα πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της 

χρήσης στην οποία πραγματοποιήθηκε και το έσοδο θα πρέπει να καταχωρείται μόνο 

στην έκταση που το πραγματοποιημένο συμβατικό κόστος πιθανολογείται ότι θα 

ανακτηθεί (cost recovery method). Οποιαδήποτε αναμενόμενη ζημία από την σύμβαση 

κατασκευής θα πρέπει να επιβαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα. Οι γνωστοποιήσεις οι 

οποίες απαιτούνται από την επιχείρηση είναι:

> Το ποσό του συμβατικού εσόδου που λογίστηκε στα έσοδα της χρήσης
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> Τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του συμβατικού 

εσόδου που λογίστηκε στην χρήση

> Τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ποσοστού 

ολοκλήρωσης των συμβάσεων σε εξέλιξη

> Για τις συμβάσεις σε εξέλιξη θα πρέπει να γνωστοποιούνται το συγκεντρωτικό 

ποσό των δαπανών που έγιναν και των κερδών που καταχωρήθηκαν (μείον τις 

καταχωρηθείσες ζημίες) καθώς και το ποσό των προκαταβολών που 

εισπράχθηκαν και των παρακρατήσεων

> Το μικτό ποσό που οφείλεται από τους πελάτες για το συμβατικό έργο ως 

απαίτηση

> Το μικτό ποσό που οφείλεται στους πελάτες για το συμβατικό έργο ως 

υποχρέωση

Πρότυπο No 12: Φόρος Εισοδήματος

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ο φόρος εισοδήματος αποτελεί «βάρος 

εταιρικό» και λογίζεται διαμέσου του πίνακα διανομής κερδών. Υπολογίζεται σύμφωνα 

με κατάλληλες αναμορφώσεις εξόδων/εδόσων που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά.

Δεν υπάρχει διάταξη που να ομιλεί περί λογισμού αναβαλλόμενου φόρου.

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο της χρήσης και πρέπει να βαρύνει τα 

αποτελέσματα της χρήσης που αφορά. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του 

λογιστικού αποτελέσματος και αφού ληφθούν υπόψη οι μόνιμες διαφορές μεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης υπολογισμού.

Ο φόρος που αντιστοιχεί στις προσωρινές (temporary) διαφορές μεταξύ λογιστικών 

και φορολογικών εξόδων/εσόδων, λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά
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και υπολογίζεται σαν διαφορά στοιχείων του ισολογισμού μεταξύ λογιστικής και 

φορολογικής βάσης αυτών.

Όταν μία χρονική διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος 

αναβαλλόμενος φόρος, που είχε λογισθεί όταν είχε προκόψει αρχικά η διαφορά.

Για την αναγνώριση αναβαλλόμενου εισπρακτέου/συμψηφιστέου φόρου (deferred tax 

asset), πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρος όταν 

μελλοντικά κλείσει η χρονική διαφορά αυτή, έτσι ώστε να συμψηφίσει την απαίτηση με 

την φορολογική υποχρέωση.

Σε περίπτωση ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης η οποία ενδέχεται να 

συμβεί μόνο κατόπιν αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας (π.χ. διανομή ειδικών 

αφορολόγητων αποθεματικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος) τότε δεν 

υπάρχει υποχρέωση λογισμού του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά μόνο γνωστοποίηση 

αυτού στις οικονομικές καταστάσεις

Απαγορεύεται η προεξόφληση αναβαλλόμενων χρεωστικών η πιστωτικών 

φόρων. Χρησιμοποιείται ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος πιθανολογείται ότι θα 

ισχύει κατά την πραγματοποίηση της χρονικής διαφοράς.

Οι χρονικές διαφορές εάν αφορούν στοιχεία καθαρής θέσης, τότε και ο αναβαλλόμενος 

φόρος επ' αυτών θα λογισθεί απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα.

Πρότυπο No 14: Οικονομικές Καταστάσεις κατά Τομέα.

Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε σχετικό στην ελληνική 

νομοθεσία. Το ΔΛΠ 14 απαιτεί την παροχή οικονομικών πληροφοριών κατά τομέα 

για τους διάφορους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών που μια επιχείρηση παράγει 

και τους διάφορους γεωγραφικούς χώρους στους οποίους λειτουργεί. Ο σκοπός του
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προτύπου είναι να βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 

κατανοούν καλύτερα την απόδοση της επιχείρησης και να εκτιμήσουν καλύτερα τους 

κινδύνους και τα οφέλη της ώστε να κάνουνε πιο θεμελιωμένες κρίσεις για την 

επιχείρησης ως σύνολο.

Τα στοιχεία που απαιτούνται από το πρότυπο αυτό παρουσιάζονται στις 

γνωστοποιήσεις που είναι μέρος των οικονομικών καταστάσεων και όχι σε ξεχωριστή 

κατάσταση.

Το πρότυπο ΔΛΠ 14 πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις των 

οποίων οι μετοχές και ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες καθώς και από 

επιχειρήσεις που είναι σε διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών σε δημόσιες 

αγορές αξιόγραφων.

Το πρότυπο εφαρμόζεται σε ενοποιημένη βάση. Εάν όμως μια θυγατρική είναι 

και αυτή εισηγμένη θα πρέπει και αυτή να εφαρμόσει το παρόν πρότυπο για τα δικά 

της στοιχεία.

Για την εφαρμογή του προτύπου η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ξεχωρίσει 

τις δραστηριότητες της σε επιχειρηματικούς και γεωγραφικούς τομείς και να καθορίσει 

ποια από τις δύο είναι πρωτεύουσα και ποια δευτερεύουσα δραστηριότητα. Η 

εσωτερική οργανωτική και διοικητική δομή μιας επιχείρησης, καθώς και το 

σύστημα της εσωτερικής πληροφόρησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη 

Γενική Συνέλευση θα πρέπει κανονικά να αποτελεί τη βάση για τον εντοπισμό της 

επικρατούσας πηγής και φύσεως των κινδύνων και των διαφορετικών ποσοστών 

αποδόσεως, που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.
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λογιστικές εκτιμήσεις

Πρότυπο No 8 : Λογιστικές πολιτικές , μεταβολές και λάθη στις

Το πρότυπο No 8 ασχολείται με την λογιστική αντιμετώπιση και τις 

γνωστοποιήσεις που χρειάζονται σχετικά με ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία 

της κατάστασης αποτελεσμάτων. Εκτός από το γενικό πλαίσιο για την παρουσίαση 

του κέρδους ή της ζημίας μιας επιχείρησης από τις συνήθεις δραστηριότητες της, το 

πρότυπο εξηγεί το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση ορισμένα κονδύλια 

που δημιουργούνται από έκτακτα γεγονότα. Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στην 

Ελληνική Νομοθεσία

Το ΔΛΕΙ 8 ορίζει τα κριτήρια για την επιλογή και την εφαρμογή των 

πολιτικών (μεθόδων) λογιστικής, και τη λογιστική για τις αλλαγές στις πολιτικές 

λογιστικής, τις αλλαγές στις εκτιμήσεις λογιστικής και τις διορθώσεις των 

προγενέστερων λαθών περιόδου.

Όταν ένα πρότυπο ή μια ερμηνεία (εφεξής "ΔΠΧΑ") συγκεκριμένα ισχύουν για μια 

συναλλαγή, ένα γεγονός ή έναν όρο, η πολιτική λογιστικής που εφαρμόζεται σε 

εκείνο το στοιχείο καθορίζεται με την εφαρμογή του ΔΕΙΧΑ και την εξέταση 

οποιοσδήποτε σχετικής καθοδήγησης εφαρμογής για το ΔΠΧΑ.

Οι πολιτικές λογιστικής δεν χρειάζονται να εφαρμοστούν όταν η επίδραση της 

εφαρμογής τους είναι ασήμαντη, όπως καθορίζονται από το ΔΛΠ 1.

Ελλείψει μιας Έκθεσης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που ισχύει συγκεκριμένα 

για μια συναλλαγή, ένα γεγονός ή μια συνθήκη (όρο) η διοίκηση χρησιμοποιεί την 

κρίση της στην επιλογή και την εφαρμογή μιας πολιτικής λογιστικής που οδηγεί σε 

σχετικές και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες. Το πρότυπο 8 διευκρινίζει την
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ακόλουθη ιεραρχία της καθοδήγησης που η διοίκηση χρησιμοποιεί κατά την επιλογή 

των πολιτικών λογιστικής στις ακόλουθες περιστάσεις:

• απαιτήσεις των προτύπων και των ερμηνειών που εξετάζουν τα παρόμοια θέματα

• τους ορισμούς , τα κριτήρια αναγνώρισης και τις έννοιες μέτρησης για τα 

περιουσιακά στοιχεία , για τα στοιχεία του παθητικού, τα έσοδα και έξοδα μέσα 

στο πλαίσιο για την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων.

• τις πιο πρόσφατες δηλώσεις(ανακοινώσεις) άλλων οργανισμών που θεσπίζουν

πρότυπα που χρησιμοποιούν έναν παρόμοιο εννοιολογικό πλαίσιο, άλλη λογιστική 

βιβλιογραφία και άλλες πρακτικές αποδεκτές από την βιομηχανία,

μέχρι το σημείο που αυτές δεν συγκρούονται με τις Αναφορές (ΔΠΧΑ) και το 

λογιστικό πλαίσιο

• τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις άλλων προτύπων που θεσπίζονται από 

οργανισμούς που χρησιμοποιούν έναν παρόμοιο εννοιολογικό πλαίσιο, από άλλη 

λογιστική βιβλιογραφία και αποδεκτές πρακτικές προερχόμενες από την 

βιομηχανία μέχρι το σημείο που αυτά δεν συγκρούονται με τις αναφορές(ΔΠΧΑ) 

και με το πλαίσιο για την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων.

Μια επιχειρηματική οντότητα εφαρμόζει τις πολιτικές λογιστικής της με 

συνέπεια για παρόμοιες συναλλαγές, για άλλα γεγονότα και όρους, εκτός αν μία 

έκθεση (ΔΠΧΑ) απαιτεί συγκεκριμένα ή επιτρέπει την κατηγοριοποίηση των 

στοιχείων για τα οποία διαφορετικές πολιτικές μπορούν να είναι κατάλληλες.

Μια επιχειρηματική οντότητα αλλάζει μια πολιτική (μέθοδο) λογιστικής μόνο 

εάν η αλλαγή απαιτείται από μία έκθεση (ΔΠΧΑ), ή οδηγεί στις οικονομικές 

καταστάσεις που παρέχουν τις πιο σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες για την
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οικονομική θέση της οντότητας, την χρηματοοικονομική της απόδοση ή τις ροές 

μετρητών της. Μια αλλαγή στην πολιτική λογιστικής, ως αποτέλεσμα της αρχικής 

εφαρμογής μιας έκθεσης (ΔΓΊΧΑ), λογίζεται σύμφωνα με οποιεσδήποτε 

συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις της σχετικής έκθεσης (ΔΠΧΑ). Διαφορετικά, 

μια αλλαγή στην πολιτική λογιστικής εφαρμόζεται αναδρομικά σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται στις οικονομικές δηλώσεις σαν η νέα πολιτική λογιστικής έχει 

εφαρμοστεί πάντα.

Η επίδραση μιας αλλαγής σε μια λογιστική εκτίμηση καταχωρείται στο 

κέρδος ή στην ζημία χρήσεως στην περίοδο της αλλαγής, και επίσης στο κέρδος ή 

την ζημία στις μελλοντικές περιόδους εάν η αλλαγή έχει επιπτώσεις και στις δύο 

περιόδους. Οποιεσδήποτε αντίστοιχες αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία και στις 

υποχρεώσεις, ή σε ένα στοιχείο της θέσης της επιχείρησης, καταχωρούνται με τη 

προσαρμογή του ποσού μεταφοράς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης η 

του στοιχείου της θέσης της επιχείρησης στην περίοδο της αλλαγής.

Στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, υπάρχει το ενδεχόμενο να 

έχουν γίνει βασικά λάθη. Τα λάθη αυτά μπορεί να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα 

αριθμητικών σφαλμάτων, κακής εφαρμογής λογιστικών μεθόδων, κακής ερμηνείας 

γεγονότων, απάτης ή αβλεψίας. Συνήθως η επίδραση της διόρθωσης των λαθών 

αυτών συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή 

ζημίας της τρέχουσας χρήσεως.

Σε σπάνιες περιπτώσεις όμως, η επίδραση του λάθους μπορεί να είναι τόσο 

σημαντική στις οικονομικές καταστάσεις μιας ή περισσοτέρων προηγούμενων 

χρήσεων, ώστε αυτές οι οικονομικές καταστάσεις να μην μπορούν πλέον να 

θεωρούνται ότι υπήρξαν αξιόπιστες κατά την ημερομηνία της εκδόσεως τους.
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Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ της διόρθωσης της λογιστικής εκτίμησης και της 

διόρθωσης των βασικών λαθών είναι ότι στην πρώτη περίπτωση τα στοιχεία που 

οδήγησαν στην διόρθωση δεν υπήρχαν στην ημερομηνία που έγινε η αρχική εκτίμηση. 

Όταν διορθώνεται ένα βασικό λάθος που σχετίζεται με προηγούμενες χρήσεις, θα 

πρέπει να διορθωθεί το υπόλοιπο ενάρξεως του λογαριασμού «Κέρδη εις νέο». 

Επίσης τα συγκριτικά στοιχεία για την προηγούμενη χρήση θα πρέπει να 

επαναδιατυπωθούν λαμβάνοντας υπόψη τη διόρθωση (άτυπη πληροφόρηση). Επίσης 

επαναδιατυπώνεται κάθε άλλη πληροφόρηση που γνωστοποιείται σε σχέση με τις 

προηγούμενες χρήσεις.

Πρότυπο No 17 : Μισθώσεις

Το πρότυπο περιγράφει, για τους μισθωτές και τους εκμισθωτές, τις λογιστικές 

πολιτικές και τις γνωστοποιήσεις που ισχύουν για την χρηματοδοτική μίσθωση.

Μια χρηματοδοτική μίσθωση ταξινομείται σαν χρηματοοικονομική η σαν 

λειτουργική κατά την έναρξή τους (π.χ όταν πραγματοποιείται η συμφωνία η 

δέσμευση). Χρηματοοικονομική 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. Λειτουργική μίσθωση είναι μία μίσθωση που δεν είναι 

χρηματοδοτική

Καταχωρήσεις στα βιβλία του μισθωτή

Κατά την πραγματοποίηση της μίσθωσης, μια χρηματοοικονομική μίσθωση 

καταχωρείται (αναγνωρίζεται) ως περιουσιακό στοιχείο και ως υποχρέωση στο 

ισοζύγιο του μισθωτή στο ελάχιστο της ακριβοδίκαιης (fair) αξία του μισθωμένου
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περιουσιακού στοιχείου και της παρούσης αξίας (present value) των ελάχιστων 

ποσών μίσθωσης.

Οποιοδήποτε άμεσα κόστη του μισθωτή προστίθενται στο ποσό που 

καταχωρείται σαν περιουσιακό στοιχείο. Οι ελάχιστες πληρωμές μίσθωσης 

κατανέμονται μεταξύ της δαπάνης χρηματοδότησης και της μείωσης της εκκρεμούς 

υποχρέωσης. Η δαπάνη χρηματοδότητησης αντιπροσωπεύει ένα σταθερό περιοδικό 

ποσοστό επιτοκίου στην εκκρεμούσα υποχρέωση. Το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο 

αποσβένεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 , Ενσώματα Πάγια. Εάν δεν υπάρχει καμία 

λογική βεβαιότητα της ενδεχόμενης ιδιοκτησίας, το περιουσιακό στοιχείο υποτιμάται 

πλήρως πέρα από τον ελλιπέστερο του όρου μισθώσεων και της ωφέλιμης ζωής του 

περιουσιακού στοιχείου .

Οι δαπάνες της λειτουργικής μίσθωσης καταχωρούνται ως δαπάνη με την 

μέθοδο της σταθερής απόσβεσης.

Καταχωρήσεις στα βιβλία του εκμισθωτή

Σύμφωνα με το πρότυπο ο εκμισθωτής πρέπει να καταγράφει τα περιουσιακά 

στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση ως απαίτηση με ποσό ίσο με την 

καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν αποσβέσεις αλλά το 

μίσθωμα που θα εισπράττει ο εκμισθωτής θα αποτελείται από ένα μέρος που 

εξοφλεί την λογιστικοποιημένη απαίτηση και ένα μέρος που θα θεωρείται ως 

χρηματοοικονομικό έσοδο. Η καταχώρηση του χρηματοοικονομικού εσόδου πρέπει 

να βασίζεται σε ένα μοντέλο που αντανακλά μια σταθερή περιοδική απόδοση της 

καθαρής επένδυσης του εκμισθωτή πάνω στο ανεξόφλητο μέρος της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης.
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Ο εκμισθωτής που έχει συνάψει λειτουργικές μισθώσεις θα πρέπει να 

παρουσιάσει στον Ισολογισμό του τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τη 

φύση του κάθε στοιχείου.

Τα έσοδα μισθωμάτων από λειτουργικές μισθώσεις πρέπει να καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα με μια ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μισθώσεως. 

Ταυτόχρονα γίνεται και απόσβεση του μισθωμένου στοιχείου με την ίδια μέθοδο που 

ο εκμισθωτής εφαρμόζει για όμοια περιουσιακά στοιχεία.

Το πρότυπο 17 διευκρινίζει την προσέγγιση για τις συναλλαγές που αφορούν την 

πώληση και επαναμίσθωση η οποία προσέγγιση εξαρτάται από τον διαχωρισμό μεταξύ 

χρηματοοικονομικής και λειτουργικής επαναμίσθωσης.

Επίσης το πρότυπο αυτό διευκρινίζει τις γνωστοποιήσεις για τις μισθώσεις σαν 

επιπρόσθετες των άλλων προτύπων.

Πρότυπο No 18 : Έσοδα

Η αναγνώριση των εσόδων στην Ελλάδα συνήθως συνδέεται με την 

φορολογική αντιμετώπιση του θέματος και κυρίως με την έκδοση ενός τιμολογίου ή 

άλλο φορολογικό στοιχείο. Το πρότυπο 18 αναλύει τις περιπτώσεις όπου πρέπει να 

αναγνωριστούν και να καταγραφούν τα έσοδα μιας επιχείρησης. Παρόλο που το θέμα 

είναι σχετικά απλό, το πρότυπο θέτει ορισμένες εξαιρέσεις και προϋποθέσεις που θα 

φέρουν αλλαγές στην αναγνώριση των εσόδων στις οικονομικές καταστάσεις που θα 

συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ σε σχέση με τις μέχρι τώρα οικονομικές 

καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις.

Το Πρότυπο 18 πρέπει να εφαρμόζεται για την παρακολούθηση των εσόδων που 

προκύπτουν από: 

α) πώληση αγαθών
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β) παροχή υπηρεσιών

γ) χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης από τρίτους τα οποία 

αποφέρουν τόκους, δικαιώματα και μερίσματα.

Το Πρότυπο αυτό δεν εξετάζει τις συμβάσεις κατασκευής έργων (ΔΛΠ 11) και τα 

έσοδα που προκύπτουν από μισθωτήρια συμβόλαια (ΔΛΠ 17), μερίσματα από 

επενδύσεις που παρακολουθούνται με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης (ΔΛΠ 28), 

ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφαλιστικών επιχειρήσεων και μεταβολές στην πραγματική 

αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή από την πώλησή τους.

Έσοδο είναι η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών οφελημάτων στη διάρκεια 

της χρήσης, η οποία προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας επιχειρήσεως 

και οδηγεί σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (δεν περιλαμβάνονται εισφορές 

κεφαλαίου από τους μετόχους ή εταίρους).

Πραγματική αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 

ανταλλαγεί, ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, μεταξύ μερών που έχουν πλήρη γνώση 

των στοιχείων μιας αντικειμενικής συναλλαγής.

Δεν θεωρείται έσοδο μία πράξη ανταλλαγής αγαθών η υπηρεσιών ισόποσων και 

ίδιας φύσης .

Σχετικά με την αποτίμηση του εσόδου θα πρέπει να αποτιμάται στην πραγματική 

αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος. Όταν ο διακανονισμός 

συνιστά στην ουσία παροχή πιστώσεως, η πραγματική αξία του 

ανταλλάγματος προσδιορίζεται με προεξόφληση όλων των μελλοντικών ειπράξεων 

εφαρμόζοντας ένα τεκμαρτό επιτόκιο. Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας και 

του ονομαστικού ποσού καταχωρείται ως έσοδο τόκου.

29



Πώληση αγαθών

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

ακόλουθοι όροι:

ΐ) Η επιχείρηση να έχει μεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τις ωφέλειες 

από την κυριότητα των αγαθών.

ίΐ) Η επιχείρηση δεν σχετίζεται με την κυριότητα των πωλούμενων αγαθών.

iii) Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα.

ΐν) Τα οικονομικά οφέλη πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.

ν) Τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν για την συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν

βάσιμα.

Παροχή υπηρεσιών:

Η καταχώριση του εσόδου σχετιζόμενου με την παροχή υπηρεσιών πρέπει να 

γίνεται με βάση το στάδιο ολοκληρώσεως 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 

εφαρμόζει μια αξιόπιστη μέθοδο εκτίμησης του σταδίου ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής και να αναμένει βάσιμα τα οικονομικά οφέλη πού θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση.

Τόκοι, δικαιώματα και μερίσματα:

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

ί) Οι τόκοι πρέπει να λογίζονται βάσει μιας χρονικής αναλογίας σύμφωνα με την 

πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου, 

ϋ) Τα δικαιώματα να λογίζονται με βάση την πραγματοποίηση, σύμφωνα με 

το ουσιαστικό μέρος της σχετικής σύμβασης.
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iii) Τα μερίσματα να λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους 

από τους μετόχους.

Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί τις λογιστικές μεθόδους που εφαρμόζει 

για την καταχώριση των εσόδων καθώς επίσης και του τρόπου προσδιορισμού του 

σταδίου ολοκλήρωσης των συναλλαγών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών.

Πρότυπο No 19: Παροχές Στο Προσωπικό

Το πρότυπο αυτό περιγράφει την λογιστική για γνωστοποιήσεις των παροχών 

των εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εκτός από αυτές τις παροχές που 

εφαρμόζονται στην έκθεση No 2 (ΔΓΊΧΑ 2). Το ΔΑΠ 19 δεν ασχολείται με την 

διαδικασία αναφοράς που βρίσκεται στο πρότυπο 26.

Οι παροχές υπαλλήλων είναι όλες μορφές εκτίμησης που δίνονται από την 

επιχειρηματική οντότητα σε αντάλλαγμα της υπηρεσίας που παρέχεται από τους 

υπαλλήλους. Αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

• Βραχυπρόθεσμες παροχές: καταχωρούνται σαν δαπάνη μέσα σε διάστημα 12 

μηνών από την προσφορά της παροχής.

• Παροχές μετα-απασχόλησης: Παροχές μετά το τέλος της απασχόλησης (π.χ. 

συντάξεις, ιατρική περίθαλψη, ασφάλεια ζωής)

• Άλλες μακροχρόνιες παροχές όπως μακροχρόνια άδειες και παροχές μη 

πληρωτέες μέσα σε δώδεκα μήνες .

• Παροχές λήξης: πληρωτέες όταν η σύμβαση του εργαζόμενου έχει λήξει είτε 

εθελοντικά είτε ακούσια (π.χ. πρόωρη συνταξιοδότηση ).

Το πρότυπο 19, επίσης διευκρινίζει τις κοινοποιήσεις για τις παροχές των υπαλλήλων.
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Πρότυπο No 20 : Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης

Το πρότυπο αυτό δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από την ελληνική 

πρακτική. Το πρότυπο No 20 εφαρμόζεται για την λογιστική παρακολούθηση και 

γνωστοποίηση των κρατικών επιχορηγήσεων. Ως προς την κρατική υποστήριξη, 

αυτή δεν λογιστικοποιείται αλλά απαιτούνται ορισμένες γνωστοποιήσεις.

Το πρότυπο δεν ασχολείται με διάφορες μορφές πλεονεκτημάτων που αναγνωρίζονται 

κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ούτε με την κρατική συμμετοχή στην 

ιδιοκτησία μιας επιχείρησης.

Κρατική υποστήριξη: είναι τα άμεσα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος με 

σκοπό την παροχή οικονομικού πλεονεκτήματος σε συγκεκριμένη επιχείρηση ή 

κατηγορία επιχειρήσεων.

Κρατική επιχορήγηση: είναι η ενίσχυση που παρέχεται από το κράτος με την μορφή 

μεταβίβασης πόρων σε μια επιχείρηση, η οποία είναι επιδεκτική αποτίμησης και 

δίνεται ως ανταπόδοση τήρησης ορισμένων όρων που σχετίζονται με την λειτουργία 

της. Επιχορηγήσεις που αφορούν Ενεργητικό είναι εκείνες που αφορούν την απόκτηση 

πάγιων στοιχείων, ενώ όσες δεν σχετίζονται με αυτά αφορούν επιχορηγήσεις 

Αποτελεσμάτων.

Χαριστικά Δάνεια είναι εκείνα για τα οποία ο δανειστής κάτω από ορισμένες 

προϋποθέσεις παραιτείται από την εξόφλησή τους.

Λογισμός κρατικών επιχορηγήσεων:
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Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρήσει την επιχορήγηση όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα 

ότι θα συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και ότι η επιχορήγηση θα 

εισπραχθεί.

Ο λογισμός στα έσοδα πρέπει να γίνεται με τρόπο συστηματικό για κάθε χρήση, 

συσχετίζοντας τις αντίστοιχες προς συμψηφισμό δαπάνες. Δεν επιτρέπεται η απ' 

ευθείας πίστωση στα ίδια κεφάλαια.

Σε ότι αφορά τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για κάλυψη 

πραγματοποιημένων ζημιών ή για άμεση οικονομική ενίσχυση χωρίς την διενέργεια 

σχετικών δαπανών καταχωρούνται ως ανόργανα έσοδα της χρήσης στην οποία 

δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξής της.

Η εμφάνιση των επιχορηγήσεων που αφορούν Ενεργητικό γίνεται είτε με την μορφή 

εσόδου επόμενων χρήσεων, είτε αφαιρετικά από την λογιστική αξία των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα καταχωρούνται είτε σε πίστωση 

λογαριασμού εσόδου είτε αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων.

Επιστροφή κρατικών επιχορηγήσεων:

Όταν δημιουργείται υποχρέωση επιστροφής της επιχορήγησης, θα πρέπει να 

συμψηφιστεί το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο των εσόδων επόμενων χρήσεων και με την 

διαφορά αν υπάρχει, να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα.

Το επιστρεφόμενο ποσό που αφορά σε περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης 

πρέπει να αυξήσει την λογιστική αξία του στοιχείου αυτού ή να συμψηφίσει το 

υπόλοιπο των εσόδων επόμενης χρήσης και η τυχόν διαφορά να επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα της χρήσης.

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί την ακολουθούμενη λογιστική μέθοδο 

αναφορικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις.
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ΔΛΠ 21: Επίδραση των Μεταβολών στις Συναλλαγματικές

Ισοτιμίες

Μία συναλλαγματική συναλλαγή καταγράφεται αρχικά στο λειτουργικό 

νόμισμα εφαρμόζοντας στο ποσό του αλλοδαπού συναλλάγματος την ισοτιμία της 

ημερομηνίας κλεισίματος μεταξύ των δύο νομισμάτων κατά την ημερομηνία της 

συναλλαγής. Για πρακτικούς λόγους , μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τιμή που 

προσεγγίζει την πραγματική τρέχουσα τιμή κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 

(π.χ. μέση μηνιαία τιμή). Το λειτουργικό νόμισμα είναι αυτό που επικρατεί στο 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο η οικονομική οντότητα λειτουργεί.

Στη ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού, τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο 

νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λογισμού/αναφοράς με βάση την ισοτιμία της 

ημερομηνίας κλεισίματος. Τα μη-νομισματικά στοιχεία (που εκφράζονται σε ιστορικό 

κόστος) μετατρέπονται με βάση την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.

Οι συναλλαγματικές διαφορές αυτές λογίζονται κατά κανόνα στα αποτελέσματα. 

Συμμετοχή σε θυγατρική εταιρεία σε ξένο νόμισμα: Οι συναλλαγματικές διαφορές από 

την αποτίμηση τέλους χρήσης λογίζονται σε λογαριασμό αποθεματικού στην καθαρή 

θέση και κατά την πώληση της συμμετοχής αυτής, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.

Εάν υπάρχει υποχρέωση σε ξένο νόμισμα με σκοπό να αντισταθμίσει το 

συναλλαγματικό κίνδυνο της συμμετοχής σε ξένο νόμισμα, τότε οι συναλλαγματικές 

διαφορές από την αποτίμηση αυτής της υποχρέωσης λογίζονται σε ειδικό λογαριασμό 

αποθεματικού στη καθαρή θέση, έως ότου πωληθεί η συμμετοχή οπότε και 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα.

Ενσωμάτωση ισολογισμού υποκαταστήματος η αυτοτελούς οικονομικής 

κατάστασης σε ξένο νόμισμα στις κύριες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που

34



ανήκει. Υπάρχει διαδικασία: όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό μετατρέπονται 

στο νόμισμα αναφοράς με την ισοτιμία κλεισίματος τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται 

στο νόμισμα αναφοράς με βάση τις ισοτιμίες που αυτά ιστορικά αναγνωρίστηκαν. 

Όλες οι προκύψασες συναλλαγματικές διαφορές λογίζονται σε λογαριασμό 

αποθεματικού στην καθαρή θέση

Το Πρότυπο No 23 : Κόστος Δανεισμού

Γενικά το Πρότυπο 23 που αναφέρεται στο κόστος δανεισμού στην φιλοσοφία 

του δεν διαφέρει ουσιαστικά από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Όμως η 

πρακτική αντιμετώπιση και ο τρόπος καταχώρησης διαφέρει ριζικά.

Κόστος Δανεισμού είναι οι τόκοι και άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται 

από μια επιχείρηση για τη λήψη δανείων.

Μη άμεσα εκμεταλλεύσιμο περιουσιακό στοιχείο είναι εκείνο που χρειάζεται 

μια σημαντική χρονική περίοδος προετοιμασίας για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται, ή για την πώλησή του.

Το κόστος δανεισμού πρέπει να λογίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιείται με παράλληλη γνωστοποίηση των μεθόδων που υιοθετήθηκαν για το 

λογισμό του.

Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός 

μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να μεταφέρεται στα πάγια

Ο προσδιορισμός του ποσού που πρέπει να συμπεριληφθεί στα πάγια στοιχεία, 

γίνεται με βάση την πραγματική δανειακή δαπάνη της χρήσης, μειωμένη με το τυχόν 

επενδυτικό έσοδο από την προσωρινή τοποθέτηση του δανείου αυτού.
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Στην περίπτωση που τα κεφάλαια προέρχονται από γενικό δανεισμό της 

επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου 

περιουσιακού στοιχείου, τότε το κόστος δανεισμού που πρέπει να μεταφερθεί στα 

πάγια, προσδιορίζεται με την εφαρμογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποιήσεως (μέσος 

σταθμικός όρος του κόστους δανεισμού σε σχέση με τα δάνεια της επιχειρήσεως που 

μένουν αχρησιμοποίητα κατά την διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των δανείων για 

την απόκτηση πάγιων στοιχείων).

Η μεταφορά του κόστους δανεισμού στο πάγιο ενεργητικό αρχίζει όταν 

διενεργείται η επενδυτική δαπάνη, πραγματοποιείται το κόστος δανεισμού και οι 

δραστηριότητες που είναι αναγκαίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αντίστοιχα, η μεταφορά του κόστους δανεισμού πρέπει να αναστέλλεται όταν η 

ενεργός ανάπτυξη έχει διακοπεί, ή να παύει όταν οι αναγκαίες δραστηριότητες 

προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου έχουν ουσιαστικά περατωθεί.

Στην περίπτωση τμηματικής περάτωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, μη άμεσα 

εκμεταλλεύσιμου, του οποίου κάθε τμήμα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί, ενόσω η 

κατασκευή συνεχίζεται για τα υπόλοιπα τμήματα, τότε πρέπει να παύσει η μεταφορά 

κόστους δανεισμού όταν το τμήμα αυτό ολοκληρωθεί.

Το ΔΛΠ 23 ορίζει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να καταχωρούν το σύνολο 

του κόστους δανεισμού ώς έξοδο στη χρήση που πραγματοποιήθηκε, είτε να 

κεφαλαιοποιούν το κόστος δανεισμού που αφορά τα μη άμεσα εκμεταλλεύσιμα 

περιουσιακά στοιχεία.

Η Διερμηνεία αυτή ορίζει ότι η επιχείρηση που αποφασίζει μία από τις δύο 

μεθόδους, θα πρέπει να την εφαρμόζει με συνέπεια σε όλες τις δανειακές δαπάνες που 

αφορούν μη άμεσα εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων.
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Το Πρότυπο No 24 : Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών

Το ΔΑΠ 24 περιγράφει τις γνωστοποιήσεις που είναι απαραίτητες για να 

προσελκύσουν την προσοχή προς την πιθανότητα που υπάρχει η οικονομική θέση και 

τα αποτελέσματα χρήσης μιας επιχειρηματικής οντότητας να έχουν επηρεασθεί από την 

ύπαρξη συνδεόμενων μερών και από συναλλαγές και από εκκρεμεί ισοζύγια από 

αυτά τα μέρη.

Συνδεόμενα , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΑΠ 24, θεωρούνται δύο μέρη αν το 

ένα έχει δυνατότητα να ελέγχει άμεσα η έμμεσα το άλλο ή να ασκεί ουσιώδη επιρροή 

πάνω στο άλλο μέρος κατά την λήψη οικονομικών ή επιχειρηματικών αποφάσεων. 

Επιπλέον εάν :

• έχει κοινό έλεγχο επάνω στην επιχειρηματική οντότητα

• είναι στενό μέλος της οικογένειας οποιοδήποτε άτομο που ελέγχει , η έχει 

ουσιώδη επιρροή , η κοινό έλεγχο επάνω στην επιχειρηματική οντότητα

• είναι συγγενής επιχείρηση

• είναι μέλος κοινοπραξίας με την επιχειρηματική οντότητα να είναι το βασικό 

μέρος της κοινοπραξίας

• είναι μέλος της κύριας ομάδας που απαρτίζει το προσωπικό διοίκησης της 

επιχειρηματικής οντότητας η της μητρικής επιχείρησης.

• είναι επιχείρηση η οποία ελέγχεται, η ουσιαστικά επηρεάζεται3, από άτομα που 

έχουν ουσιώδη δύναμη ψήφου που μπορεί να βρίσκονται στο προσωπικό 

διοίκησης η σε στενά συγγενικά μέλη της οικογένειας που ελέγχει την 

επιχείρηση.

J βλ. για ουσιώδη επιρροή παρακάτω ,ΔΑΠ 28.
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• είναι ένα πρόγραμμα παροχών μετα-απασχόλησης προς όφελος των 

εργαζομένων της επιχειρηματικής οντότητας. , η είναι κάποιο από τα 

συσχετιζόμενα μέρη.

Οι γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν:

• Την φύση της σχέσης μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών, ακόμη και αν 

δεν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ τους

• Το όνομα της μητρικής και εάν είναι διαφορετικό από την επιχειρηματική 

οντότητα τότε τελευταίο συμβαλλόμενο μέρος ποπυ ασκεί έλεγχο

• Αποζημίωση του βασικού διοικητικού προσωπικού

• Σχέσεις μεταξύ συνδεδεμένων μερών ανεξάρτητα της ύπαρξης συναλλαγών 

μεταξύ των μερών

• Εάν υπήρχαν συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών , την φύση αυτής 

της σχέσης και πληροφορίες για τις συναλλαγές καθώς και εκκρεμεί ισοζύγια 

των συμβαλλόμενων μερών. Τέτοιες γνωστοποιήσεις θα γίνονται ξεχωριστά 

για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: την μητρική, επιχειρηματικές 

οντότητες με κοινοπραξία η που ασκούν ουσιώδη επιρροή , θυγατρικές , 

συγγενείς, κοινοπραξίες στις οποίες η επιχειρηματική οντότητα είναι το 

βασικό μέλος της κοινοπραξίας

Το Πρότυπο No 26 : Λογιστικές Αρχές Και Γνωστοποιήσεις που 

Αφορούν τις Οικονομικές Καταστάσεις των Ταμείων για 

Προγράμματα Παροχών Αποχώρησης

Στα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών (defined contribution plans) θα 

πρέπει να γνωστοποιείται μια κατάσταση της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη
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για παροχή καθώς και περιγραφή των μεθόδων κεφαλαιοδότησης. Στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην 

αντίστοιχη έκθεση τα εξής:

> Είτε ή καθαρή περιουσία, που είναι διαθέσιμη για παροχές, η αναλογιστική 

παρούσα αξία των υποσχόμενων παροχών αποχώρησης με διάκριση μεταξύ 

κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων παροχών και το προκύπτον πλεόνασμα 

ή έλλειμμα,

> Η κατάσταση της καθαρής περιουσίας, που είναι διαθέσιμη για παροχές, η 

οποία συμπεριλαμβάνει σημείωση, που γνωστοποιεί την αναλογιστική παρούσα 

αξία των υπεσχημένων παροχών αποχώρησης με διάκριση μεταξύ 

κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων παροχών είτε παραπομπή για αυτήν 

την πληροφόρηση σε μία συνημμένη αναλογιστική μελέτη.

Αν δεν έχει καταρτιστεί αναλογιστική εκτίμηση κατά την ημερομηνία της 

εκθέσεως, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση η πιο πρόσφατη εκτίμηση με 

γνωστοποίηση της ημερομηνίας της.

Πρότυπο No 27: Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές

Καταστάσεις

Το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για ένα όμιλο επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο 

μιας μητρικής.

Η μητρική παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες 

ενοποιεί τις επενδύσεις της σε θυγατρικές (τις επιχειρηματικές οντότητες που ελέγχει), 

εκτός αν συγκεκριμένες συνθήκες επικρατούν (βλ ΔΛΠ 27.10] που δεν επιτρέπουν την
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κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές [ΔΑΠ 

27.28], Η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιείται η έκθεση (αναφορά) της μητρικής 

και των θυγατρικών της δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους τρεις μήνες για την κάθε μία.

Όταν καταρτίζονται διαφορετικές οικονομικές καταστάσεις , τότε οι επενδύσεις 

στις θυγατρικές , οι κοινοπραξίες και οι συγγενείς επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

καταχωρούνται στην τιμή κόστους ή να συμμορφώνονται με το ΔΑΠ 39 [ΔΛΠ 27.37], 

Το ίδιο θα πρέπει να εφαρμόζεται για κάθε κατηγορία επενδύσεων.

Το ΔΛΠ 27 διευκρινίζει αναγκαίες γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες και 

ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις.

Το Πρότυπο No 28 : Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς

Επιχειρήσεις

Το ΔΛΠ 28 εφαρμόζεται σε όλες τις επενδύσεις στις οποίες ο επενδυτής έχει 

σημαντική επιρροή4 αλλά όχι τον έλεγχο μόνος η με άλλους εξαιρούνται οι επενδύσεις 

από την επιχείρηση, τα αμοιβαία κεφάλαια, και παρόμοια στοιχεία τα οποία (από την 

εκλογή ή την απαίτηση) λογίζονται για όπως κρατούνται για τις εμπορικές 

συναλλαγές και για όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 39. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, αυτές οι 

επενδύσεις αποτιμούνται στην ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value) με τις μεταβολές 

αυτής της αξίας να καταχωρούνται (αναγνωρίζονται) στη κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης [ΔΛΠ 28.1],

Συγγενής επιχείρηση θεωρείται εκείνη στην οποία ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη 

επιρροή αλλά δεν έχει τον έλεγχο από μόνος του η μαζί με άλλους. Ουσιώδη επιρροή

4 Με τον όρο ουσιώδη επιρροή νοείται η δύναμη να λάβει μέρος στις οικονομικές και λειτουργικές 
αποφάσεις πολιτικής αλλά όχι για τον έλεγχο αυτών των αποφάσεων.
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κατά κύριο λόγο τεκμαίρεται όταν ο επενδυτής κατέχει τουλάχιστον το 20% των 

δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα η μέσω θυγατρικής)εκτός αν έχει ξεκάθαρα δηλωθεί 

διαφορετικά [ΔΛΠ 28.6].

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν τις επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, εκτός αν:

• Η επένδυση ταξινομείται ως κρατούσα προς πώληση σύμφωνα με την Έκθεση 

Διεθνών Οικονομικών No 5 (Μη - τρέχοντα Πάγια Στοιχεία που Ισχύουν για 

την Πώληση και για Ασυνεχής Λειτουργίες), η αν

• ο επενδυτής είναι ο ίδιος η θυγατρική , οι ιδιοκτήτες δεν αντιτίθενται στη 

μέθοδο της καθαρής θέσης η οποία δεν έχει εφαρμοσθεί, και χρεώγραφα και 

μετοχές δεν εμπορεύονται δημοσίως. Σε αυτή την περίπτωση η μητρική του 

επενδυτή θα πρέπει να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις οι 

οποίες θα συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα Οικονομικών Εκθέσεων 

(ΔΠΧΑ)

Οι οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή προετοιμάζονται χρησιμοποιώντας 

ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για πιθανές συναλλαγές και γεγονότα σε παρόμοιες 

περιστάσεις. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας της έκθεσης (αναφοράς) 

του επενδυτή και της συγγενής επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 3 

μήνες.

Ένας επενδυτής διακόπτει την μέθοδο της καθαρής θέσης από την ημέρα που 

παύει να έχει ουσιώδη επιρροή στη συγγενή επιχείρηση. Από αυτή την ημέρα 

λογαριάζεται για την επένδυση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, με την προϋπόθεση ότι η 

συγγενής επιχείρηση δεν έχει γίνει θυγατρική η κοινοπραξία όπως ορίζεται από το 

ΔΛΠ 31.
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Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

καθαρής θέσης, πρέπει να εμφανίζονται στα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία ως 

ξεχωριστό κονδύλι του Ισολογισμού. Το μερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζημίες 

πρέπει να γνωστοποιείται σε ξεχωριστό λογαριασμό των αποτελεσμάτων.

Το πρότυπο No 29: Οικονομικές Καταστάσεις σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες

Δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στο Ελληνικό δίκαιο. Με βάση το ΔΑΓΊ 29 δεν 

καθορίζεται κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό από το οποίο θεωρείται ότι αρχίζει ο 

υπερπληθωρισμός. Ο υπερπληθωρισμός φαίνεται από χαρακτηριστικά του 

οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα 

ακόλουθα:

> Ο πληθυσμός προτιμά να διατηρεί τον πλούτο του σε μη χρηματικά στοιχεία ή 

σε ένα σχετικά σταθερό νόμισμα

> Ο σωρευμένος πληθωρισμός τα τελευταία τρία έτη πλησιάζει ή υπερβαίνει το

100%,

> Επιτόκια, μισθοί και τιμές συνδέονται προς έναν δείκτη τιμών,

> Πωλήσεις και αγορές επί πιστώσει λαμβάνουν χώρα σε τιμές, που συμψηφίζουν 

την αναμενόμενη ζημία της αγοραστικής δύναμης κατά την διάρκεια της 

περιόδου της πίστωσης ακόμη και αν αυτή είναι πολύ μικρή κλπ.

Σε περίπτωση κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σε νόμισμα 

υπερπληθωριστικής οικονομίας οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζονται 

βάσει των τρεχουσών μονάδων μέτρησης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Τα 

συγκριτικά κονδύλια της προηγούμενης χρήσης και κάθε πληροφόρηση που σχετίζεται
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με προηγούμενες χρήσεις πρέπει επίσης να εμφανίζονται βάσει τρεχουσών μονάδων 

μέτρησης κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Το κέρδος ή η ζημία της καθαρής 

νομισματικής θέσης που προκύπτει από την αναμόρφωση των κονδυλίων σε τρέχουσες 

μονάδες μέτρησης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα καθαρά αποτελέσματα και να 

γνωστοποιείται ξεχωριστά. Οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται σε νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας είναι 

οι κάτωθι:

> Το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα κονδύλια των 

προηγούμενων χρήσεων έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω μεταβολών της 

γενικής αγοραστικής δύναμης του νομίσματος στο οποίο τηρούνται τα 

βιβλία και εμφανίζονται βάσει τρεχουσών μονάδων μέτρησης κατά την 

ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.

> Αν οι οικονομικές καταστάσεις βασίζονται στην προσέγγιση του ιστορικού 

ή του τρέχοντος κόστους.

> Η ταυτότητα και το επίπεδο του δείκτη τιμών κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, καθώς και η μεταβολή του δείκτη κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης.

Το Πρότυπο No 30: Γνωστοποιήσεις με τις Οικονομικές 

Καταστάσεις των Τραπεζών και των Συναφών 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις των 

Τραπεζών και των όμοιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου οι χρήστες
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αυτών των οικονομικών καταστάσεων να πληροφορηθούν για τα ειδικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας Τράπεζας.

Ξεκινώντας από τον ισολογισμό η παρουσίαση των στοιχείων πρέπει να γίνεται 

κατά είδος με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη σχετική ρευστότητά τους. Το ποσό κάθε 

απαίτησης ή υποχρέωσης δεν πρέπει να συμψηφίζεται με την αφαίρεση μιας άλλης 

υποχρέωσης ή απαιτήσεως. Επίσης η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί την τρέχουσα 

αξία των βραχυπρόθεσμων χρεογράφων αν αυτές οι αξίες είναι διαφορετικές από τις 

λογιστικές αξίες στις οικονομικές καταστάσεις, λόγω του ότι αυτά αποκτώνται και 

κατέχονται με πρόθεση επαναπωλήσεώς τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που πρέπει μεταξύ άλλων να 

περιλαμβάνονται είναι τα ακόλουθα:

Ενεργητικό:

• Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα.

• Κρατικά ομόλογα και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναπροεξόφληση από την 

Κεντρική Τράπεζα.

• Κρατικά και άλλα χρεόγραφα κατεχόμενα για συναλλακτικούς σκοπούς.

• Τοποθετήσεις και δάνεια και προκαταβολές σε άλλες Τράπεζες.

• Αλλες τοποθετήσεις στη χρηματαγορά.

• Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες.

• Επενδυτικοί τίτλοι 

Υποχρεώσεις:

• Καταθέσεις από άλλες Τράπεζες

• Άλλες καταθέσεις της χρηματαγοράς

• Ποσά οφειλόμενα σε άλλους καταθέτες

• Πιστοποιητικά καταθέσεων
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• Υποσχετικές και άλλες υποχρεώσεις αποδεικνυόμενες εγγράφως

• Αλλα δανεισμένα κεφάλαια

Στη Κατάσταση Αποτελεσμάτων η ομαδοποίηση των εσόδων και των δαπανών πρέπει 

να γίνονται κατ'είδος, με γνωστοποίηση των κύριων κατηγοριών εσόδων και εξόδων.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:

• Τόκοι και συναφή έσοδα

• Δαπάνες τόκων και συναφή έξοδα

• Έσοδα από μερίσματα

• Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

• Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

• Κέρδη μείον ζημίες από διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα

• Κέρδη μείον ζημίες από αγοραπωλησία ξένων χαρτονομισμάτων

• Άλλα έσοδα εκμεταλεύσεως

• Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές

• Γενικά έξοδα Διοικήσεως

• Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

Ενδεγόιιενες υπογρεώσεκ και δεσμεύσεις και στοιγεία εκτός Ισολογισιιού.

Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί:

• Το είδος και το ποσό των δεσμεύσεων παροχής ανέκκλητων πιστώσεων.

• Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις από εγγυητικές επιστολές, πιστώσεις 

έναντι φορτωτικών εγγραφών, συμφωνίες πωλήσεων και επαναγορών, 

συμφωνίες ανταλλαγών κ.λ.π.
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• Το συνολικό ποσό των εγγυημένων και εμπραγμάτως καλυμμένων 

υποχρεώσεων και το είδος και τη λογιστική αξία των ενεχυριασμένων 

περιουσιακών στοιχείων.

Λήξεις απαιτήσεων και υπογρεώσεων:

Η τράπεζα πρέπει να παρέχει ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων με 

κατάλληλες κατά λήξη ομαδοποιήσεις.

Συγκεντρώσεις απαιτήσεων, υποχρεώσεων και εκτός Ισολογισιιού στοιγειών.

Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να γίνονται βάσει γεωγραφικών περιοχών, ομάδων 

πελατών, επιχειρηματικών τομέων ή άλλων συγκεντρώσεων κινδύνου και να 

συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των καθαρών συναλλαγματικών ανοιγμάτων.

Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές- Γενικοί τραπεζικοί κίνδυνοι 

Η τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τη λογιστική μέθοδο διαγραφής ανείσπρακτων 

δανείων και να παρουσιάζει την κίνηση των λογαριασμών πρόβλεψης κατά την 

κλειόμενη χρήση.

Κάθε κράτηση κερδών για την αντιμετώπιση ζημιών από δάνεια (γενικών 

προβλέψεων) πέραν του ποσού που η εμπειρία υπαγορεύει ότι υπάρχουν στο 

χαρτοφυλάκιο δανείων(ειδική πρόβλεψη), πρέπει να εμφανίζεται ως διανομή κερδών. 

Κάθε μείωση της πιο πάνω κράτησης δεν περιλαμβάνεται στο προσδιορισμό του 

καθαρού αποτελέσματος της χρήσης αλλά συνεπάγεται αύξηση των αδιανέμητων 

κερδών. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που γίνεται κράτηση 

κερδών για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους και ενδεχόμενα γεγονότα.
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Το Πρότυπο No 31 : Παρουσίαση Δικαιωμάτων σε Κοινοπραξίες

Κοινοπραξία είναι μία συμβατική συμφωνία με την οποία δύο ή περισσότερα 

μέρη αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκεινται σε από κοινού 

έλεγχο.

Το ΔΑΠ 31 ισχύει για όλα τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες και για τα πάγια 

στοιχεία στις εκθέσεις(αναφορές) των κοινοπραξιών, για υποχρεώσεις, για το εισόδημα 

και τα έξοδα στις οικονομικές καταστάσεις των μελών της κοινοπραξίας και των 

επενδυτών ανεξαρτήτως από τις δομές η τα μορφώματα κάτω από τις οποίες οι 

δραστηριότητες της κοινοπραξίας πραγματοποιούνται. Εξαίρεση αποτελούν οι 

επενδύσεις που γίνονται από τον οργανισμό κοινοπραξίας, τα αμοιβαία κεφάλαια, και 

παρόμοια στοιχεία που λογίζονται (από την εκλογή ή την απαίτηση) για όπως 

κρατούνται για τις εμπορικές συναλλαγές υπό το ΔΑΠ 39. Σύμφωνα με το ΔΑΠ 39, 

αυτές οι επενδύσεις αποτιμούνται στην ακριβοδίκαιη αξία τους (fair value) με τις 

μεταβολές αυτής της αξίας να καταχωρείται (αναγνωρίζεται) στη κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. [ΔΛΠ 31.1]

Υπάρχουν τρεις τύποι κοινοπραξιών: Κοινά ελεγχόμενες δραστηριότητες, κοινά 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία και κοινά ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες. Στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ο κοινοπρακτών πρέπει να εμφανίζει τα 

δικαιώματά του στην κοινοπραξία ανάλογα με τον τύπο της ως εξής:

Κοινά ελεγχόμενες δραστηριότητες: ενοποιώντας τα στοιχεία του ενεργητικού και 

παθητικού τα οποία ελέγχει και τα έξοδα τα οποία πραγματοποιεί, καθώς και το 

μερίδιό του από τα έσοδα που αφορούν πωλήσεις που πραγματοποιεί η κοινοπραξία. 

Κοινά ελεγχόμενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού: Σε αναλογική βάση
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Κοινά ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες :χρησιμοποιώντας την μέθοδο της αναλογική 

ςενοποίησης είτε «γραμμή προς γραμμή» (line by line consolidation) ή εναλλακτικά σαν 

ξεχωριστά κονδύλια των οικονομικών του καταστάσεων. Εναλλακτικά της αναλογικής 

ενοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ενοποίησης με βάση την καθαρή 

θέση (equity method). Οι γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα σε μία από κοινού ελεγχόμενη μονάδα, που αποκτάται και 

κατέχεται αποκλειστικά με σκοπό την μεταγενέστερη διάθεσή του στο μέλλον και το 

δικαίωμα σε μία από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, που λειτουργεί κάτω από 

σοβαρούς μακροχρόνιους περιορισμούς, οι οποίοι εμποδίζουν την δυνατότητά της να 

μεταβιβάζει κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα. Επίσης θα πρέπει να γνωστοποιούνται 

στις οικονομικές καταστάσεις τα ποσοστά συμμετοχής και κάθε ενδεχόμενη 

υποχρέωση, η οποία έχει αναληφθεί.

Το Πρότυπο No 32: Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση

Ο στόχος αυτού του προτύπου είναι να ενισχυθεί η κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες τους και η σπουδαιότητα των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων στην οικονομική θέση μιας επιχειρηματικής 

οντότητας, στην απόδοση, και στις ροές μετρητών.

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα διακρίνονται στον ισολογισμό με βάση την 

ουσιαστική τους υπόσταση και όχι τον νομικό τους τύπο : είτε ως υποχρέωση πρός 

εξόφληση με μετρητά είτε ως έντιτλη υποχρέωση
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Όσα προϊόντα εμπεριέχουν ταυτόχρονα μία καθαρή υποχρέωση προς εξόφληση 

και μία έντιτλη υποχρέωση, πρέπει να διαχωρίζονται και να λογιστικοποιούνται και να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Συμψηφισμός υποχρέωσης και απαίτησης επιτρέπεται μόνο όταν : υπάρχει 

έννομο δικαίωμα συμψηφισμού πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης της απαίτησης 

με την υποχρέωση

Πρέπει να γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις : πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνου πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων η έκθεση σε επιτοκιακό 

κίνδυνο η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων

Το Πρότυπο No 33 : Κέρδη Ανά Μετοχή

Ο στόχος του ΔΛΠ 33 είναι να οριστούν οι αρχές για τον προσδιορισμό και την 

παρουσίαση των κερδών ανά μετοχή (EPS) προκειμένου να βελτιωθούν οι συγκρίσεις 

απόδοσης μεταξύ των διαφορετικών επιχειρήσεων στην ίδια περίοδο και μεταξύ των 

διαφορετικών λογιστικών περιόδων για την ίδια επιχείρηση.

Το ΔΛΠ 33 εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρίες οι οποίες έχουν κοινές μετοχές ή 

τίτλους μετατρέψιμους σε κοινές μετοχές δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και από 

επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην διαδικασία έκδοσης κοινών μετοχών σε 

χρηματιστήρια. Το κέρδη τα οποία συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό των κερδών 

ανά μετοχή είναι το καθαρό κέρδος ή ζημία που αναλογεί στους μετόχους κοινών 

μετοχών, μετά την αφαίρεση μερισμάτων των προνομιούχων μετοχών. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να παρουσιάζουν τόσο τα βασικά κέρδη ανά μετοχή όσο και τα μειωμένα 

(diluted earnings per share), κέρδη ανά μετοχή. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή 

υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη ή τις ζημίες της χρήσεως που αναλογούν στους
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κατόχους κοινών μετοχών με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε 

κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη την επήρεια, που θα είχε η εξάσκηση συμβολαίων ή 

δικαιωμάτων έκδοσης κοινών μετοχών ή μετατροπής σε κοινές μετοχές ή στην έκδοση 

κοινών μετοχών, τα οποία μοιράζονται στα κέρδη της εταιρίας. Η επιχείρηση θα πρέπει 

να παρουσιάζει τα βασικά και τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή στην κατάσταση των 

αποτελεσμάτων για κάθε κατηγορία κοινών μετοχών, που έχει διαφορετικό δικαίωμα 

στην διανομή των καθαρών κερδών της χρήσεως. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

γνωστοποιεί τον αριθμητή και παρονομαστή του υπολογισμού τόσο των κοινών 

κερδών ανά μετοχή, όσο και των μειωμένων κερδών ανά μετοχή [ΔΛΠ 33.70],

Το Πρότυπο No 34 - Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Το πρότυπο 34 προδιαγράφει το ελάχιστο περιεχόμενο μιας ενδιάμεσης 

οικονομικής έκθεσης και καθορίζει τις αρχές καταχώρησης και αποτίμησης στις 

πλήρεις ή συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις που καλύπτουν μια ενδιάμεση 

περίοδο.

Το πρότυπο δεν προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να 

δημοσιεύσουν ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται από 

κρατικούς φορείς, εποπτικά όργανα χρηματιστηρίων, λογιστικά σώματα κλπ.

Ενδιάμεση περίοδος, είναι μια περίοδος οικονομικής εκθέσεως μικρότερη από 

ένα πλήρες οικονομικό έτος. Ενδιάμεση οικονομική έκθεση, σημαίνει μία οικονομική 

έκθεση που περιέχει είτε μία πλήρη σειρά οικονομικών καταστάσεων (ΔΛΠ 1), είτε μία 

σειρά συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων για μία ενδιάμεση περίοδο (όπως ορίζεται 

σε αυτό το Πρότυπο).
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Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία μιας ενδιάμεσης οικονομικής εκθέσεως:

ΐ) Συνοπτικό Ισολογισμό

II) Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

in) Συνοπτική κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης

ΐν) Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ν) Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις

Αν μια επιχείρηση, σε μια ενδιάμεση περίοδο, δημοσιεύει μια πλήρη σειρά οικονομικών 

καταστάσεων, κάτι που δεν απαγορεύει το πρότυπο αυτό, τότε πρέπει να 

ανταποκρίνεται με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 1.

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

πρέπει κατ' ελάχιστον να περιέχουν δήλωση ότι οι λογιστικές αρχές που 

ακολουθήθηκαν, δεν έχουν μεταβληθεί καθώς επίσης και αναφορά σε σημαντικά 

γεγονότα που επηρέασαν ή πρόκειται να επηρεάσουν την οικονομική θέση της 

εταιρείας. Στην περίπτωση μεταβολών των λογιστικών αρχών και μεθόδων, θα πρέπει 

να επαναδιατυπώνονται οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης 

περιόδου, όπως καθορίζει το ΔΛΠ 8.

Η παρουσίαση των στοιχείων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

πρέπει να γίνεται πάντα συγκριτικά με τα κονδύλια της προηγούμενης αντίστοιχης 

περιόδου.

Το Πρότυπο No 36 : Απαξίωση Περιουσιακών Στοιχείων

Ενεργητικού

Σκοπός είναι να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία φέρονται (καταχώρησή 

τους στο ισοζύγιο) λιγότερο από ότι στο ανακτήσιμο ποσό τους, και για να καθορίσει
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με πιο τρόπο το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται Το ΔΑΠ 36 έχει εφαρμογή κυρίως 

στην λογιστική αντιμετώπιση της υποτίμησης των ασώματων περιουσιακών στοιχείων, 

της υπεραξίας και των παγίων στοιχείων. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαπιστώνει 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού αν και κατά πόσο υπάρχει ένδειξη ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο είναι υποτιμημένο. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιας ένδειξης η 

επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου. Για 

την εκτίμηση αν και κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για την υποτίμηση ενός περιουσιακού 

στοιχείου η επιχείρηση θα πρέπει να συνεκτιμά τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές 

πηγές πληροφόρησης. Σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού 

στοιχείου είναι μικρότερη από την λογιστική του αξία, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να 

αναγνωρίζει την σχετική ζημία. Σύμφωνα με το ΔΑΠ 36, η ανακτήσιμη αξία ορίζεται 

ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησής του και της αξίας της 

χρήσης του. Αν δεν μπορεί να καθοριστεί η καθαρή αξία πώλησης, ως ανακτήσιμη 

αξία ορίζεται η αξία της χρήσης του. Για την μέτρηση της αξίας της χρήσης, 

χρησιμοποιείται η εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες σχετίζονται 

με την χρησιμοποίηση του περιουσιακού στοιχείου, προεξοφλημένες με κατάλληλους 

συντελεστές προεξόφλησης. Οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών θα 

πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και αφορούν το περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα 

του κατάσταση. Ο συντελεστής προεξόφλησης ο οποίος χρησιμοποιείται θα πρέπει να 

είναι αποφορολογημένος και να αντικατοπτρίζει τις εκτιμήσεις της αγοράς του 

στοιχείου αυτού. Η εκτίμηση της υποτίμησης θα πρέπει να γίνεται για κάθε στοιχείο 

ξεχωριστά. Η ζημία η οποία προκύπτει από την υποτίμηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, όπου η ζημία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως μείωση της αναπροσαρμογής.
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Επίσης σύμφωνα με το ΔΑΠ 36 κάθε επιχείρηση θα πρέπει να επανεκτιμά σε 

κάθε ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, κατά πόσο η αναγνώριση της ζημίας 

από υποτίμηση που έγινε σε προηγούμενα χρόνια συνεχίζει να υφίσταται ή έχει 

μειωθεί. Η μείωση της υποτίμησης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε προηγούμενες 

χρήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίζεται σαν έσοδο, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, όπου η μείωση της υποτίμησης θα πρέπει 

να προσαυξήσει την αξία αναπροσαρμογής. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η μείωση 

της υποτίμησης, η οποία αφορά υπεραξία (goodwill) επιτρέπεται μόνο εάν η ζημία 

προήλθε από συγκεκριμένη έκτακτη αιτία, η οποία δεν αναμένεται να επαναληφθεί.

Το Πρότυπο No 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και

Ενδεχόμενες Απαιτήσεις.

Παρόλο που το 2190/1920 απαιτεί τη δημιουργία προβλέψεων όταν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι έχει δημιουργηθεί μια υποχρέωση, πολλές ελληνικές εταιρείες 

κυρίως οι μικρομεσαίες δεν σχηματίζουν προβλέψεις εάν αυτές δεν είναι φορολογικά 

εκπεστέες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκτός από την διαστρέβλωση της οικονομικής 

θέσης της επιχείρησης, και την ύπαρξη πολυάριθμων παρατηρήσεων που 

παρατηρούνται στα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. Το πρότυπο 37 δίνει 

σαφείς οδηγίες για το πότε πρέπει να σχηματιστεί μια πρόβλεψη και επίσης εξηγεί τις 

περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν γνωστοποιήσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις.

Το παρόν Πρότυπο ορίζει την Πρόβλεψη ως μια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή 

ποσού, η οποία προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία αναμένεται να 

προκαλέσουν εκροή πόρων.
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Ενδεχόμενη υποχρέωση είναι η πιθανή δέσμευση, που προκύπτει από γεγονότα 

του παρελθόντος και θα πραγματοποιηθεί αν συμβούν αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. 

Στη περίπτωση που μία παρούσα δέσμευση δεν είναι πιθανόν ότι θα προκαλέσει 

οικονομική εκροή ή το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα, τότε 

αυτή δεν καταχωρείται.

Μια πρόβλεψη καταχωρείται όταν:

ΐ) μια επιχείρηση έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή ηθική) ως αποτέλεσμα 

ενός γεγονότος.

II) Είναι πιθανόν ότι θα προκόψει εκροή πόρων.

iii) Μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της δέσμευσης.

Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίμηση της δαπάνης, 

που απαιτείται για να διακανονιστεί η δέσμευση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. Η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος πρέπει να λαμβάνεται 

υπ' όψιν για την εκτίμηση του ποσού της πρόβλεψης, όχι όμως και τα κέρδη από 

αναμενόμενη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. Επίσης ως πρόβλεψη πρέπει να 

καταχωρείται η παρούσα δέσμευση από μία επαχθή σύμβαση.

Οι προβλέψεις πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η 

χρήση των προβλέψεων πρέπει να γίνεται μόνο για δαπάνες που τις αφορούν.

Επίσης επιτρέπεται η αποτίμηση (προεξόφληση) της πρόβλεψης σε παρούσα 

αξία όταν το ποσό είναι πολύ σημαντικό και εξαρτάται από τον παράγοντα χρόνο.

Σε ότι αφορά ενδεχόμενες απαιτήσεις το Πρότυπο ορίζει ότι δεν πρέπει να 

γίνεται καμία καταχώριση.

Η επιχείρηση, πρέπει να γνωστοποιεί ένα πίνακα με την κίνηση των 

προβλέψεων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις λογιστικές αξίες κατά την έναρξη και λήξη

54



της χρήσης, καθώς επίσης και στοιχεία για τις πρόσθετες προβλέψεις που 

διενεργήθηκαν ή αντίστοιχα μειώσεις αυτών.

Το Πρότυπο No 38 : Αϋλα Πάγια

Ο σκοπός του ΔΑΠ 38 είναι να περιγράψει την λογιστική επεξεργασία για τα 

αϋλα πάγια στοιχεία που δεν εξετάζονται με άλλα συγκεκριμένα αύλα στοιχεία σε άλλα 

ΔΑΠ. Το πρότυπο απαιτεί μια επιχείρηση να καταχωρήσει ένα άϋλο πάγιο στοιχείο εάν 

και εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Το πρότυπο επίσης διευκρινίζει 

πώς θα αποτιμηθούν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά τα στοιχεία και απαιτεί 

συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις που αφορούν τα αϋλα στοιχεία.

Σύμφωνα με το ΔΑΠ 38, τα αϋλα πάγια στην πλειοψηφία τους πρέπει να 

εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία δημιουργούνται [ΔΑΠ 38.54], Τα άυλα πάγια 

στοιχεία κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν διασφαλίζεται και μπορεί να τεκμηριωθεί 

επαρκώς ότι από αυτά θα υπάρξει ένα μελλοντικό οικονομικό για την επιχείρηση 

όφελος και όταν το κόστος του αϋλου παγίου μπορεί να προσδιοριστεί με απόλυτη 

ακρίβεια [ΔΑΠ 38.21], Η απόσβεση θα πρέπει να γίνεται συστηματικά κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του άυλου παγίου,

Όσον αφορά τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν μέρος του 

κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν, και δεν αποτελούν άυλο πάγιο 

ξεχωριστό.

Τα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου μπορούν να συμψηφισθούν με το αποθεματικό 

υπέρ το άρτιο (SIC 17)
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Το Πρότυπο 39: Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Καταχώρηση

και Αποτίμηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του ΔΛΠ 39 χρηματοοικονομικό στοιχείο είναι το 

συμβόλαιο εκείνο που ανάγεται σε χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού μιας 

επιχειρηματικής οντότητας και σε χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού σε μία άλλη 

επιχειρηματική οντότητα.

Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού αρχικά 

καταχωρούνται στο κόστος κτήσης το οποίο προσδιορίζεται από την εύλογη αξία του 

τιμήματος το οποίο πληρώθηκε ή εισπράχθηκε και συμπεριλαμβάνει όλα τα 

παρεπόμενα έξοδα αγοράς η πληρωμής.

Η Αναγνώριση (καταχώρηση) των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού γίνεται μόνο όταν η επιχείρηση καθίσταται συμβατικό μέρος (με 

δικαίωμα ή υποχρέωση προς / από τον αντισυμβαλλόμενο) της σύμβασης, η οποία 

δεσμεύει τα δύο μέρη. Δηλαδή, με την υπογραφή της σύμβασης και ανεξάρτητα πότε 

αυτή θα τεθεί εν ισχύ στο μέλλον, η εγγραφή πρέπει να γίνει στον ισολογισμό , 

εκφράζοντας την παρούσα αξία των μελλοντικών ενδεχόμενων απαιτήσεων ή 

υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη σύμβαση.

Για κάθε μία από τις 4 κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

για τα οποία υπάρχει και παράδοση, η ημερομηνία καταχώρησης κατά την αγορά, 

δύναται να είναι

• η ημερομηνία της αρχικής διενέργειας (συμφωνίας) της πράξης κατά την οποία 

η επιχείρηση δεσμεύταινα αγοράσει το στοιχείο ενεργητικού, είτε

• η ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή αυτή κατά την οποία το στοιχείο 

ενεργητικού περνάει στην κατοχή της επιχείρησης

56



Η πώληση αναγνωρίζεται μόνο κατά την ημερομηνία διακανονισμού

Διαχωρισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Στον ενοποιημένο ισολογισμό κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τον 

σκοπό κατοχής και την αποδεδειγμένη συμπεριφορά τους στην διάρκεια κατοχής τους 

από την τράπεζα.

1) Εμπορικό χαρτοφυλάκιο : για όσα υπάρχει σκοπός πώλησης εντός της επόμενης 

περιόδου για αποκόμιση κέρδους. Αποτιμώνται σε τρέχουσες αξίες με λογισμό της 

υπερ(υπο)αξίας στα αποτελέσματα χρήσης.

2) Διακρατηθέντα έως τη λήξη : Ολα τα χρεόγραφα (εκτός μετοχών) από τα οποία θα 

εισπραχθούν τόκοι και κεφάλαιο για όλη την διάρκεια τους. Αποτιμώνται στην 

αναπόσβεστη αξία κτήσης, με βάση το πραγματικό επιτόκιο απόδοσης.

3) Δάνεια παρασχεθέντα πρωτογενώς από την τράπεζα (όχι εμπορικά) : αποτιμώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος κτήσης μείον μειώσεις για τυχόν απώλειες αξίας από 

προβλήματα εισπραξιμότητας.

4) Διαθέσιμα-πρός-πώληση : Οσα χρεόγραφα δεν ανήκουν στις λοιπές κατηγορίες. 

Αποτιμώνται στηνεύλογη αξία και η υπερ(υπο)αξία δύναται να μεταφερθεί είτε σε 

λογαριασμό ειδικού αποθεματικού είτε στα αποτελέσματα χρήσης.

Το Πρότυπο No 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα

Επένδυση σε ακίνητα είναι τα ακίνητα (έδαφος ή κτίριο η τμήμα του κτιρίου η 

και τα δύο) που κατέχονται από τον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή με βάση χρηματοδοτική 

μίσθωση, προκειμένου να αποκομίζονται μισθώματα ή αποτελούν κεφαλαιακή 

ενίσχυση (ΔΛΠ 40.5)και όχι για λειτουργική χρήση(ΔΛΠ 40.5 και 40.9 ). Ακίνητα τα
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οποία περιλαμβάνουν μία αναλογία που κατέχεται για να αποφέρουν ενοίκια, και μία 

άλλη αναλογία που κατέχεται για παραγωγική χρήση, πρέπει να λογιστικοποιούνται 

ξεχωριστά (ΔΛΠ 40.10 και 40.11 και 40.15).

Η επένδυση στα ακίνητα θα πρέπει να καταχωρείτε σαν πάγιο στοιχείο όταν 

είναι πιθανόν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από αυτά θα εισρέουν στην επιχείρηση 

και το κόστος των ακινήτων μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα [ΔΛΠ 40.16], Η αρχική 

αποτίμηση της επένδυσης πρέπει να γίνεται στο κόστος της, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα της συναλλαγής (ΔΛΠ 40.20 και 40.23).

Μεταγενέστερες δαπάνες που αφορούν την επένδυση σε ακίνητα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του ακινήτου, αν οι δαπάνες αυτές, αυξάνουν 

την λειτουργικότητα του ακινήτου. Η μεταγενέστερη της αρχικής καταχώρησης 

αποτίμηση πρέπει να γίνεται είτε με τη μέθοδο της πραγματικής αξίας, είτε με τη 

μέθοδο κόστους (ΔΛΠ 40.30). Αν η επιχείρηση επιλέξει την πρώτη μέθοδο, θα πρέπει 

να αποτιμά τις επενδύσεις σε ακίνητα στην πραγματική τους αξία και τυχόν κέρδος ή 

ζημία να καταχωρείται στα αποτελέσματα. Το Πρότυπο αυτό ορίζει την πραγματική 

αξία ως το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαγεί 

μεταξύ δύο μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους σε μία αντικειμενική συναλλαγή. 

Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της επιχείρησης, για τον προσδιορισμό της 

πραγματικής αξίας της επένδυσης σε ακίνητα λόγω μη διαθεσιμότητας συγκρίσιμων 

αγοραίων συναλλαγών ή εναλλακτικών εκτιμήσεων, τότε θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

βασική μέθοδος του ΔΛΠ 16. Ως μέθοδος κόστους ορίζεται η ευθεία μέθοδος του ΔΛΠ 

16 σύμφωνα με την οποία οι επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να αποτιμούνται στο 

κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις

Το ΔΛΠ 39 δεν ισχύει για την κατηγοριοποίηση και αποτίμηση των 

χρεογράφων στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, όπου οι συμμετοχές
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στις ενοποιούμενες θυγατρικές αποτιμώνται σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27 και 28 η ΔΑΓΊ 31 

[βλ παρ. ΔΛΠ 39.2].

Το Πρότυπο No 41: Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Στο ελληνικό λογιστικό δίκαιο δεν υπάρχει τίποτα σχετικό.

Το ΔΛΠ 41 καθορίζει τον λογιστικό χειρισμό, την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται σχετικά με τις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό καθορίζεται ο τρόπος 

λογιστικοποίησης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (biological assets), η 

γεωργική παραγωγή μέχρι το σημείο της σοδειάς και των κυβερνητικών 

επιχορηγήσεων. Ως γεωργική εκμετάλλευση ορίζεται η διαχείριση από μία επιχείρηση 

της μετατροπής των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε γεωργικό προϊόν ή σε 

επιπλέον βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ορίζεται 

σαν ένα ζώο ή φυτό. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να απεικονίζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις σε εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα έξοδα για την 

πώλησή τους, όταν η εύλογη αξία μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Η γεωργική 

παραγωγή θα πρέπει επίσης να απεικονίζεται στην εύλογη αξία μείον τα εκτιμώμενα 

έξοδα πώλησης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 2. Κάθε κέρδος ή ζημία που 

προκύπτει από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραπάνω θα πρέπει να 

καταχωρείται στα αποτελέσματα της περιόδου που η διαφορά αυτή προέκυψε. Οι 

κρατικές επιχορηγήσεις θα πρέπει να αναγνωρίζονται σαν έσοδο μόνο εάν αυτές 

θεωρούνται ως εισπρακτέες ή έχουν πληρωθεί οι όροι για την χορήγησή τους.

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα στις οικονομικές της 

καταστάσεις:
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• Το συνολικό κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την αποτίμηση σε εύλογες 

αξίες των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ή της γεωργικής παραγωγής σε 

σχέση με την αρχική τους αποτίμηση.

• Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων σε 

κατηγορίες καθώς και την φύση των δραστηριοτήτων για κάθε κατηγορία

• Ποσοτικά στοιχεία για την κίνηση κάθε κατηγορίας βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων, καθώς και το προϊόν που παράχθηκε από αυτές μέσα στην χρήση

• Τον τρόπο υπολογισμού της εύλογης αξίας

• Τις τυχόν επιβαρύνσεις ή δεσμεύσεις που υπάρχουν πάνω στα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία και την γεωργική παραγωγή

• Συμφωνία της κίνησης της λογιστικής αξίας των βιολογικών περιουσιακών 

στοιχείων στην αρχή και την λήξη κάθε περιόδου

• Την περιγραφή περιπτώσεων όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα

• Πληροφορίες σχετικά με την φύση, τις ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις και τυχόν 

μειώσεις στις αξίες των κρατικών επιχορηγήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



Πίνακας 1: Υπόδειγμα ισολογισμού

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2004 2005 2005

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία X X
Ενσώματες ακινητοποιήσεις X X
Υπεραξία επιχείρησης X X
Βιομηχανικές άδειες X X
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις X X
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία X X

X X
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα X X
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις X X
Προκαταβολές X X
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα X X

X X
Σύνολο ενεργητικού X X

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Εκδοθέν κεφάλαιο X X
Αποθεματικά X X
Σωρευμένα κέρδη (ζημιές) X X

X X
Δικαιώματα μειοψηφίας X X

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έντοκα δάνεια X X
Φόροι επόμενων χρήσεων X X
Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως X X

X X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις X X
Βραχυπρόθεσμα δάνεια X X
Βραχυπρόθεσμο μέρος εντόκων δανείων X X
Πρόβλεψη εγγυήσεων X X

X X
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων X X
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Πίνακας 2: Υπόδειγμα κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

1. Απεικόνιση της ταξινόμησης των εξόδων κατά λειτουργία

2004 2005

Έσοδα X X
Μείον: Κόστος πωλήσεων (X) (X)
Μικτό κέρδος X X
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως X X
Μείον: Έξοδα διαθέσεως (X) (X)

Έξοδα διοικήσεως (X) (X)
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (X) (X)

Κέρδος εκμεταλλεύσεως X X
Μείον : Κόστος χρηματοοικονομικό (X) (X)
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις X X
Κέρδος προ φόρων X X
Μείον : Φόρος εισοδήματος (X) (X)
Κέρδος μετά την αφαίρεση του φόρου X X
Μείον : Δικαιώματα μειοψηφίας (X) (X)
Καθαρό οργανικό κέρδος X X
Έκτακτα κονδύλια X X
Καθαρό κέρδος χρήσεως X X
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. Απεικόνιση της ταξινόμησης των δαπανών κατ' είδος

2004 2005

Έσοδα X X
Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως X X
Μείον: Μεταβολές στα αποθέματα των ετοίμων
προϊόντων και εργασιών υπό εκτέλεση

(X) (X)

Παγιοποιήσεις ιδιοκατασκευών (X) (X)
Αναλώσεις πρώτων υλών και υλικών (X) (X)
Δαπάνες προσωπικού (X) (X)
Δαπάνες αποσβέσεων/απομειώσεων (X) (X)
Αλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως (X) (X)

Κέρδος εκμεταλλεύσεως X X
Μείον: Κόστος χρηματοοικονομικό (X) (X)

| Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις X X
Κέρδος προ φόρων X X
Μείον : Φόρος εισοδήματος (X) (X)
Κέρδος μετά την αφαίρεση του φόρου X X
Μείον : Δικαιώματα μειοψηφίας (X) (X)
Καθαρό οργανικό κέρδος ή ζημιά X X
Έκτακτα κονδύλια X X
Καθαρό κέρδος χρήσεως X X

Πίνακας 3: Υπόδειγμα κατάστασης μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων 1. Κατάσταση των καταχωρημένων 

κερδών και ζημιών

2005 2004

Πλεόνασμα /Ελλειμμα από επανεκτίμηση ακινήτων (X) X
Πλεόνασμα /Ελλειμμα από επανεκτίμηση επενδύσεων X X
Συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων μονάδων του εξωτερικού

(X) (X)

Καθαρά κέρδη μη καταχωρημένα στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων

X X

Καθαρά κέρδη χρήσεως X X
Σύνολο καταχωρημένων κερδών ή ζημιών X X
Επιδράσεις μεταβολών των λογιστικών μεθόδων X
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Πίνακας 4: Υπόδειγμα κατάστασης ταμιακών ροών

1. Άμεση μέθοδος

2004

Ταμιακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες X
Πληρωμές σε προμηθευτές και υπάλληλους (X)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση X
Τόκοι πληρωθέντες (X)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (X)
Ταμιακές ροές πριν από τα έκτακτα κονδύλια X
Προϊόν αποζημιώσεως λόγω καταστροφής από σεισμό X

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά θυγατρικής X ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της (X)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (X)
Προϊόν από πώληση εξοπλισμού X
Τόκοι εισπραχθέντες X
Μερίσματα εισπραχθέντα X

Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου X
Προϊόν από μακροπρόθεσμο δανεισμό X
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (X)
Μερίσματα πληρωθέντα (X)
Καθαρή αύξηση σε ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα X
Πλέον: Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως X
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως X
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2.Έμμεση μέθοδος

2004

Ταμιακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες
Καθαρά κέρδη πριν από τα έκτακτα κονδύλια και τους φόρους X
Αναμορφώσεις:
Αποσβέσεις X
Ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές X
Έσοδα από επενδύσεις (X)
Τόκοι χρεωστικοί X
Κέρδος εκμετάλλευσης πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης X
Αύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς (X)
Μείωση αποθεμάτων X
Μείωση τρεχουσών υποχρεώσεων (X)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση X
Τόκοι πληρωθέντες (X)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (X)
Ταμιακές ροές πριν από τα έκτακτα κονδύλια X
Προϊόν αποζημιώσεως λόγω καταστροφής από σεισμό X

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά θυγατρικής X ύστερα από αφαίρεση των διαθεσίμων της (X)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (X)
Προϊόν από πώληση εξοπλισμού X
Τόκοι εισπραχθέντες X
Μερίσματα εισπραχθέντα X

Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Προϊόν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου X
Προϊόν από μακροπρόθεσμο δανεισμό X
Πληρωμή υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (X)
Μερίσματα πληρωθέντα (X)
Καθαρή αύξηση σε ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα X
Πλέον: Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως X
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως X
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Πρότυπο No 16 - Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Ο σκοπός του ΔΛΠ 16 είναι να περιγράψει τον λογιστικό χειρισμό των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων (ενσώματων πάγιων στοιχείων). Τα θέματα που 

προίστανται στο εν λόγω πρότυπο είναι η σωστή χρονική καταχώριση των 

περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής του αξίας (φερόμενη αξία) 

και ο προσδιορισμός της χρέωσης της απόσβεσης τους

Αν και το ΔΛΠ 16 δεν ισχύει για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία των 

αγροτικών δραστηριοτήτων (βλ. ΔΛΠ 41) η των δικαιωμάτων ορυχείων όπως του 

πετρελαίου , του φυσικού αερίου και παρόμοιων μη ανανεώσιμων πηγών , βρίσκει 

εφαρμογή στα κτίρια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται 

για την ανάπτυξη η διατήρηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων 

ακινητοποιήσεων) [ΔΛΠ 16.3].

Ενσώματες ακινητοποιήσεις είναι τα υλικά πάγια στοιχεία που κατέχονται από 

μία επιχειρησιακή οντότητα για χρήση στην παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε τρίτους ή για διοικητικούς σκοπούς, και αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν για περισσότερα από μια χρήση.

Το Πρότυπο 16 δεν εφαρμόζεται για δάση και παρόμοιους φυσικούς πόρους 

ή για δικαιώματα ορυχείων - μεταλλείων, την αναζήτηση και εξόρυξη ορυκτών, 

την αναζήτηση και άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και όμοιων πόρων.
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Καταχώριση των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων.

Μία επιχειρηματική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίζει (καταχωρεί) τις 

ενσώματες ακινητοποιήσεις όταν τις έχει υπό έλεγχο εκτός εάν αυτές παρέχουν 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη και το κόστος των περιουσιακών στοιχείων της 

οντότητας μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα [ΔΛΠ 16.7], Μία επιχειρηματική 

οντότητα προσδοκά μελλοντικά οικονομικά οφέλη όταν το ρίσκο και οι αμοιβές των 

περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη έχει περάσει στην επιχειρηματική οντότητα 

[ΔΛΠ 16.9],

Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως 

περιουσιακό στοιχείο όταν [ΔΛΠ 16.7]:

Α)είναι πιθανό1 ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το 

περιουσιακό στοιχείο να εισρεύσει στην επιχείρηση και

Β) το κόστος του περιουσιακού στοιχείου στην επιχείρηση μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα.

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποκτηθούν για λόγους 

περιβαλλοντολογικούς η για λόγους ασφάλειας. Η απόκτηση τους , αν και δεν 

αυξάνει άμεσα τα οικονομικά οφέλη κάποιου περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να 

είναι απαραίτητα για την επιχειρηματική οντότητα να αποκτήσει τα μελλοντικά

Η έννοια της πιθανότητας χρησιμοποιείται στα κριτήρια της καταχώρησης και αναφέρεται στο βαθμό 
αβεβαιότητας με τον οποίο τα συνδεόμενα με το κονδύλι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 
επιχείρηση ή θα εκρεύσουν από αυτή. Η έννοια αυτή συμβαδίζει με την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Εκτιμήσεις του βαθμού αβεβαιότητας, που σχετίζεται με 
τη ροή μελλοντικών οικονομικών οφελών, γίνονται με βάση τις ενδείξεις, όταν συντάσσονται οι οικονομικές 
καταστάσεις. Για παράδειγμα, όταν είναι πιθανό ότι μία απαίτηση οφειλόμενη από μία επιχείρηση θα 
πληρωθεί, δικαιολογείται τότε, με την απουσία κάθε ένδειξης για το αντίθετο, να καταχωρηθεί η απαίτηση ως 
ένα περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού. Για μεγάλο πλήθος απαιτήσεων, οπωσδήποτε, κάποιος βαθμός 
ανεισπραξιμότητας συνήθως θεωρείται πιθανός, οπότε καταχωρείται ένα έξοδο που αντιπροσωπεύει την 
αναμενόμενη μείωση των οικονομικών οφελών.
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οικονομικά οφέλη από κάποια άλλα περιουσιακά στοιχεία της. Τέτοιου είδους 

απόκτησης ενσώματων ακινητοποιήσεων θεωρούνται κατάλληλα για να 

καταχωρηθούν σαν περιουσιακά στοιχεία με την έννοια ότι καθιστούν ικανή την 

οντότητα να αντλήσει μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από σχετικά περιουσιακά 

στοιχεία από ότι εάν δεν είχαν αποκτηθεί [ΔΛΠ 16.30].

Ένα ερώτημα που δημιουργείται είναι κατά πόσο η διοίκηση της επιχείρησης 

μπορεί να κεφαλοποιήση τις δαπάνες σε σχέση με ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

δεν έχει άμεση αξία στην λειτουργία της επιχειρηματικής οντότητας. Το ερώτημα 

αυτό μπορεί να απαντηθεί με το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα: Μία επιχείρηση έχει μια αλυσίδα καταστημάτων λιανικής στη χώρα Α. 

Ένα καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο εισάγεται το οποίο αφορά την ασφάλεια και την 

υγεία και απαιτεί όλοι οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων να εγκαταστήσουν σύστημα 

ψεκασμού για πυρκαγιά. Η προσθήκη του νέου συστήματος δεν θα επιτρέψει τους 

ιδιοκτήτες των καταστημάτων να καταχωρήσουν υψηλότερες πωλήσεις από ότι 

αρχικά θα είχαν όταν το κατάστημα αποκτήθηκε πριν κάποια χρόνια.

Τα καταστήματα δεν έχουν υποστεί οποιεσδήποτε πυρκαγιές, και η διαχείριση θεωρεί 

ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα μιας πυρκαγιάς στο μέλλον. Η εγκατάσταση του 

ψεκαστήρα επομένως δεν αναμένεται να μειώσει τις λειτουργικές δαπάνες των 

καταστημάτων πιο κάτω από εκείνες τις δαπάνες που αξιολογήθηκαν αρχικά κατά 

την απόκτηση του καταστήματος.

Απάντηση·.Υ[ς>άγ\ϋατ\ , η διαχείριση της επιχείρησης θα πρέπει να αναγνωρίσει το 

σύστημα ψεκαστήρων ως περιουσιακό στοιχείο , μέχρι το σημείο που το 

προκύπτον ποσό κάθε καταστήματος (υποτίθεται ότι κάθε κατάστημα είναι μια
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χωριστή μονάδα δημιουργίας μετρητών) δεν ξεπερνά το ανακτήσιμο ποσό του. Η 

απόκτηση του εξοπλισμού ασφάλειας, που δεν αυξάνει οποιαδήποτε μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη, είναι κατάλληλη για την αναγνώριση ως περιουσιακό στοιχείο 

, εάν επιτρέπει στα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να αποκτηθούν από τα σχετικά 

περιουσιακά στοιχεία [ΔΑΓΊ 16.13]. Η διαχείριση μπορεί να κερδίσει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τα καταστήματα με την εγκατάσταση του 

συστήματος ψεκαστήρων, μόνο επειδή οι αρχές είναι πιθανό να κλείσουν τα 

καταστήματα χωρίς τέτοια συστήματα

Ωστόσο, το κόστος του συστήματος ψεκαστήρων δεν θα πρέπει να 

αναγνωριστεί έως ότου έχει εγκατασταθεί , δηλαδή κανένα μέτρο δεν θα πρέπει να 

ληφθεί για τη μελλοντική εγκατάσταση του εξοπλισμού υγείας και ασφάλειας

Κάποια δύσκολα ερωτήματα γεννιούνται σχετικά με τον έλεγχο όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία είναι μισθωμένα. Εφόσον οι ταξινομήσεις που αφορούν τις 

μισθώσεις έχουν εξεταστεί, καθώς και η κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις έχουν προσδιορισθεί ως κατάλληλες, τότε ακολουθούνται οι γενικοί 

κανόνες που αφορούν τις ενσώματες ακινητοποιήσεις σαν να ήταν ιδιόκτητο το 

περιουσιακό στοιχείο και όχι μισθωμένο.[ΔΛΠ 17.12, 19].

Επίσης , ένα περιουσιακό στοιχείο που πρωτίστως το είχε η επιχειρηματική οντότητα 

και είχε ταξινομηθεί ως απόθεμα η η ως επένδυση σε ακίνητο μπορεί να 

επαναταξινομηθεί ως ενσώματη ακινητοποίηση. [ΔΛΠ 2.33] [ΔΛΠ 40.51],

Η αρχική αναγνώριση της επένδυσης σε ακίνητο και η αποκαταχώρισή της 

μπορεί να προκόψει από μία αλλαγή στην χρήση του ακίνητου και όχι από την αγορά 

του η πώληση του.
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Η παρακάτω λύση δείχνει περιληπτικά πώς η διαχείριση της επιχείρησης θα πρέπει 

να αναγνωρίσει και να αποκαταχωρεί την επένδυση σε ακίνητο με βάση την φύση 

της αλλαγής στην χρήση του.

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει περιληπτικά πώς η διοίκηση (διαχείριση) της 

επιχείρησης θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποκαταχωρεί με βάση την φύση της 

αλλαγής στην χρήση του.

Η επεξεργασία των κερδών και των ζημιών είναι εφαρμόσιμη μόνο σε 

επιχειρηματικές οντότητες που φέρουν την επένδυση ακινήτου στην ακριβοδίκαιη 

αξία του. Δεν αναγνωρίζεται κέρδος η ζημία σε μεταβιβάσεις επένδυσης ακινήτων 

στο ιστορικό τους κόστος.

Μεταβολές στη Χρήση Μεταφορά (από ..σε...) Μελλοντική Αξία

Κέρδη/Ζημίες

Α) Τέλος κατασκευής Ενσ.Ακ. —» Επ. σε Ακιν. Κέρδη /Ζημίες

Β) Έναρξη ιδιοκτησίας Επ. σε Ακιν. —► Ενσ.Ακ. Μη Διαθέσιμο (Ν/Α)

Γ)Λήξη ιδιοκτησίας Ενσ.Ακ. —> Επ. σε Ακιν ΔΛΠ 16

Δ) Έναρξη εξέλιξης προς 

πώληση

Επ. σε Ακιν. —> Αποθέματα (Ν/Α)

Ε) Έναρξη λειτουργικής 

μίσθωσης σε τρίτο μέλος.

Αποθέματα —> Επ. σε Ακιν. Κέρδη /Ζημίες

Μεταφορές από και προς την επένδυση σε ακίνητο θα πρέπει να 

πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει αλλαγή στην χρήση του ακινήτου. Παρακάτω 

απεικονίζονται αυτές οι μεταφορές και οι επιδράσεις που προκύπτουν από αυτές
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μέσα στα πλαίσια του αποκαλούμενου μοντέλου της ακριβοδίκαιος αξίας (fair value 

model).

Α) Στο τέλος της κατασκευής του ακινήτου, η επένδυση σε ακίνητο θα πρέπει να 

μεταφέρεται από ενσώματη ακινητοποίηση σε επένδυση σε ακίνητο. Οποιαδήποτε 

διαφορά μεταξύ της ακριβοδίκαιης αξίας του ακινήτου και του ποσού του την 

συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης, 

β) Μία επένδυση σε ακίνητο μεταφέρεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις μόνο όταν 

η διαχείριση της επιχείρησης αρχίζει να αποκτά (κτήση) το ακίνητο. Η ακριβοδίκαιη 

αξία του ακινήτου εκείνη την συγκεκριμένη ημερομηνία μετατρέπεται σε 

μεταγενέστερο λογιστικό κόστος στο πλαίσιο του ΔΛΠ 16, και για αυτό δεν υπάρχει 

κάποιο κέρδος η ζημία.

Γ) Μία επένδυση σε ακίνητο μεταφέρεται από ενσώματη ακινητοποίηση σε 

επένδυση σε ακίνητο μόνο κατά την λήξη της ιδιοκτησίας του ακινήτου από τον 

κάτοχό του. Οποιαδήποτε ακριβοδίκαια σε αξία ζημία η κέρδος που προκύπτει 

την συγκεκριμένη ημερομηνία είναι χειριζόμενη λογιστικά ως 

αναπροσαρμοσμένη αξία και πηγαίνει στο κεφάλαιο.

Δ) Μια επένδυση σε ακίνητο το οποίο θα πουληθεί μεταφέρεται στα αποθέματα μονο 

εάν και όταν η εταιρία ξεκινά μια επαναξιοποίηση του ακινήτου με την προοπτική να 

το πουλήσει. Η ακριβοδίκαιη αξία του ακινήτου την συγκεκριμένη ημερομηνία 

μετατρέπεται σε κόστος για μεταγενέστερη λογιστική σύμφωνα με το ΔΛΠ 2, και 

επομένως δεν προκύπτει κέρδος η ζημία.

Ε) Η μεταφορά από τα αποθέματα στην επένδυση ακινήτου πραγματοποιείται 

όταν το ακίνητο είναι αντικείμενο λειτουργικής μίσθωσης σε ένα τρίτο μέλος. Η 

ακριβοδίκαια αξία του , το κέρδος η ζημία εκείνης της ημερομηνίας καταχωρείται 

στα αποτελέσματα χρήσης.
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Το ακίνητο που έχει επαναξιοποιηθεί για συνεχή χρήση παραμένει ταξινομημένο 

σαν επένδυση σε ακίνητο και δεν μεταφέρεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις.

Αρχική Αποτίμηση Ενσώματων Ακινητοποιήσεων

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αρχικά αποτιμούνται στο κόστος [ΔΛΠ 

16.14]. Το κόστος είναι η ακριβοδίκαιη αξία που προσάπτεται στο περιουσιακό 

στοιχείο, [ΔΛΠ 16.16].Αυτό ισχύει εξίσου για τα περιουσιακά στοιχεία που 

αγοράστηκαν από ένα τρίτο μέλος και για περιουσιακά στοιχεία που 

κατασκευάστηκαν από την ίδια την επιχειρηματική οντότητα.

Το κόστος ενός στοιχείου θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε άμεσο επιρριπτέο 

κόστος για να φθάσει το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας σύμφωνα με την χρήση 

για την οποία προορίζεται [ΔΛΠ 16.15],

Παρακάτω δίνονται παραδείγματα από τα είδη κόστους που μπορούν η δεν μπορούν 

να συμπεριληφθούν στο κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων. 

Συιιπεριλαιιβανόιιενες Δαπάνες

• Το κόστος που είναι απαραίτητο για την κατασκευή των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται.

• Νομικές δαπάνες συγκεκριμένες για την αγορά και την κατασκευή του 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

• Τα αρχικά έξοδα παράδοσης και μεταφοράςίηίίώΐ delivery and handling costs;

• Δασμοί εισαγωγής

• Έξοδα εγκατάστασης

• Έξοδα συναλλαγής για την αγορά.

• Φόροι μεταφοράς ιδιοκτησίας
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• Έξοδα αρχιτεκτόνων και μηχανικών σχετικά με το περιουσιακό στοιχείο, 

(δαπάνες της εναλλακτικών λύσεων που αφορούν το σχεδιασμό του 

στοιχείου που στη συνέχεια απορρίφθηκαν δεν πρέπει να 

κεφαλαιοποιηθούν);

• Δαπάνες για την καθαριότητα της περιοχής του περιουσιακού στοιχείου

• Εργασία και υλικά κατασκευής;

• Οι τόκοι κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής (προαιρετική 

εναλλακτική επεξεργασία υπό το ΔΛΠ 23) και

• Έξοδα εκκίνησης που είναι απαραίτητα για να τεθεί το στοιχείο σε 

κατάσταση λειτουργίας (περιλαμβάνονται προμήθεια για τις 

εγκαταστάσεις και έξοδα δοκιμής της παραγωγής)

Δαπάνες που αποκλείονται

• Δαπάνες που σχετίζονται με τα στάδια σχεδιασμού τα οποία ενώ είναι 

απαραίτητα για την καλή διακυβέρνηση των πόρων της επιχείρησης, 

μπορεί να μην είναι απαραίτητα για την κατασκευή και ολοκλήρωση 

του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα , δαπάνες που αφορούν 

την επιλογή σχεδιασμού του στοιχείου, αναγνώριση της περιοχής του 

στοιχείου κ.τ.λ. δεν είναι άμεσα απαραίτητες για την κατασκευή του 

περιουσιακού στοιχείου.

• Δαπάνες που δεν είναι απαραίτητες και δεν είναι κεφαλαιοποιημένες

• Δαπάνες μελέτης σκοπιμότητας.

• Δαπάνες εκκίνησης (εκτός αν είναι απαραίτητες για την κατάσταση 

λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου).

• Ζημίες αρχικής λειτουργίας πριν από το προγραμματισμένο λειτουργικό 

επίπεδο του στοιχείου.
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• Μη αποδεκτά απόβλητα, εργασία ή άλλοι πόροι.

• Τόκοι η άλλες δαπάνες εφόσον είναι ήδη διαθέσιμες οι ενσώματες 

ακινητοποιήσεις .για χρήση ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούνται από την 

επιχείρηση.

• Εκπαίδευση προσωπικού.

• Κόστος του επανεντοπισμού ορισμένου εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις για 

να επιτρέψει την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού και

• Γενικά διοικητικά έξοδα όχι άμεσα αποδοτέα στην απόκτηση, την 

κατασκευή ή την ανάθεση του περιουσιακού στοιχείου.

Όλα τα άμεσα επιρριπτέα έξοδα που είναι απαραίτητα να φέρουν τα 

περιουσιακά στοιχεία σε κατάσταση λειτουργίας θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιηθούν [ΔΛΠ 16.15], Αυτά, περιλαμβάνουν εξωτερικές δαπάνες 

όπως δαπάνες μεταφοράς και έξοδα εγκατάστασης , έξοδα αρχιτεκτόνων, δασμοί 

εισαγωγής [ΔΛΠ 16.15]. Όλες οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για τον 

προσδιορισμό των συγκεκριμένων προδιαγραφών του στοιχείου θα πρέπει να 

βαρύνουν το κόστος κτήσης του διότι αυτές οι δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται 

στον προσδιορισμό της έννοιας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν απαιτείται 

αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το κόστος δανεισμού [ΔΛΠ 16.16], 

Εσωτερικές δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

άμεσα επιρριπτέα γενικά έξοδα όπου είναι εφαρμόσιμο [ΔΛΠ 16.18] [ΔΛΠ 2.10], 

Γενικά, έξοδα τα οποία σχετίζονται με μη παραγωγική η ανεπαρκή χρήση των πόρων 

θα πρέπει θα πρέπει να βαρύνουν το κόστος κτίσης όπως υφίστανται [ΔΛΠ 16.18].

Γενικές δαπάνες διαχείρισης που δεν είναι άμεσα επιρριπτέες στην 

απόκτηση, κατασκευή , η στην προμήθεια του στοιχείου θα πρέπει επίσης να 

βαρύνουν το κόστος κτίσης όπως υφίστανται [ΔΛΠ 16.17]
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Το τυχαίο εισόδημα που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της φάσης 

προπαραγωγής, που δεν είναι απαραίτητη για να φέρει το περιουσιακό στις συνθήκες 

εργασίας, πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης παρά να αντισταθμιστεί 

ενάντια στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου[ I AS 16.17 ].

Δαπάνες αποσύνθεσης και δαπάνες αποκατάστασης της περιοχής των 

επιχειρηματικών εγκαταστάσεων.

Η σημασία και η σπουδαιότητα των περιβαλλοντολογιών ζητημάτων και 

θεμάτων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένη τα τελευταία χρόνια. Όταν μια 

επιχειρηματική οντότητα αγοράζει η κατασκευάζει ένα περιουσιακό στοιχείο , 

μπορεί να κάνει την συμφωνία (π.χ. μέσω σύμβασης) να αποσυνθέσει η/και να 

αποκαταστήσει (ανακατασκευάσει) το περιουσιακό στοιχείο σε ένα συγκεκριμένο 

ελάχιστο επίπεδο στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του εν λόγου στοιχείου. Αυτές οι 

δαπάνες που αφορούν την αποσύνθεση και την αποκατάσταση είναι απαραίτητες 

ώστε να έχει πρόσβαση στα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη που θα προκόψουν 

από την χρήση του, [ΔΛΠ 16.13].Επομένως , αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται στην ημερομηνία κατά την οποία η επιχειρηματική οντότητα 

είναι υποχρεωμένη να τα διεξάγει. [ΔΛΠ 16.15 (ε)] [ΔΛΠ 37. Παραρτ. C].

Μια από τις βασικές διαφορές μεταξύ των δαπανών αποσύνθεσης και των 

άλλων δαπανών απόκτησης των στοιχείων είναι ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η 

δαπάνη. Οι δαπάνες αποσύνθεσης δεν θα δεν θα γίνουν πληρωτέες σε μία 

ημερομηνία στο κοντινό μέλλον αλλά πιθανόν να χρειαστούν μερικές δεκαετίες. 

Επομένως , είναι πιθανό να υπάρχει αβεβαιότητα για τις δαπάνες που θα 

πραγματοποιηθούν. Η διαχείριση της επιχείρησης θα πρέπει να καταγράψει την
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καλύτερες εκτιμήσεις για τις υποχρεώσεις της για αποσύνθεση η αποκατάσταση του 

στοιχείου.

Η προεξοφλητική μέθοδος χρησιμοποιείται για να εξετάσει τον αντίκτυπο των 

καθυστερημένων ροών μετρητών. Το ποσό που θα κεφαλαιοποιηθεί ως τμήμα του 

κόστους του περιουσιακού στοιχείου θα είναι το ποσό που έχει εκτιμηθεί για να 

πληρωθεί, προεξοφλημένο στην ημερομηνία της αρχικής καταχώρισης. Η σχετική 

πίστωση καταχωρείται στον λογαριασμό των προβλέψεων.

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις εκτιμημένες δαπάνες της αποσυναρμολόγησης και της αφαίρεσης 

του στοιχείου καθώς και της αποκατάστασης του σχετικού χώρου, μέχρι του σημείου 

που να αναγνωρίζεται (καταχωρείται) ως πρόβλεψη σύμφωνα με το ΔΛΠ 37 

(Προβλέψεις, Μελλοντικές υποχρεώσεις και Μελλοντικά Περιουσιακά στοιχεία 

[ΔΛΠ 16.15]).

Σαν απάντηση στην ερώτηση για το πώς θα πρέπει η διαχείριση της 

επιχείρησης να καταχωρεί τις εκτιμημένες δαπάνες της αποσυναρμολόγησης και 

της αφαίρεσης του στοιχείου καθώς και της αποκατάστασης του σχετικού χώρου 

δίνεται από το παρακάτω παράδειγμα:

Μια επιχειρηματική οντότητα εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου έχει 

την υποχρέωση, στην ημερομηνία της εγκατάστασης, να αποσυναρμολογήσει έναν 

πύργο γεώτρησης που βρίσκεται στο τέλος της τριαντακοετούς ωφέλιμης ζωής του, 

σύμφωνα με τις τοπικές νομοθετικές απαιτήσεις.

Οι δαπάνες αποσυναρμολόγησης για την εγκατάσταση γεώτρησης υπολογίζονται να 

είναι 140.000.000 με μια καθαρή παρούσα αξία 8.023.197, που υπολογίζεται με βάση 

ένα ποσοστό προεξόφλησης 10%.
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Απάντηση'. Η διαχείριση θα πρέπει να περιλάβει 8.023.197, που είναι η καθαρή 

παρούσα αξία του κόστους αποσυναρμολόγησης , στη λογιστική αξία του πύργου 

γεώτρησης κατά την διάρκεια της εγκατάστασής της. Δημιουργείται μια πρόβλεψη 

για 8.023.197 επειδή το υποχρεωτικό γεγονός είναι η εγκατάσταση του πύργου 

γεώτρησης.

Το ποσό που περιλαμβάνεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις θα αποσβεσθεί με το 

υπόλοιπο του κόστους του πύργου γεώτρησης όπως συνήθως. Η προσαύξηση της 

προεξόφλησης μετά από την αρχική καταχώριση της πρόβλεψης πρέπει να 

αναγνωριστεί ως δαπάνη τόκου.

Η διπλή καταχώρηση που απαιτείται για την αναγνώριση του πάγιου στοιχείου και 

την υποχρέωση (liability), θα έχει ως εξής:

Πίστωση: Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 8,023,197 I
................................................................................................. I

Χρέωση: Προβλέψεις-Αποσυναρμολόγηση 8,023,197 |

Μόνο άμεσες επιρριπτέες και απαραίτητες δαπάνες αποσύνθεσης και 

ανάπλασης του χώρου των εγκαταστάσεων θα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Οι 

αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτή την περίπτωση είναι οι ίδιες με εκείνες 

που περιγράφηκαν πρωτίστως για τις δαπάνες κατασκευής και απόκτησης του 

στοιχείου.

Μισθωμένα Περιουσιακά Στοιχεία.

Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων που υπόκεινται σε σύμβαση 

χρηματοδοτικής μίσθωσης καταχωρούνται από τον μισθωτή στη χαμηλότερη τιμή
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της παρούσας αξίας των μικρότερων πληρωμών της μίσθωσης στην ακριβοδίκαια 

αξία του περιουσιακού στοιχείου [ΔΑΠ 17.12],

Ένα μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο που υπόκειται στην χρηματοδοτική 

μίσθωση θα πρέπει να καταχωρείται από τον μισθωτή από εκείνη την ημερομηνία 

στην οποία αποκτά έλεγχο επάνω στις αμοιβές αλλά και στο ρίσκο του εν λόγω 

στοιχείου. [F49 (a)].

Κρατικές επιχορηγήσεις

Ολόκληρο η τμήμα του συνολικού κόστους ενός πάγιου στοιχείου μπορεί να 

καλυφθεί από μια κρατική επιχορήγηση. Η καταχώρηση και η αποτίμηση ενός 

στοιχείου το οποίο χρηματοδοτείται από μία κρατική επιχορήγηση θα πρέπει να 

ακολουθεί τις αρχές της λογιστικής που προαναφέρθηκαν για τα περιουσιακά 

στοιχεία που αγοράζονται.

Η επιχορήγηση θα πρέπει να καταχωρείται σαν προσαυξημένο εισόδημα (deferred 

income), η θα αφαιρείται από την αξία του στοιχείου [ΔΑΠ 20.24], Το προσαυξημένο 

εισόδημα καταχωρείται καθώς το στοιχείο χρησιμοποιείται. Η συνηθισμένη 

επεξεργασία πρόκειται να καταγράψει το προσαυξημένο εισόδημα αν και οι καθαρές 

επιδράσεις και των δύο μεθόδων είναι ίδιες.

Ανταλλαγές πάγιων στοιχείων.

Μια επιχειρηματική οντότητα μπορεί να αποκτήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 

μέσω της ανταλλαγής με ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά με την πληρωμή 

μετρητών. Όταν η αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανταλλάσσονται δεν είναι

73



ίδια, θα γινόταν κανονικά μια ισοζυγισμένη πληρωμή μετρητών [ΔΛΠ 16.21 ]. Οι 

αρχές λογιστικής για την αρχική αποτίμηση διαφέρουν, ανάλογα με το εάν τα 

περιουσιακά στοιχεία που ανταλλάσσονται είναι παρόμοια ή ανόμοια [ΔΛΠ 16.21- 

22],

Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου που αποκτιέται σε αντάλλαγμα ενός 

ανόμοιου στοιχείου είναι η δίκαιη αξία του λαμβανόμενου περιουσιακού στοιχείου[ 

IAS 16.21 ]. Αυτό είναι ισοδύναμο με τη ακριβοδίκαιη αξία του στοιχείου που 

παραδίνεται, προσαρμοσμένο από οποιοδήποτε χρηματική αντιπαροχή [ΔΛΠ 16.21 ]. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του καθαρού ποσού του στοιχείου που ανταλλάσσεται 

και της ακριβοδίκαιης αξίας του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος 

ή ως ζημία προς διάθεση.

Τα περιουσιακά στοιχεία που ανταλλάσσονται και που είναι παρόμοια ,με 

εξαίρεση την αξία τους (που αποδεικνύεται από το συνυπολογισμό των μετρητών ή 

ενός πρόσθετου περιουσιακού στοιχείου), πρέπει να αναγνωριστούν σύμφωνα με την 

οδηγίες για τα ανόμοια περιουσιακά στοιχεία. Η δυσκολία προκύπτει στον 

καθορισμό, κατά πόσο θα πρέπει να είναι σημαντικά τα μετρητά ή το πρόσθετο 

περιουσιακό στοιχείο για τα ανταλλαγμένα στοιχεία που καθορίζονται ως 

ανόμοια. Εδώ θα μπορούσε να ασκηθεί η επαγγελματική κρίση' ωστόσο, 10% της 

ακριβοδίκαιης αξίας του στοιχείων που ανταλλάσσονται θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγία. Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγμα όπου το αυτοκίνητο A 

ανταλλάσσεται για το αυτοκίνητο β, το οποίο είναι ένα παρόμοιο στοιχείο με εξαίρεση 

την αξία τους:
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Φερόμενη Αξία Ακριβοδίκαιη Αξία

Αυτοκίνητο A 13,250 13,250

Αυτοκίνητο Β 11,500 (87%) 12,500 (94%)

Μετρητά 1,750 (13%) 750 (6%)

13,250 13,250
Ανόμοια Στοιχεία Παρόμοια Στοιχεία

Η ανταλλαγή ενσώματων πάγιων στοιχείων θα είναι ανόμοια εκτός εάν έχουν 

την ίδια φύση ως πάγια , έχουν παρόμοια ακριβοδίκαιη αξία και η επιχειρηματική 

οντότητα θα χρησιμοποιήσει το καινούργιο πάγιο στην επιχείρηση με τον ίδιο τρόπο 

με το παραδιδόμενο πάγιο [ΔΛΠ 16.22], Στην ανταλλαγή των παρόμοιων πάγιων 

στοιχείων , η διαδικασία αποδοχών από το στοιχείο είναι ελλιπής και ουσιαστικά 

καμία πώληση δεν έχει πραγματοποιηθεί [ΔΛΠ 16.22], Είναι ανακριβές να 

καταχωρηθεί κέρδος ή ζημία στην ανταλλαγή, αν και μια δαπάνη απαξίωσης θα 

καταχωρούνταν εάν το ποσό δεν ήταν ανακτήσιμο [ΔΛΠ 16.22], Το κόστος για το 

νέο περιουσιακό στοιχείο , για λόγους αναγνώρισης , είναι ίσο με το πόσο που 

αντιστοιχούσε στο στοιχείο που ανταλλάχθηκε. [ΔΛΠ 16.22],

Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων , μπορεί να αποκτηθεί στην 

ανταλλαγή ή την ανταλλαγή τμήμα του για ένα παρόμοιο στοιχείο που έχει μια 

παρόμοια χρήση στην ίδια επιχειρησιακή γραμμή και που έχει μια παρόμοια 

ακριβοδίκαιη αξία [ ΔΛΠ 16.22 ].

Εδώ το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν θα πρέπει η διαχείριση της επιχείρησης 

να καταχωρεί οποιοδήποτε κέρδος η ζημία της ανταλλαγής των περιουσιακών 

στοιχείων.
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Η διοίκηση της επιχείρησης ανταλλάσσει το αυτοκίνητο Α για το αυτοκίνητο 

β από μια άλλη επιχειρηματική οντότητα. Το αυτοκίνητο Α και το αυτοκίνητο β είναι 

παρόμοια στοιχεία με παρόμοιες τιμές. Η αξία που φέρουν και η ακριβοδίκαιη αξία 

και των δύο οχημάτων στην ημερομηνία της ανταλλαγής είναι οι ακόλουθες:

Φερόμενη Αξία Ακριβοδίκαιη Αξία

Αυτοκίνητο Α 13.000 13.250

Αυτοκίνητο Β 11.500 13.100

Η διοίκηση έλαβε 150 σε μετρητά και το αυτοκίνητο Β για την ανταλλαγή με το 

αυτοκίνητο Α

Απάντηση'. Η αρχική φερόμενη αξία του αυτοκινήτου Β στις οικονομικές 

καταστάσεις της επιχειρηματικής οντότητας είναι η φερόμενη αξία του αυτοκινήτου 

Α που δόθηκε προσαρμοσμένη στο ποσό των μετρητών που πήρε η επιχείρηση 

δηλαδή 13.000-150 =12.850. Οι καταχωρίσεις στην οικονομική κατάσταση της 

επιχειρηματικής οντότητας θα έχει ως εξής :

Χρέωση: Ενσώματες ακινητοποιήσεις - Αυτοκίνητο Β 12.850

Χρέωση: Μετρητά 150

Πίστωση: Ενσώματες ακινητοποιήσεις - Αυτοκίνητο Α 13.000

Δεν αναγνωρίζεται καμία ζημία η κέρδος , καθώς η διαδικασία κερδοφορίας είναι

ελλιπής.

Μεταγενέστερες δαπάνες

Οι μεταγενέστερες δαπάνες θα πρέπει ευαπόδεικτα να ενισχύουν το αρχικό 

πάγιο στοιχείο για να είναι κατάλληλο για την αναγνώριση [ΔΛΠ 16.23-24] .
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Ουσιαστικές ενισχύσεις του αρχικού στοιχείου αποτελούν η σημαντικά αυξανόμενη 

δυναμικότητά του , η βελτίωση στην ποιότητα της παραγωγής ή μια σημαντική 

μείωση των λειτουργικών δαπανών [ΔΛΠ 16.24 ]. Οι δαπάνες επισκευής των 

επιπτώσεων που προέρχονται από την κανονική φθορά λόγω χρήσης αποτελούν 

επισκευές και συντήρηση, και επιβαρύνουν το στοιχείο [ ΔΛΠ 16.25 ].

Οι δαπάνες έναρξης δεν διαμορφώνουν κάποιο τμήμα του κόστους ενός 

περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν αυτές οι δαπάνες είναι απαραίτητες για να 

φέρουν το περιουσιακό στοιχείο σε συνθήκες λειτουργίας[ΔΛΠ 16.17].

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει αν θα πρέπει η διοίκηση της επιχείρησης να 

κεφαλαιοποιήσει τις δαπάνες πριν ανοίξει ένα κατάστημα.

Η επιχειρηματική οντότητα A , η οποία συνίσταται από αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει 

αποκτήσει ένα νέο κατάστημα σε μια νέα τοποθεσία. Η νέα τοποθεσία απαιτεί 

σημαντικές δαπάνες ώστε τα κτίρια και οι χώροι να ανακαινισθούν.

Η διοίκηση της επιχείρησης προσδοκά οι ανακαινίσεις να κρατήσουν 3 μήνες κατά 

την διάρκεια των οποίων το σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστό. Η διοίκηση έχει 

προετοιμάσει τον προϋπολογισμό για αυτή την χρονική περίοδο ο οποίος 

περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με το κόστος κατασκευής , το κόστος 

αναδιαμόρφωσης , τους μισθούς του προσωπικού που θα προετοιμάσουν το 

κατάστημα πριν να ανοίξει καθώς και έξοδα που αφορούν το κόστος ρεύματος, 

ύδρευσης κ.τ.λ.

Απάντηση: Πράγματι η διοίκηση θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει το κόστος 

κατασκευής και αναδιαμόρφωσης του σούπερ μάρκετ διότι αυτά είναι απαραίτητα 

ώστε να βάλουν το περιουσιακό στοιχείο σε σωστές συνθήκες ώστε να λειτουργήσει 

σύμφωνα με τα πρότυπα της επιχείρησης. Το σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να ανοίξει
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δίχως τα έξοδα αναδιαμόρφωσης καν επομένως τα έξοδα αυτά θα πρέπει να ειδωθεί 

σαν τμήμα του περιουσιακού στοιχείου.

Ωστόσο, τα έξοδα των μισθών , των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ρεύμα) και της 

αποθήκευσης των αγαθών είναι λειτουργικές δαπάνες οι οποίες θα αρχίσουν να 

υφίστανται εάν ανοίξει το σούπερ μάρκετ. Αυτές οι δαπάνες δεν είναι απαραίτητες 

να φέρουν το περιουσιακό στοιχείο σε συνθήκες εργασίας και θα πρέπει να μην 

υπολογισθούν.

Μία μεταγενέστερη δαπάνη που σχετίζεται με ένα στοιχείο των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων που ήδη έχει καταχωρηθεί θα πρέπει να προστίθενται στο φερόμενο 

ποσό του στοιχείου όταν είναι πιθανό μελλοντικά οφέλη - σε υπέρβαση της αρχικής 

εκτίμησης της πρότυπης απόδοσης του υφιστάμενου στοιχείου - θα εισρεύσουν στην 

επιχειρησιακή οντότητα.

Το παρακάτω παράδειγμα δίνει απάντηση στην ερώτηση αν θα πρέπει η διοίκηση να 

κεφαλαιοποιεί το κόστος αναδιαμόρφωσης.

Παράδειγμα: Η επιχειρηματική οντότητα ανακαινίζει ένα από τα σημαντικά της 

καταστήματα. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις , μετά την ανακαίνιση θα έχουν 

περισσότερο χώρο και περιλαμβάνουν και εστιατόριο.

Η διοίκηση προετοιμάζει τον προϋπολογισμό για το έτος μετά το έτος της 

επαναλειτουργίας του καταστήματος , συμπεριλαμβανομένου των προσδοκιών για 

αύξηση των πωλήσεων κατά 15% που θα προκύψει λόγω της ανακαίνισης η οποία 

θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες.

Η διοίκηση πραγματοποιεί μεγάλες προωθητικές ενέργειες για την επαναλειτουργία 

του καταστήματος.

Απάντηση: Πράγματι, η δαπάνη για την αναδιαμόρφωση του καταστήματος βελτιώνει 

τις συνθήκες του καταστήματος πέρα από τα αρχικά πρότυπα απόδοσης που είχαν
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εκτνμηθεί και γιαυτό θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί. Το κεφαλαιοποιημένο κόστος θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μόνο εκείνο που σχετίζεται με τις ανακαινίσεις και τις 

βελτιώσεις το εν δυνάμει μισθωμένου κτιρίου.

Οι δαπάνες μιας σημαντικής επιθεώρησης ή μιας εξέτασης πρέπει να 

επιβαρύνουν το πάγιο όπως υφίστανται εκτός από εάν:

a) τα συστατικά μέρη που αντικαθίστανται ή αποκαθίστανται ήδη έχουν 

προσδιοριστεί προηγουμένως και έχουν υποτιμηθεί ώστε να απεικονιστεί η 

κατανάλωση των οικονομικών οφελών που παρέχονται από αυτά

b) είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από το 

περιουσιακό στοιχείο που επιθεωρείται ή που εξετάζεται και

c) το κόστος της σημαντικότερης επιθεώρησης ή της εξέτασης μπορεί να 

αποτιμηθεί αξιόπιστα. Εάν αυτά τα τρία κριτήρια ικανοποιούνται, οι δαπάνες πρέπει 

να κεφαλαιοποιηθούν ως συστατικό του περιουσιακού στοιχείου[8Ι023.5] .

Οι δαπάνες μιας σημαντικής επιθεώρησης ή μιας γενικής εξέτασης πρέπει να είναι 

όπως υφίσταται εκτός εάν [ SIC-23.5 ]:

Α) τα συστατικά τμήματα που αντικαθίστανται ή αποκαθίστανται ήταν ήδη 

προηγουμένως προσδιορισμένα και υποτιμημένα ώστε να απεικονιστεί η 

κατανάλωση

των οικονομικών ωφελειών που παρέχονται από αυτά

Β) είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν από το 

περιουσιακό στοιχείο που είναι επιθεωρημένο ή εξετασμένο και 

Γ) το κόστος της σημαντικότερης επιθεώρησης ή της εξέτασης μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα. Εάν αυτά τα τρία κριτήρια ικανοποιούνται, οι δαπάνες πρέπει να 

κεφαλαιοποιηθούν ως συστατικό του περιουσιακού στοιχείου.

2 Μια δαπάνη που χρεώνεται στο λογαριασμό ενός πάγιου στοιχείου η στο λογαριασμό των 
σωρευμένων αποσβέσεων του λέγεται ότι κεφαλαιοποιείται.
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Το παρακάτω παράδειγμα δίνει απάντηση στο είδος σχεδιασμού που θα πρέπει να 

διεξάγει η διοίκηση για την απόκτηση ενός ουσιαστικής σημασίας περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο θα χρειαστεί περιοδικές ουσιαστικές ενέργειες αποκατάστασης. 

Παράδειγμα: Μία επιχειρηματική οντότητα διεξάγει μια γενική εξέταση (έλεγχο) το 

αεροσκάφους της κάθε 5 χρόνια. Η διοίκηση διερευνάει τι χρειάζεται να κάνει ώστε 

να είναι σε θέση να κεφαλαιοποιήσει το κόστος των μελλοντικών ελέγχων.

Απάντηση: Η διοίκηση θα πρέπει να βρει τα συστατικά μέρη του αεροσκάφους που θα 

χρειαστούν εξέταση και αντικατάσταση κατά το χρόνο της απόκτησης. Το κόστος του 

αεροσκάφους θα πρέπει να διανέμεται μεταξύ αυτών των συστατικών και στο 

υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου. Τα συστατικά που υπόκεινται σε έλεγχο και 

αντικατάσταση θα πρέπει να αποσβένονται σε όλη την περίοδο του πρώτου ελέγχου 

και το υπόλοιπο του κόστους του αεροσκάφους να αποσβένεται στην υπολειμματική 

του αξία για όλη την περίοδο της υπόλοιπης ζωής του.

Σημαντικά συστατικά μέρη κάποιων στοιχείων των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων μπορεί να απαιτούν αντικατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα . 

Τα συστατικά αυτά μέρη λογίζονται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία διότι έχουν 

διαφορετική ωφέλιμη ζωή από εκείνα τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

με τα οποία σχετίζονται. Οι πραγματοποιήσιμες δαπάνες για την αντικατάσταση η 

ανανέωση το συστατικό μέρος λογίζονται σαν είχαν αποκτηθεί ως ξεχωριστά 

περιουσιακά στοιχεία και το στοιχείο που αντικαθίσταται διαγράφεται [ΔΛΠ 16.27],

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει 

να μεταχειρίζεται λογιστικά το κόστος των γενικών ελέγχων σε ιδιόκτητα 

περιουσιακά στοιχεία.

Παράδειγμα: Η επιχειρηματική οντότητα Α είναι λιανοπωλητής που πωλεί αθλητικά 

παπούτσια. Η οντότητα λειτουργεί σε δέκα κύρια καταστήματα.
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Η διοίκηση έχει μια εσωτερική πολιτική για να αναλάβει την σημαντική 

αποκατάσταση των καταστημάτων κάθε τρία έτη προκειμένου να κρατηθούν τα 

καταστήματα στα απαιτούμένα πρότυπα.

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει την αντικατάσταση των ταπήτων των πατωμάτων, 

και την αντικατάσταση των ταπετσαριών των τοίχων, καθώς και άλλων επίπλων 

Απάντηση : Το κόστος των γενικών ελέγχων θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ξεχωριστό 

περιουσιακό στοιχείο. Η σημαντικότερη αποκατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ως χωριστό συστατικό και πρέπει να αποσβεσθεί στα τρία έτη που είναι η ωφέλιμη 

ζωή του.

Αποτίμηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων μετά την αρχική καταχώρηση.

Μια επιχειρηματική οντότητα μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογών 

σχετικά με την αρχική καταχώριση. Η επεξεργασία συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων 

(benchmark treatment) [ΔΛΠ 16.28 ] πρόκειται να φέρει το στοιχείο σε κόστος μείον 

οποιεσδήποτε μεταγενέστερες συσσωρευμένες απώλειες απόσβεσης και απομείωσης 

.Με την εναλλακτική επεξεργασία ένα πάγιο στοιχείο φέρεται με το επανεκτιμημένο 

ποσό, μείον οποιεσδήποτε συσσωρευμένες απώλειες υποτίμησης και απομείωσης 

[ΔΛΠ 16.29 ].

Αποσβέσεις Πάγιων Στοιχείων

Η κατανάλωση των οικονομικών οφελών σε ένα στοιχείο ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, εκτός από το έδαφος, απεικονίζεται ως μια δαπάνη 

απόσβεσης[ΔΛΠ 16.42 ]. Το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου υποτιμάται για να
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μειώσει την αξία που φέρει το ίδιο το στοιχείο στην υπολειμματική αξία του κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής του [ΔΑΓΊ 16.6.41 ].

Υπόδειγμα αναπροσαρμογής των ενσώματων ακινητοποιήσεων : Βασικές 

προϋποθέσεις

Η βάση της αναπροσαρμογής είναι η δίκαιη αξία του στην ημερομηνία της 

αναπροσαρμογής [ΔΛΠ 16.6.29],

Η ακριβοδίκαιη αξία του εδάφους και των κτηρίων είναι η αγοραστική αξία 

τους [ΔΛΠ 16,30], Φυσιολογικά, μια επαγγελματικά καταρτισμένη 

πραγματογνώμονας αναλαμβάνει την αξιολόγηση. Η γνωστοποίηση πρέπει να 

συντίθεται από εάν η ανατίμηση εκτελέσθηκε ή όχι από μια ανεξάρτητη 

πραγματογνώμονα [ IAS 16.64(c) ].

Ο ίδιος βασικός κανόνας για τις αναπροσαρμογές ισχύει για τις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις, [ΔΛΠ 16.31],Εντούτοις , οι πρακτικές δυσκολίες για την απόκτηση 

της αγοραίας αξίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αναγνωρίζονται στα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η αποτίμηση στο 

αποσβεστέο κόστος αντικατάστασης επιτρέπεται όταν δεν υπάρχουν ρεαλιστικές 

μετρήσεις της αγοραίας αξίας όπως για παράδειγμα η εξειδικευμένη φύση των παγίων 

και γιατί πωλούνται σπανίως [ΔΛΠ 16.31].

Όταν τα περιουσιακά στοιχεία αναπροσαρμόζονται, όλα τα στοιχεία που είναι 

στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται στην αξία τους ταυτόχρονα 

[ΔΛΠ 16.34], Παραδείγματα παγίων στοιχείων που δεν ανήκουν στην ίδια κατηγορία, 

περιλαμβάνουν, κτίρια και έδαφος, μηχανικό εξοπλισμό, οχήματα, καθώς 

και εξοπλισμό γραφείου [ΔΛΠ 16.35],
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Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας κατηγορίας πρέπει να αναπροσαρμοστούν 

συγχρόνως όταν αναπροσαρμόζεται ένα περιουσιακό στοιχείο στην συγκεκριμένη 

κατηγορία [ΔΑΠ 16.34 ]. Μια κατηγορία ενσώματων παγίων, είναι μια ομαδοποίηση 

των περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια φύση και παρόμοιας χρήσης στις 

διαδικασίες μιας επιχειρηματικής οντότητας [ΔΑΠ 16.35],

Το ερώτημα εδώ είναι «Πώς θα έπρεπε η διοίκηση να προσδιορίσει την 

κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων;»

Τα παραδείγματα των κατηγοριών που δίνονται από την παράγραφο 35 του ΔΛΠ 16 

είναι:

• έδαφος;

• έδαφος και κτίρια

• μηχανήματα;

• σκάφη;

• αεροσκάφη;

• μηχανοκίνητα οχήματα;

• έπιπλα και κουφώματα και

• εξοπλισμός γραφείων.

Η περαιτέρω ανάλυση τέτοιων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων σε μικρότερες 

κατηγορίες είναι αποδεκτή εάν αυτές παρέχουν τις σχετικές και χρήσιμες 

πληροφορίες στον αναγνώστη των οικονομικών καταστάσεων. Παραδείγματος 

χάριν το έδαφος που η επιχειρηματική οντότητα στις αναφορές της λέει ότι το 

χρησιμοποιεί για γεωργικούς λόγους και έδαφος που το χρησιμοποιεί για 

βιομηχανικούς λόγους.

Ωστόσο, η διοίκηση θα πρέπει να εκπληρώσει τις πλήρεις υποχρεώσεις της 

γνωστοποίησης για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, η πλήρης
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γνωστοποίηση πρέπει να δοθεί για κάθε κατηγορία περιουσιακού στοιχείου που 

παρουσιάζεται.

Υπόδειγμα Αναπροσαρμογής της Αξίας .Απόσβεση.

Η κατανάλωση ενός αναπροσαρμοσμένου πάγιου στοιχείου αντανακλάται 

μέσω της χρέωσης της απόσβεσης, [ΔΛΠ 16.29,41],

Ένα στοιχείο του πλεονάσματος της αναπροσαρμογής θα πρέπει να 

μεταφέρεται σε κάθε περίοδο στα αδιανέμητα κέρδη και το οποίο θα αποτελεί τμήμα 

της χρέωσης της απόσβεσης σε αναφορά με την μεγέθυνση της τιμής του πάγιου 

στοιχείου, [ΔΛΠ16.39],Επομένως, η επιπρόσθετη απόσβεση, συστηματικά

παρουσιάζεται ως καταχωρημένη καθολι την εκτιμώμενη υπόλοιπη ζωή του 

περιουσιακού στοιχείου. Όταν το ενσώματο πάγιο πωλείται η καταστρέφεται, το 

ισοζύγιο της αναπροσαρμογής της αξίας του μεταφέρεται στα αδιανέμητα κέρδη 

[ΔΛΠ 16.39],

Το ποσό απόσβεσης ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου θα πρέπει να 

κατανέμεται σε συστηματική βάση κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του [ΔΛΠ 

16.41],

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει εάν η διοίκηση χρειάζεται να απόσβεση το 

ενσώματο πάγιο που φέρει το αναπροσαρμοσμένο ποσό του, εφόσον το 

αναπροσαρμοσμένο ποσό αντανακλά την ακριβοδίκαιη αξία του.

Παράδειγμα·. Μια επιχειρηματική οντότητα αγόρασε ένα μηχάνημα για 30.000 την 1 

Ιανουάριου το 2004. Η ωφέλιμη ζωή του μηχανήματος είναι 30 έτη και εκτιμάται ότι 

θα έχει μηδενική υπολειμματική αξία. Το αναπροσαρμοσμένο ποσό του 

μηχανήματος ήταν 36.000 και 33.500, 32.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2004,2005, και
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2006 αντίστοιχα. Το υφιστάμενο ποσοστό φόρου για κέρδη κεφαλαίου είναι 30% για 

κάθε χρόνο.

Απάντηση: Η διοίκηση θα πρέπει να αποσβέση το μηχάνημα σε όλη την ωφέλιμη ζωή 

του διότι η κατανάλωση της μηχανής αντανακλάται μέσω των χρεώσεων των 

αποσβέσεων.

Η παράγραφος 39 του ΔΛΠ 16 επιτρέπει κάποιο από το πλεόνασμα της 

αναπροσαρμογής να μεταφέρεται στα αδιανέμητα κέρδη σε κάθε περίοδο. Το ποσό 

του πλεονάσματος που μπορεί να μεταφερθεί είναι η διαφορά μεταξύ απόσβεσης 

βασισμένη στο αναπροσαρμοσμένο φερόμενο πόσο του παγίου στοιχείου και στην

απόσβεση που βασίστηκε στο αρχικό του κόστος.

20X4 20X5 20X6
Λογιστική Αξία (φερόμενο ποσό)
1 Ιανουάριου

30,000 36,000 33,500

Αποσβεστέα Χρέωση (αξία) (3,000) (4,000) (4,188)

[30,000/10 έτη] [36,000/9έτη] [33,500/8έτη]

Αναπροσαρμοσμένη Αξία 9,000 1,500 2,688

31 Δεκεμβρίου 36,000 33,500 32,000

Ανασγεδιασιιένο αποθειιατικό

1 Ιανουάριου 6,300 6,650

Μεταφορά στα αδιανέμητα κέρδη - (700) (831)

[6,300/9 years] [6,650/8 years]

Αναπροσαρμοσμένη αξία - μικτή 
Αναπροσαρμοσμένη αξία -φόρος 
(μικτή χ 30%)
31 Δεκεμβρίου

9,000
(2,700)

1,500
(450)

2,688
(806)

6.300 6.650 7.701

Σημείωση: Το αποθεματικό ποσό της αναπροσαρμοσμένης αξίας του παγίου που 

μπορεί να μεταφερθεί στα αδιανέμητα κέρδη αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της
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τρέχουσας απόσβεσης του κτιρίου και της απόσβεσης που βασίστηκε στο κόστος του 

κτιρίου, μείον τον σχετικό φόρο.

Υπόδειγμα Αναπροσαρμογής της Αξίας: Λογιστικός Χειρισμός των σωρευμένων 

αποσβέσεων.

Η αναπροσαρμογή της αξίας ενός αποσβεστέου πάγιου στοιχείου απαιτεί την 

προσαρμογή του στη σωρευμένη απόσβεση όπως επίσης και η μικτή λογιστική του 

αξία, [ΔΑΓΊ 16.33], Η σωρευμένη απόσβεση μπορεί να επαναδιατυπωθεί σε αναλογία 

με τη μεταβολή στη μικτή λογιστική αξία του παγίου [ΔΑΓΊ 16.33]. Εναλλακτικά, θα 

μπορεί να αποβληθεί η σωρευμένη απόσβεση έναντι της μικτής λογιστικής αξίας του 

παγίου στοιχείου [ΔΛΠ 16.33]. Κάθε μέθοδος επιφέρει ένα λογιστικό ποσό για το 

πάγιο, μετά την αναπροσαρμογή, ίσο με το αναπροσαρμοσμένο ποσό.

Υπόδειγμα Αναπροσαρμογής της Αξίας του Παγίου : συχνότητα αναπροσαρμογών.

Η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων θα πρέπει να γίνεται όσο συχνά 

χρειάζεται ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η λογιστική αξία των αναπροσαρμοσμένων δεν 

είναι διαφορετική σε κάθε ισοζύγιο, [ΔΛΠ 16.29], Η συχνότητα των 

αναπροσαρμογών που απαιτούνται εξαρτάται από τις μεταβολές των ακριβοδίκαιων 

αξιών των περιουσιακών στοιχείων που είναι αντικείμενα στην αναπροσαρμογή της 

αξίας τους [ΔΛΠ 16.32],

Τα στοιχεία εκείνα που παρουσιάζουν σημαντικές και με διακυμάνσεις ακριβοδίκαιες 

αξίες , θα πρέπει να υπόκεινται σε ετήσιες αναπροσαρμογές [ΔΛΠ 16.32 ]. Μόλις
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επιλέξει μια επιχειρηματική οντότητα την εναλλακτική λύση των αναπροσαρμογών , 

έχει υποχρέωση να τηρήσει τις αξιολογήσεις ενήμερες [ΔΛΠ 16.36] .

Κέρδη η ζημίες που προκύπτουν από την απόσυρση η διάθεση ενός στοιχείου 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται ως η διάφορα 

μεταξύ της καθαρής είσπραξης από την διάθεση του παγίου και του φερόμενου 

ποσού του στοιχείου και θα πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο η έξοδο στα 

αποτελέσματα χρήσης [ΔΛΠ 16.56].

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν η διοίκηση θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζει την αξία του ενσώματου παγίου στην ημερομηνία της διάθεσης του 

πριν να υπολογιστή η ζημία η το κέρδος από την πώληση.

Παράδειγμα. Η διοίκηση ανασχεδιάζει την αξία ενός ιδιόκτητου κτιρίου της 

επιχειρηματικής οντότητας στο τέλος κάθε οικονομικού έτους στις 31 Δεκεμβρίου. 

Στις 31 Δεκεμβρίου, το αναπροσαρμοσμένο ποσό του κτιρίου είναι 20 εκατομμύρια. 

Το κτίριο πουλήθηκε στις 30 Ιουνίου του 2004 στα 21,5 εκ., που ήταν το ποσό της 

αξίας του εκείνη την ημερομηνία. Το φερόμενο ποσό (λογιστική αξία) του κτιρίου 

στις 30 Ιουνίου του 2004 ήταν 19,9 εκ.

Απάντηση:Η διοίκηση δεν απαιτείται να ανασχεδιάσει την αξία ενός πάγιου 

στοιχείου στην ημερομηνία της διάθεσης του, με την προϋπόθεση ότι οι 

ανασχεδιασμοί πραγματοποιούνται συχνά. Οποιαδήποτε ζημία η κέρδος που θα 

προκύψει στην εν λόγω χρονική περίοδο θα πρέπει επομένως να καταχωρείται στα 

αποτελέσματα χρήσης.

Ωστόσο, μια ζημία η κέρδος που θα προκύψει από την διάθεση του ενσώματου 

παγίου η οποία φέρει αναπροσαρμοσμένη αξία μπορεί να σηματοδοτεί ότι τα 

υπόλοιπα πάγια στοιχεία της κατηγορίας στην οποία ανήκε το διαθέσιμο πάγιο 

στοιχείο θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί (η αξία του) ώστε να είναι βέβαιο ότι το

87



φερόμενο ποσό του (λογιστική αξία) δεν διαφέρει σημαντικά από την ακριβοδίκαιη 

αξία του.

Μοντέλο αναπροσαρμογής της αξίας : Λογιστικός χειρισμός των πλεονασμάτων 

και ελλειμμάτων στις αναπροσαρμογές.

Το πλεόνασμα η το έλλειμμα που προκύπτει κατά την αναπροσαρμογή θα 

πρέπει να καταχωρείται είτε στα αποτελέσματα χρήσης η στο αποθεματικό σύμφωνα 

με το ακόλουθο πίνακα [ΔΛΠ 16.37-38].

Πλεόνασμα Έλλειμμα
Πρώτη Αναπροσαρμογή Πίστωση στο κεφάλαιο 

(Πλεονασματικό απόθεμα 
ανασχεδιασμού).

Χρέωση στα 
αποτελέσματα χρήσης

Μεταγενέστερη

Αναπροσαρμογή

Πίστωση στο κεφάλαιο 
(Πλεονασματικό απόθεμα 
ανασχεδιασμού).εκτός εάν 
το πλεόνασμα αναστρέφει 
κάποιο προηγούμενο 
έλλειμμα , τότε πιστώνεται 
στα αποτελέσματα χρήσης

Χρέωση στα 
αποτελέσματα χρήσης 
εκτός εάν το έλλειμμα 
αναστρέφει ένα 
προηγούμενο πλεόνασμα, 
τότε χρεώνεται στο 
κεφάλαιο

Την απομειωμένη ζημία θα πρέπει λογιστικά να την χειριστούμε ως αύξηση 

αναπροσαρμογής [ΔΛΠ 36. 104],

Απομείωση

Η λογιστικά αξία ενός πάγιου στοιχείου μπορεί να μην ανακτηθεί από την 

μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οποτεδήποτε υπάρχουν ενδείξεις 

απομείωσης θα πρέπει να διεξάγεται αναθεώρηση της απομείωσης [ΔΛΠ 36.-9], 

Όταν προσδιορίζεται η ύπαρξη απομείωσης , θα πρέπει η καταγραφή της λογιστικής 

αξίας στο ανακτήσιμο ποσό να χρεώνεται ως άμεση δαπάνη στα αποτελέσματα 

χρήσης. [ΔΛΠ 36.58-59 ]. Εντούτοις, μέχρι το σημείο που αντιστρέφει μια

88



προηγούμενη άνοδο αναπροσαρμογής , θα πρέπει να χρεωθεί άμεσα στο πλεόνασμα 

αναπροσαρμογής [ΔΛΠ 36.58-59 ].

Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης

Η ζημία απομείωσης που καταχωρήθηκε για ένα πάγιο στοιχείο σε 

προηγούμενες περιόδους πρέπει να αναστραφεί μόνο όταν έχει υπάρξει μια μεταβολή 

στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του 

περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζημία απομείωσης που είχε καταχωρηθεί 

[ΔΛΠ 36.99]. Περισσότερες πληροφορίες για την αξιολόγηση των ενδείξεων για 

αναστροφές απομείωσης παρέχονται στην παράγραφο 96 του ΔΛΠ 36. Αναστροφές 

απομείωσης για περιουσιακά στοιχεία τα οποία λογίζονται στο ιστορικό τους κόστος 

, βασίζονται σε μια αποκατάσταση της αξίας μέχρι του ποσού του αρχικού 

κόστους, αλλά μειώνονται κατά του ποσού της απόσβεσης το οποίο θα είχε χρεωθεί 

εάν η αρχική καταγραφή δεν είχε πραγματοποιηθεί [ΔΛΠ 36.102]

Διαφορετικός είναι ο κανόνας που ισχύει για τα περιουσιακά στοιχεία που 

έχουν αναπροσαρμοσθεί. Η αναστροφή μια απομειωμένης ζημίας σε ένα 

αναπροσαρμοσμένο στην αξία του περιουσιακό στοιχείο, θα πρέπει να το χειριστούμε 

λογιστικά ως μια αύξηση αναπροσαρμογής σύμφωνα με το ΔΛΠ 16, [ΔΛΠ 36.104], 

Η αναστροφή επομένως θα πρέπει να λογίζεται σύμφωνα με το πού έχει γίνει η 

αρχική καταγραφή. Εάν η καταγραφή έγινε στα αποτελέσματα χρήσης, η αναστροφή 

καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Εάν η καταγραφή χρεώθηκε στο 

αποθεματικό αναπροσαρμογής (revaluation reserve) , η αναστροφή θα πρέπει να 

πιστωθεί στο ίδιο μέρος [ΔΛΠ 36.105].
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Αποζημίωση για την ζημία απομείωσης.

Η αποζημίωση μπορεί να παραληφθεί υπό μορφή αποζημιώσεων από τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, τις κυβερνητικές αποζημιώσεις σχετικές με τα 

απαλλοτριωμένα περιουσιακά στοιχεία ή τον ακούσιο επανεντοπισμό ή τη 

μετατροπή των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων που έχουν απομειωθεί. 

Χρηματικές η μη χρηματικές αποζημιώσεις από τρίτα μέλη καταγράφονται στα 

αποτελέσματα χρήσης όταν έχει ληφθεί ή όταν η παραλαβή της είναι ουσιαστικά 

βέβαιη [SIC-14.4], Απομειώσεις η απώλειες στοιχείων των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, σχετικές αξιώσεις η πληρωμές αποζημιώσεων από τρίτα μέρη, και 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη αγορά η κατασκευή παγίων , θα πρέπει να λογίζονται ως 

ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα [SIC-14.4] .

Μια ζημία απομείωσης θα πρέπει να καταχωρείται οποτεδήποτε το φερόμενο 

ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμος ποσό του [ΔΛΠ 

36.58],

Απομειώσεις η ζημίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων, σχετικές απαιτήσεις, 

πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αγορά η 

κατασκευή αντικαθιστάμενων πάγιων στοιχείων είναι .ξεχωριστά οικονομικά 

γεγονότα και θα πρέπει να λογίζονται ως ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα.

Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πως η διοίκηση της επιχείρησης καταχωρεί την 

αποζημίωση που λαμβάνει για ζημίες απομείωσης από ένα τρίτο μέλος.

Παράδειγμα: Στις 1 Δεκεμβρίου του 2001 ένα μηχάνημα ενός εργοστασίου 

καταστρέφεται μερικώς εξαιτίας της κακής διαχείρισης ενός από τους εργαζομένους. 

Η λογιστική αξία του μηχανήματος την συγκεκριμένη ημερομηνία ήταν 250.000 και 

η ζημία απομείωσης που υπέστη αναφορικά με το πάγιο στοιχείο ήταν 100.000. Το
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μηχάνημα καλύφθηκε από την ασφάλεια και η ασφαλιστική εταιρία πλήρωσε 

αποζημίωση της τάξης των 120.000 στην 1 Μάίου 2002. Η διοίκηση ξόδεψε 80.000 

το2002 για να επανακατασκευάσει το μηχάνημα και να το φέρει υπό φυσιολογικές 

εργασιακές συνθήκες.

Απάντηση·. Η διοίκηση θα πρέπει να λογαριάσει ξεχωριστά τα τρία οικονομικά 

γεγονότα ως εξής:

α) μια ζημία απομείωσης των 100.000 θα πρέπει να καταχωρείται στις οικονομικές 

καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2001.

β)η αποζημίωση των 120.000 από την ασφαλιστική εταιρία θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης όταν αναγνωρίζεται. Η ασφαλιστική 

κάλυψη θα πρέπει να καταχωρείται στους εισπρακτέους λογαριασμούς (receivables) 

στις οικονομικές καταστάσεις του 2001 μόνο εάν η πρόσοδος από τις ασφαλιστικές 

εισπράξεις είναι ουσιαστικά βέβαιη με την ολοκλήρωση των οικονομικών 

καταστάσεων . Διαφορετικά, ο λογαριασμός αυτός αποτελεί ένα ενδεχόμενο 

περιουσιακό στοιχείο (contingent asset) και δεν θα πρέπει να καταχωρείται αλλά να 

γνωστοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 31 του ΔΛΠ 37, και 

γ) το κόστος αποκατάστασης των 80.000 θα πρέπει να προσδιορίζεται και να 

κεφαλαιοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 εάν οι επισκευές 

πραγματοποιήθηκαν το 2002 [SIC 14.4]. Προσαύξηση για την εργασία που διεξήχθη 

δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις του 2001.

Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο αποδεσμεύεται από την επιχείρηση, θα πρέπει 

να μην υπάρχει και στο ισοζύγιο. Το ίδιο, επίσης απαιτείται όταν ένα περιουσιακό 

στοιχείο αποσύρεται μόνιμα από την χρήση του και δεν έχει μελλοντική οικονομική 

αξία [ΔΛΠ 16.55]. Οποιαδήποτε απώλεια η κέρδος προκύπτει ως διαφορά μεταξύ
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εισπράξεων από την αποδέσμευση του παγίου και της λογιστικής του αξίας , θα 

πρέπει να καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης [ΔΛΠ 16.56].

Μια εσωτερική μεταφορά αποθέματος θα πρέπει να γίνεται για οποιοδήποτε 

στοιχείο του ανασχεδιασμένου αποθεματικού που σχετίζεται με το περιουσιακό 

στοιχείο. [ΔΛΠ 16.39],

Όταν ένα πάγιο στοιχείο παύει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια 

καταχώρησης των ενσώματων ακινητοποιήσεων τότε θα πρέπει να αποκαταχωρείται.

Γνωστοποιήσεις

Συγκριτικές πληροφορίες δεν απαιτούνται για τη λογιστική συμφωνία των 

λογιστικών ποσών[ΔΛΠ 16.60 ]. Πολλές επιχειρηματικές οντότητες προτιμούν να 

παρουσιάσουν χωριστές ταξινομήσεις σε πίνακα των ακαθάριστων περιουσιακών 

στοιχείων και της σωρευμένης απόσβεσης , με κάθε μια σε ξεχωριστή λογιστική 

συμφωνία.

Οι περιορισμοί για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις και το ποσό δαπανών 

σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που είναι υπό κατασκευή θα πρέπει επίσης να 

γνωστοποιηθούν , όπως πρέπει να γνωστοποιηθεί και το ποσό των δεσμεύεται για την 

απόκτηση των ενσώματων παγίων [ΔΛΠ 16.61 ].

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αναπροσαρμοσμένες αξίες 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων

Όταν τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων εμφανίζονται με 

αναπροσαρμοσμένες αξίες , πρέπει να γνωστοποιούνται ως εξής:
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A) Η χρησιμοποιηθείσα βάση αναπροσαρμογής

Β) Η ημερομηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρμογή.

Γ) Κατά πόσο χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής.

Δ) Η φύση των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν , για να προσδιοριστεί το 

κόστος αντικατάστασης.

Ε) Η λογιστική αξία κάθε μιας κατηγορίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

όπως θα περιλαμβανόταν στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το λογιστικό 

χειρισμό του ιστορικού κόστους των περιουσιακών στοιχείων.

Στ) Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής , πουν να δείχνει την κίνηση αυτών μέσα 

στη χρήση και οποιοδήποτε περιορισμό στην διανομή του υπολοίπου στους μετόχους.

Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για τους μισθωτές σχετικά με ιδιόκτΐ]τα ενσώματα 

πάγια στοιχεία που έχουν μισθωθεί υπό την λειτουργία της μίσθωσης.

Ένας μισθωτής ενσώματων πάγιων στοιχείων που είναι μισθωμένα σύμφωνα 

με το πρότυπο 17 θα πρέπει να παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις , 

συμπεριλαμβανομένης της καθαρής λογιστικής αξίας των εν λόγω παγίων. Θα πρέπει 

επίσης να δίνεται : η λογιστική συμφωνία μεταξύ των ελάχιστων πληρωμών 

μίσθωσης στην ημερομηνία του ισοζυγίου της επιχείρησης και της παρούσης αξίας 

των , η παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης ( συνολοκοποιημένες και 

αναλυμένες σύμφωνα με τον χρόνο ωρίμανσης) , το ενδεχόμενο ενοίκιο που 

αναγνωρίζεται στην περίοδο μίσθωσης, και μία γενική περιγραφή των σημαντικών 

διευθετήσεων που αφορούν την μίσθωση [ΔΛΠ 17.23] .
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Επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για τους εκμισθωτές.

Ένας εκμισθωτής θα πρέπει να παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις , 

συμπεριλαμβανομένου των ελάχιστων πληρωμών μίσθωσης που υπόκεινται σε μη- 

ακυρωτέες λειτουργικές μισθώσεις ( συνολικοποιημένες η αναλυμένες σύμφωνα με 

την ωρίμανση), τα συνολικά ενδεχόμενα ενοίκια που αναγνωρίζονται στη χρήση και 

μια γενική περιγραφή των σημαντικών διευθετήσεων της μίσθωσης [ΔΑΠ 1],
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Σύνοψη -Συμπεράσματα

Η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 1998 σε ορισμένες χώρες της Ασίας, 

οδήγησε στην ανάγκη για πιο διαφανή λογιστικά πρότυπα ώστε οι επενδυτές, οι 

δανειστές και οι αρχές να μορφώνουν καλύτερη άποψη των επιχειρήσεων.

Το 1998, οι υπουργοί οικονομίας των G7 και οι κεντρικοί τραπεζίτες αποφάσισαν να 

προωθήσουν διεθνείς αρχές, πρότυπα και κώδικες στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα των χωρών τους. Επίσης, κάλεσαν όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε 

παγκόσμιες κεφαλαιαγορές να συμμορφωθούν με τους νέους διεθνείς κώδικες και 

πρότυπα.

Πολλές χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), 

International Accounting Standards, σαν δικά τους ή με ελάχιστες προσθαφαιρέσεις. 

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει την υποχρεωτική εφαρμογή των 

ΔΛΠ στις εισηγμένες εταιρείες των χωρών μελών από 1/1/2005 και έτσι αρκετές 

ξεκίνησαν να δημοσιεύουν οικονομικά στοιχεία με βάση τα ΔΛΠ.

Στην Ελλάδα, οι λογιστικές αρχές βασίζονται στον ν. 2190/1920 και τις 

προσθήκες του, οι οποίες γενικά ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, ενώ το Εθνικό 

Συμβούλιο Λογιστικής δημοσιεύει τις προτάσεις του. Πρόσφατα, προτάθηκε από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η εφαρμογή των ΔΛΠ στις εισηγμένες εταιρείες από 

1/1/2004 ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην Βουλή. 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τα ΔΛΠ, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ από τις Α.Ε. των οποίων οι μετοχές είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και προαιρετική από τις λοιπές επιχειρήσεις 

που έχουν την μορφή Α.Ε. και επιλέγουν τακτικούς ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. Τα ΔΛΠ εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιευομένων 

οικονομικών καταστάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν:
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1. Ισολογισμό

II. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

III. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων

IV. Κατάσταση Ταμιακών Ροών

V. Προσάρτημα με Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

2. Στις οικονομικές καταστάσεις 1 i — 1 iii περιλαμβάνονται τόσο οι οικονομικές 

καταστάσεις των μητρικών εταιρειών όσο και οι ενοποιημένες των ομίλων εταιρειών 

που συντάσσονται με ευθύνη των μητρικών.

3. Η εφαρμογή των ΔΛΠ αφορά τις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται κατά τις διαχειριστικές χρήσεις ή περιόδους οι οποίες λήγουν μετά 

τις 31/12/2002.

4. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ πρέπει για την υποβολή των ετήσιων 

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, να προσαρμόζουν το λογιστικό αποτέλεσμα που 

εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως στο φορολογητέο αποτέλεσμα 

που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και θα 

φορολογούνται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα.

5. Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν υποχρεωτικά ή προαιρετικά τα ΔΛΠ μπορούν να 

σχηματίσουν κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής αφορολόγητο αποθεματικό ισόποσο 

του κόστους προσαρμογής στα ΔΛΠ.

6. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 

Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες της εφαρμογής των ΔΛΠ εφόσον η 

εφαρμογή τους επηρεάζει την υφιστάμενη νομοθεσία των Α.Ε.

Η φιλοσοφία των ΔΛΠ είναι οι οικονομικές καταστάσεις να αποδίδουν την 

πραγματική κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο και να γίνονται περισσότερο 

ουδέτερες παρά συντηρητικές. Έτσι, ενώ όλα τα πρότυπα διέπονται από την αρχή της
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«αυτοτέλειας της χρήσης» (accrual basis) , τα ΔΛΠ έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στην 

αυτοτέλεια της χρήσης, αφού φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ότι μια 

μεταχρονολογημένη επιταγή 14 μηνών πρέπει να παρουσιάζεται στον ισολογισμό με 

την αξία που προεξοφλείται στο παρόν και όχι με την ονομαστική αξία της. Επίσης, 

όλα τα πρότυπα διέπονται από την αρχή της «συνέχειας» (going concern), και τα ΔΛΠ 

προβλέπουν ότι πολλά στοιχεία του πάγιου ενεργητικού μπορούν να αποτιμώνται ως 

χωριστές επενδύσεις με εφαρμογή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Τέλος, εννοείται ότι όταν μια εταιρεία εφαρμόσει τα ΔΛΠ, θα πρέπει να τα εφαρμόσει 

σε όλες τις διατάξεις και όχι μόνο στα βασικά σημεία.

Μια περαιτέρω ανάλυση των 5 προαναφερθέντων οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα ΔΛΠ είναι:

1. Ο ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι απλοί και δεν έχουν 

πολλές ορατές διαφορές σε σχέση με τα υπάρχοντα. Ορισμένες καίριες διαφορές με τα 

ΔΛΠ είναι:

α)Κανένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από έρευνα, δεν καταχωρείται ως 

στοιχείο ενεργητικού αλλά πρέπει να καταχωρηθεί σαν έξοδο. Το ίδιο ισχύει με τις 

δαπάνες εκκίνησης, δαπάνες διαφήμισης και δαπάνες εκπαίδευσης, 

β)Τα πάγια αποτιμώνται σε ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) ή σε τρέχον κόστος (με 

τακτική αποτίμηση από ειδικό εκτιμητή) και περιλαμβάνουν τα ιδιόκτητα και τα 

ενοικιασμένα με leasing,

γ)Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (με ποσοστό συμμετοχής στα δικαιώματα 

ψήφου πάνω από 20%) αποτιμώνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης ή την μέθοδο 

του κόστους κτήσης,

δ)Οι δόσεις των ομολογιακών δανείων προεξοφλούνται με το τρέχον επιτόκιο της 

αγοράς,
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ε)Οι προβλέψεις προεξοφλούνται στο παρόν, οπότε οι αποζημιώσεις προσωπικού με 

προγράμματα καθορισμένων παροχών απαιτούν αναλογιστικές μελέτες, 

στ)Τα έσοδα για μεταγενέστερες υπηρεσίες εγγράφονται σε μεταβατικό λογαριασμό 

και λογίζονται στα έσοδα χρήσης όπου παρέχονται,

η)Σχεδόν όλα τα έσοδα και έξοδα (συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων κλπ.) 

είναι οργανικά και όχι έκτακτα,

θ)0 φόρος εισοδήματος αποτελεί δαπάνη κάθε χρήσης και δεν καταρτίζεται πίνακας 

διάθεσης. Αναγράφεται ο φόρος που αναλογεί στα αποτελέσματα χρήσεως και όχι ο 

φόρος που καταβάλλεται στην εφορία με βάση τον φορολογικό νόμο, ενώ οι διαφορές 

που προκύπτουν από τα ΔΛΠ και τον φορολογικό νόμο καταχωρούνται σε ειδικό 

λογαριασμό ως αναβαλλόμενοι φόροι,

ι)Σε ενοποιημένους ισολογισμούς, θα εμφανίζεται υπεραξία επιχείρησης η οποία θα 

αποσβένεται με συντελεστή 5%,

ια)Τα δικαιώματα μειοψηφίας ενοποιούνται με πραγματικές αξίες και όχι λογιστικές.

2. Η Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων είναι μια νέα οικονομική 

κατάσταση για την Ελλάδα και παρουσιάζει τις επιμέρους μεταβολές που επήλθαν στα 

ίδια κεφάλαια κατά την διάρκεια της χρήσης.

3. Η Κατάσταση Ταμιακών Ροών είναι απλή και σχεδόν όμοια με την υπάρχουσα όπου 

οι ταμειακές ροές ταξινομούνται σε επιχειρηματικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

4. Το Προσάρτημα περιέχει πολλές και ουσιαστικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

a) Γνωστοποίηση της έδρας, των εγκαταστάσεων, του αντικειμένου εργασιών, του 

αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης κτλ.,

b) Δήλωση των λογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση 

κάθε στοιχείου του ενεργητικού και παθητικού,
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c) Επεξηγηματικές ή συμπληρωματικές πληροφορίες των στοιχείων του 

ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως,

d) Έσοδα και έξοδα ανά επιχειρηματικούς και γεωγραφικούς τομείς,

e) Ασυνήθη γεγονότα που επηρεάζουν τα αποτελέσματα,

f) Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία κλεισίματος,

g) Υπολογισμός κερδών ανά μετοχή,

h) Εκδόσεις, επαναγορές και εξοφλήσεις ομολογιών και μετοχών, 

ΐ) Μερίσματα πληρωτέα,

j) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και οικονομικές δεσμεύσεις.

Στον παρακάτω πίνακα πραγματοποιείται μια σύνοψη των βασικών διαφορών οι των 

ΔΛΠ με τα Ελληνικά Πρότυπα όπως προκύπτουν από τις πρόσφατες αλλάγές:

1 Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

* Δεν συντάσσεται κατάσταση ταμ. ροών * Επιπλέον κατάσταση ταμιακών ροών

πλην των εισηγμένων. (cash flow statement).

* Δεν συντάσσεται κατάσταση * Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων.

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. * Η αναπροσαρμογή της αξίας των

Εμφανίζεται στον πίνακα Διάθεσης ακινήτων γίνεται σύμφωνα με πόρισμα

Κερδών εμμέσως. Πάγια Ενσώματα έκθεσης, ανεξάρτητου εξειδικευμένου

(Tangibles).

* Γίνεται αναπροσαρμογή αξίας 

ακινήτων ανά τέσσερα χρόνια (γήπεδα 

και κτίρια με συντελεστές και αντ. 

αξίες).

εκτιμητή.

| Αϋλα (Intangibles)

* Οι τόκοι αγοράς παγίων * Οι τόκοι για αγορά παγίων

χαρακτηρίζονται έξοδα πολυετούς ενσωματώνονται στην αξία των παγίων, δεν

απόσβεσης (5 έτη). αποσβένονται σε πέντε (5) έτη.
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Αποσβέσεις (Depreciation) ενσώματων παγίων

* Οι συντελεστές ετήσιας απόσβεσης * Δεν ορίζονται συντελεστές απόσβεσης

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα 

ενσώματα πάγια καθορίζονται με ΠΔ.

αλλά τα πάγια αποσβένονται με βάση τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Αποσβέσεις (Depreciation) Αϋλων

* Τα έξοδα αυτά αποσβένονται σε πέντε * Τα διάφορα έξοδα αγοράς ή κατασκευής

(5) έτη.

* Ισχύει το ίδιο και για τα καθαρά άυλα.

παγίων προσαυξάνουν την τιμή κτήσης 

τους και δεν αποσβένονται κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

* Δεν αποσβένονται τα καθαρά άυλα σε 

πέντε χρόνια αλλά στην ωφέλιμη ζωή τους.

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης

* Τα έξοδα έρευνας καταχωρίζονται στο 

λογαριασμό εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης.

* Τα έξοδα ανάπτυξης ομοίως.

* Τα έξοδα έρευνας επιβαρύνουν πάντα τα 

αποτελέσματα.

* Τα έξοδα ανάπτυξης μπορούν να 

κεφαλαιοποιηθούν.

Αποτίμηση χρεογράφων

* Γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

τιμής κτήσης και τρέχουσας και για κάθε 

στοιχείο χωριστά.

Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

* Αποκτώνται με σκοπό το κέρδος σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.

* Αποκτώνται με σκοπό τη μακροπρόθεσμη 

διακράτηση.

* Αλλος σκοπός πλην των ανωτέρω.

Αναβαλλόμενη φορολογία (Deferred taxation)

* Δεν προ βλέπεται από το Ν. 2190/20. * Γίνεται πρόβλεψη καταβολής φόρων 

λόγω μόνιμων διαφορών και προσωρινών 

διαφορών.

Λογιστική παρακολούθηση της χρ. μίσθωσης (leasing)

* Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ 

χρηματοδοτικής μίσθωσης και

* Έχουμε λειτουργική μίσθωση (είναι 

μικρότερη από την ωφέλιμη ζωή των
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λειτουργικής μίσθωσης. παγίων).

* Έχουμε χρηματοδοτική μίσθωση (είναι 

για όλη την ωφέλιμη ζωή των παγίων).

| Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

* Είναι υποχρεωμένη η επιχείρηση να 

λογιστικοποιεί προβλέψεις για 

προσωπικό με δικαιώματα 

συνταξιοδότησης.

Δύο είδη:

* Πρόγραμμα προσδιορισμένου οφέλους. 

Απαιτείται αναλογιστική μελέτη.

* Πρόγραμμα προσδιορισμένης 

συνεισφοράς. 0 εργοδότης πληρώνει ένα 

συγκεκριμένο ποσό σε κάποια ασφαλιστική 

εταιρεία.

| Λοιπές προβλέψεις

* Ισχύουν ό,τι για τα ΔΛΠ. * Ισχύουν ό,τι για τα ΕΛΠ εκτός από:

* Επιτρέπεται προεξόφληση μακροχρόνιων 

προβλέψεων σε παρούσες αξίες, κάτι που 

ρητώς δεν αναφέρεται στα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα.

| Ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων (Consolidation)

* Ενοποιούνται μόνο οι θυγατρικές με 

ίδια δραστηριότητα.

* Ενοποιούνται όλες ανεξαρτήτως οι 

θυγατρικές.

| Υπεραξία (Good will)

* Αποτιμάται με ίδιο τρόπο, αποσβένεται 
με εφάπαξ.

* Αποσβένεται συστηματικά κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, όχι όμως 
μεγαλύτερη από 20 χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα, η εφαρμογή των ΔΛΠ είναι σωστό και ουσιαστικό μέτρο 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής αγοράς, καθώς θα εξασφαλισθεί η ομοιομορφία των 

οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και συνεπώς η καλύτερη σύγκριση με 

αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού. Ωστόσο , τίθενται κάποια θέματα προς 

συζήτηση όπως κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα είναι έτοιμες για την εφαρμογή από
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1/1/2005 και εάν με την εφαρμογή των ΔΛΠ θα μεταβάλει σημαντικά την καθαρή 

θέση των επιχειρήσεων.

Ας σημειωθεί ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ, πέραν της λογιστικής απεικόνισης, 

απαιτεί επεξεργασία νέων στοιχείων και πληροφοριών. Έτσι, ο λογιστής δεν είναι 

απλός καταχωρητής λογαριασμών αλλά γίνεται εκτιμητής κάνοντας προεξοφλήσεις, 

μελέτες αποτίμησης, πίνακες διαφορών κτλ.. Προοδευτικά λοιπόν το επάγγελμα του 

λογιστή εξελίσσεται και οι λογιστές αναλαμβάνουν και άλλους ρόλους, όπως εκείνο 

του στρατηγικού συμβούλου μίας επιχείρησης, του διευθύνοντος οικονομικού 

συμβούλου μίας εταιρείας, κ.λπ.. Συνεπώς στα χρόνια που ακολουθούν, οι ευκαιρίες 

απασχόλησης για τους λογιστές θα διευρύνονται σε διάφορους τομείς, καθώς 

αναλαμβάνουν περισσότερους υπεύθυνους ρόλους στις επιχειρήσεις.

102



Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έκδοση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

1998

2. Πρωτοψάλτης Δρ. Ν. και Π. Βρουστούρης ^Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα & 

Διερμηνείες, Πρακτική ανάλυση και ερμηνεία με Λογιστικά Παραδείγματα εφαρμογής, Δρ. 

Ν. Πρωτοψάλτης και Π. Βρουστούρης, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 2002.

3. Καπανταϊδάκης Ιωάννης, Ταμειακές Ροές (Δ.Λ.Π. 7), Επιστημονική Μονογραφία

2002,

4. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως. Εκδόσεις 

Πάμισός, Αθήνα, 2002

5. Π.Βρουστούρης, Α.Πρωτοψάλτης, Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, Εκδόσεις ΣΟΕΛ, 2002

6. Θεόδωρος Γ. Γρηγοράκος Ανάλυση - ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002

7. Εμμανουήλ I. Σακέλλης Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Εκδόσεις Σακέλλη,

2002

8. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Αναπροσαρμογή αζίας ακινήτων. Εκδόσεις 

Πάμισός, Αθήνα, 2001

9. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις νομοθεσία 

και πρακτική. Εκδόσεις Πάμισός, Αθήνα, 1998

10. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Θέματα απογραφής και ισολογισμών. Λογιστής, 

τεύχος Μαρτίου 2003

11. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό, Λογιστής, τεύχος 

Νοεμβρίου 2002

103



12. Παναγιώτης Βρουστούρης, Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, Λογιστής, τεύχος 

Οκτωβρίου 2002

13. Γιάννη Λ. Φίλου, Η Συμφωνία του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέο κατά 

τη μετατροπή από ΕΛΠ σε ΑΛΠ, Λογιστής, τεύχος Σεπτεμβρίου 2002

14. Παναγιώτης Βρουστούρης, Οι Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στα 

πλαίσια του Ν. 2190/1920 και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

Λογιστής, τεύχος Ιουνίου 2002

15. Γιάννη Λ. Φίλου, Ανάλυση (των κατά τα ΔΛΠ) οικονομικών καταστάσεων, 

Λογιστής, Ιούνιος 2002

16. Παναγιώτης Βρουστούρης, Οι λογιστικές εκτιμήσεις κατά τα ΔΛΠ 

Λογιστής, τεύχος Απριλίου 2002

17. Γιάννη Λ. Φίλου, Η τεχνική της μετατροπής στα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, Λογιστής, τεύχος Δεκεμβρίου 2001

18. Γιάννη Λ. Φίλου, Οι ενοποιημένες οικονομικές σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα, Λογιστής, τεύχος Σεπτεμβρίου 2001

19. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Απόκτηση, ανάληψη και κατοχή μετοχών της 

μητρικής από θυγατρικές εταιρείες. Λογιστής, τεύχος Ιουνίου 2001

20. Γιάννη Λ. Φίλου, Πάγια στοιχεία (ενσώματες ακινητοποιήσεις. Λογιστής, 

τεύχος Μάί'ου 2001

21. Γιάννη Λ. Φίλου, Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι κύριες διαφορές τους 

από την ελληνική νομοθεσία. Λογιστής, τεύχος Απριλίου 2001

22. Γεωργίου Στ. Αληφαντή, Αναπροσαρμογή αζίας ακινήτων. Λογιστής, 

τεύχος Ιανουάριου 2001

23. www,iasb,org,uk

24. www.iasplus.com

104

http://www.iasplus.com

