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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ον διεθνείς οικονομικές συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, η δυναμική 

φύση των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών που επέφερε τη χρήση νέων μορφών παραγωγών 

χρηματοπιστωτικών μέσων, πέρα των παραδοσιακών πρωτογενών μέσων, η αδυναμία του συστήματος 

αποτίμησης με βάση το ιστορικό κόστος, καθώς και οι πολλοί και διαφορετικοί κανόνες και ερμηνείες 

που υιοθετούν οι νομοθεσίες των χωρών έχουν δημιουργήσει προβλήματα τόσο στις επιχειρήσεις όσο 

και στους επενδυτές.

Οι πολυεθνικές εταιρίες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε διάφορα Χρηματιστήρια 

του κόσμου, είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν διαφορετικές εκθέσεις σύμφωνες με τα πρότυπα που 

ισχύουν σε κάθε χώρα. Κάτι τέτοιο είναι πολύ δαπανηρό για τις ίδιες τις εταιρίες και προκαλεί και 

σύγχυση στους επενδυτές λόγω έλλειψης της συγκρίσιμης πληροφορίας.

Το πρόβλημα αυτό προσπαθεί εδώ και χρόνια, να επιλύσει η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (International Accounting Standards Committee-IASC) με την έκδοση και καθιέρωση 

ενιαίων λογιστικών αρχών, κανόνων και πρακτικών που να τυγχάνουν της παγκόσμιας αποδοχής.

Η πτυχιακή αυτή εργασία θα παρουσιάσει το έργο της παραπάνω επιτροπής και θα αναφερθεί 

περιληπτικά στα μέχρι σήμερα εκδοθέντα πρότυπα, καθώς ο όγκος αλλά κυρίως η ρευστότητα των 

λογιστικών πληροφοριών καθιστά πολλά από αυτά ανενεργά και έτσι οι τακτικές αναθεωρήσεις είναι 

απαραίτητες για την, κατά το δυνατόν πιστότερη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των 

επιχειρήσεων.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι μέχρι τώρα ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

σχετικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί, η στρατηγική της και οι τρόποι εφαρμογής των λογιστικών 

προτύπων.

Στο τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι σημαντικότερες διαφορές των διεθνών με τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα και στο τέταρτο κεφάλαιο θα διερευνηθούν οι επιδράσεις των νέων αλλαγών που θα 

επέλθουν στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι διαδικασίες μετάβασης και ορθής εφαρμογής των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων καθώς και μερικές πρακτικές εφαρμογές.

Η έλλειψη σχετικής κυρίως ελληνικής βιβλιογραφίας από τη μία και η ραγδαία εξέλιξη 

οικονομικών συνεργασιών και η ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την άλλη, έχει καταστήσει 

απαραίτητη την παρακολούθηση των λογιστικών προτύπων όχι μόνο λόγω της υποχρεωτικής τους 

εφαρμογής, αλλά κυρίως της αλλαγής που θα επέλθει στην οικονομική αποτίμηση των εταιριών οι 

οποίες πλέον θα είναι απαλλαγμένες από τις εθνικές, φορολογικές και πολιτικές ρυθμίσεις.

Στόχος της εργασίας είναι η συγκέντρωση και παρουσίαση όλων των πληροφοριών που θα 

συνεισφέρουν στην έγκαιρη ενημέρωση και κατάλληλη προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων και 

των επενδυτών.
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I. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σκοπός ενός σύγχρονου λογιστικού συστήματος είναι η ρεαλιστική απεικόνιση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης και η ομοιόμορφη αποτίμηση για λόγους 

συγκρισιμότητας, στην εύλογη αξία. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα λογιστικά πρότυπα 

και τα περισσότερο διαδεδομένα παγκοσμίως, είναι τα:

-Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards-IAS) τα οποία πρόκειται να 

εφαρμοστούν υποχρεωτικώς από τις εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Λογιστικών Προτύπων (Statements of Financial 

Accounting Standards-SFAS), που εφαρμόζονται κυρίως στις Η.Π.Α.

Τα παραπάνω πρότυπα είναι απαραίτητα για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων 

των επιχειρήσεων και κυρίως των πολυεθνικών και των εταιριών που είναι εισηγμένες ή πρόκειται να 

εισαχθούν στο Χρηματιστήριο.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι εγκεκριμένες εκθέσεις που δείχνουν το πώς πρέπει να 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, συγκεκριμένοι τύποι συναλλαγών και 

άλλων γεγονότων.

Τα Δ.Λ.Π. έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η οποία συστήθηκε 

το 1973, ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της 

Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Ιρλανδίας και των 

Η.Π.Α. Η επιτροπή (IASC) είναι ένα ανεξάρτητο, αυτοδιοικούμενο σώμα που αποτελείται από 

αντιπροσωπείες 143 επαγγελματικών λογιστικών σωμάτων από 103 χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

μόνο παρατηρητές οι οποίοι αποδέχονται τα προτεινόμενα λογιστικά πρότυπα. Οι εργασίες της IASC 

διεξάγονται από ένα Συμβούλιο που αποτελείται από αντιπροσωπείες 13 χωρών και 4 οργανώσεων κατ’ 

ανώτατο όριο.

Θεωρείται απαραίτητη η εναρμόνιση με τα Δ.Λ.Π. για να βελτιωθεί η ποιότητα και αξιοπιστία 

των οικονομικών καταστάσεων, να υπάρξει ένας αυξανόμενος βαθμός συγκρισιμότητας των εκθέσεων 

και να αυξηθεί η χρησιμότητά τους παγκοσμίως. Μέχρι και σήμερα κάθε χώρα έχει τη δική της 

νομοθεσία που ρυθμίζει τον τρόπο οικονομικών αποτίμησης των εταιριών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 

διαφορές τύπου και περιεχομένου μεταξύ των λογιστικών προτύπων των περισσοτέρων χωρών. Αυτές οι 

διαφορές οφείλονται σε μία ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και νομικών συνθηκών καθώς και στο 

ότι η κάθε χώρα έχει υπόψη της τις ανάγκες των χρηστών-κατοίκων της, όταν θεσπίζει εθνικές 

διατάξεις.

Τα Δ.Λ.Π. πρέπει να είναι αξιόπιστα και να τυγχάνουν γενικής αποδοχής. Για να επιτευχθεί 

αυτό η Επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους εκδότες των εθνικών λογιστικών προτύπων και η 

δομή της πρέπει να αντανακλά το διεθνές περιβάλλον και να μην βασίζεται σε οποιοδήποτε εθνικό
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μοντέλο. Η επιτροπή λαμβάνει γνώση των λογιστικών προτύπων που ήδη έχουν εκδοθεί σε κάθε θέμα 

και δημιουργεί ένα Δ.Λ.Π. για παγκόσμια αποδοχή, προσπαθώντας να εναρμονίσει, όσο είναι δυνατόν, 

τα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές μεθόδους των διαφόρων χωρών. Τα πρότυπα 

έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του επενδυτή και είναι περισσότερο λεπτομερή από τις λογιστικές 

οδηγίες (Accounting Directives) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 1996 μέχρι σήμερα η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) έχει προβεί σε 

σταδιακή και σε βάθος αναθεώρηση και ανάπτυξη των εν λόγω προτύπων. Εκτός αυτού, το 1999 η 

IASC οριστικοποίησε τα πρότυπα που αποτελούν τον βασικό πυρήνα και είχαν συμφωνηθεί με το 

Διεθνή Οργανισμό Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (International Organisation of Securities 

Commissions - IOSCO). Τα ΔΛΠ αποτελούν ένα περιεκτικό και σταθερό, από εννοιολογική άποψη, 

σύνολο προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προσαρμοσμένο ειδικά στις ανάγκες των 

διεθνών επιχειρηματικών κύκλων.

Οι σκοποί της Επιτροπής (IASC) είναι:

α) να διαμορφώνει και να δημοσιεύει Λογιστικά Πρότυπα, που πρέπει να τηρούνται κατά την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και να προωθεί την παγκόσμια αποδοχή και τήρησή 

τους, και

β) να εργάζεται για τη βελτίωση και την εναρμόνιση των κανόνων, λογιστικών προτύπων και 

διαδικασιών.

Η Επιτροπή έχει την πλήρη και απόλυτη αυτονομία στο να θέτει και να εκδίδει λογιστικά 

πρότυπα, χωρίς να έχει όμως και τη δύναμη να επιβάλλει διεθνή συμφωνία ή να απαιτήσει συμμόρφωση 

προς αυτά και τα οποία δεν υπερισχύουν των τοπικών κανόνων. Πολλές χώρες έχουν ήδη αποδεχτεί τα 

Δ.Λ.Π. και πολλές εταιρίες προετοιμάζονται για να δημοσιεύσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με αυτά. Τα περισσότερα χρηματιστήρια του κόσμου αποδέχονται τις οικονομικές 

κατεστάσεις εταιριών που δημοσιεύονται με βάση τα Δ.Λ.Π. Και ο Διεθνής Οργανισμός 

Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (IOSCO) συνέστησε το 2000 την αποδοχή χρεογράφων των εταιριών 

που υιοθετούν τα Δ.Λ.Π. Ο οργανισμός αυτός έχει ως μέλη επόπτες των κεφαλαιαγορών από όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι συνεργάζονται για να προάγουν υψηλότερης ποιότητας πρότυπα με σκοπό τη 

διατήρηση της αγοράς σε ικανοποιητικά επίπεδα και την αποτελεσματική επιτήρηση των διεθνών 

συναλλαγών χρεογράφων. Ο οργανισμός εξετάζει διαρκώς τη συμβατότητα των Δ.Λ.Π. ώστε να 

καθίσταται εφικτή η εισαγωγή των πολυεθνικών εταιριών που τα εφαρμόζουν στις διεθνείς 

κεφαλαιαγορές.

Μερικές χώρες ωστόσο, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς δεν αποδέχονται ακόμα στα 

χρηματιστήριά τους, εταιρίες που δημοσιεύουν μόνο με βάση τα Δ.Λ.Π.
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Η Επιτροπή (IASC) έχει μέλη τα οποία συμφωνούν να υποστηρίζουν τους σκοπούς της 

επιτροπής, αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να δημοσιεύουν στις αντίστοιχες χώρες τους τα Δ.Λ.Π., που γίνονται αποδεκτά για 

δημοσίευση από το Συμβούλιο της επιτροπής,

β) να εξασφαλίζουν ότι οι δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις ακολουθούν από κάθε 

ουσιώδη άποψη τα Δ.Λ.Π. και να γνωστοποιούν το γεγονός της συμμόρφωσης αυτής,

γ) να πείθουν τις Κυβερνήσεις, τα όργανα λογιστικής τυποποίησης, τις αρχές που ελέγχουν τα 

χρηματιστήρια αξιών και την εμπορική και βιομηχανική κοινότητα, για το ότι οι δημοσιευόμενες 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ακολουθούν τα Δ.Λ.Π. από κάθε ουσιώδη άποψη, και να 

γνωστοποιούν το γεγονός της συμμόρφωσης αυτής,

δ) να εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές είναι ικανοποιημένοι για το ότι οι οικονομικές καταστάσεις 

ακολουθούν τα Δ.Λ.Π. από κάθε ουσιώδη άποψη,

ε) να ενθαρρύνουν την αποδοχή και την τήρηση των Δ.Λ.Π. διεθνώς.

Η Ελλάδα είναι μέλος της Επιτροπής Δ.Λ.Π. και το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) ως 

ιδρυτικό μέλος τόσο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants- 

IFAC) όσο και της Επιτροπής Δ.Λ.Π. ανέλαβε την υποχρέωση να εισάγει στην Ελλάδα, να μεταφράσει, 

να εκδώσει και να επιδιώξει την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.

ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

Η λογιστική είναι μία κοινωνική επιστήμη και το αντικείμενο της καθορίζεται μέσα από τις 

κοινωνικές διαδικασίες. Η ιστορία, η κουλτούρα, η θρησκεία, η πολιτική, η γεωγραφία, το νομικό 

σύστημα και το οικονομικό περιβάλλον, επηρεάζουν όλες τις χρηματοοικονομικές αναφορές. Για το 

λόγο αυτό, η εναρμόνιση με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στις Η.Π.Α. οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις προετοιμάζονται προσανατολισμένες προς το συμφέρον των κατόχων 

χρεογράφων. Στη Γερμανία τείνουν να κυριαρχήσουν τα συμφέροντα της κυβερνητικής και 

φορολογικής εξουσίας. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι δεν ασπάζονται όλες οι χώρες την ιδέα ότι η 

λογιστική είναι μέσο για τη διάδοση των οικονομικών στοιχείων για τη λήψη επενδυτικών και 

πιστωτικών αποφάσεων. Η αποτίμηση της μακροοικονομικής κατάστασης της κάθε χώρας δεν πρέπει 

να γίνεται με απόλυτο τρόπο, αλλά πάντοτε με συγκρίσεις. Η προσπάθεια των αναλυτών να 

τυποποιήσουν ορισμένα λογιστικά μεγέθη προκειμένου να είναι σύμφωνα με λογιστικά πρότυπα άλλων 

κρατών ενέχουν στοιχεία αυθαιρεσίας. Για την αποφυγή τέτοιου είδους αυθαιρεσιών είναι απαραίτητη η 

υιοθέτηση κοινών λογιστικών προτύπων. (Στουρνάρας Ιωάννης, Οικονομικός ταχυδρόμος Φ.29,2001). 

Υπάρχουν τουλάχιστον 4 βασικά λογιστικά συστήματα τα οποία είναι: το Βρετανοαμερικανογερμανικό 

σύστημα, το Διηπειρωτικό σύστημα, το Νότιο Αμερικανικό σύστημα και το Σοσιαλιστικό σύστημα.

Το πρώτο είναι κοινό σύστημα στη Βόρεια Αμερική, την Ινδία ,Αυστραλία και Αγγλία. Οι χώρες 

που υιοθετούν αυτό το σύστημα έχουν γενικά αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές. Το δεύτερο σύστημα είναι

9



προσφιλές στην Ιαπωνία και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Τα κυβερνητικά συμφέροντα και αυτά των 

πιστωτών τείνουν να κυριαρχήσουν σ’ αυτό τα σύστημα. Το τρίτο εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες 

της Νοτίου Αμερικής, όπου κυριαρχεί λογιστική των μεταβαλλόμενων τιμών λόγω πληθωρισμού. Το 

τέταρτο σύστημα εμφανίζεται στις σοσιαλιστικές οικονομίες όπου οι χρηματοοικονομικές αναφορές 

εξυπηρετούν κυρίως τη κυβέρνηση.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές ενδεικτικές διαφορές των διεθνών πρακτικών: 

ο Έκτακτα αποθεματικά και άλλα κρυφά εγκεκριμένα αποθεματικά 

ο Υπερβολική καταγραφόμενη απόσβεση

ο Υποχρεώσεις για προβλέψεις συνταξιοδότησης μη αναγνωρίσιμες 

ο Φορολογική αναμόρφωση 

ο Γνωστοποίηση λογιστικών αρχών 

ο Μικρή σημασία στην αρχή της συνέπειας

ο Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης μη παραδεκτή 

ο Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης μη καταχωρούμενα στις οικονομικές καταστάσεις 

ο Ενοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μητρικής και της θυγατρικής εταιρίας

δεν απαιτείται

Τα Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Αμερική ονομάζονται Γενικές Αποδεκτές 

Λογιστικές Αρχές (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). H GAAP είναι οι κανόνες 

λογιστικής που αναπτύσσονται εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική και βρίσκονται διαρκώς υπό 

τροποποιήσεις και αλλαγές . Οι λογιστικές αρχές αλλάζουν για να ανταποκρίνονται στις αλλαγές και τις 

απαιτήσεις μιας αναπτυσσόμενης κοινωνίας. Η ανάπτυξη των Γενικών Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών 

έγινε πρωταρχικά από το ίδιο το λογιστικό επάγγελμα και την Αμερικάνικη Επιτροπή Χρεογράφων 

(Securities and Exchange Commission - SEC) και αργότερα σε μικρότερη κλίμακα από το Αμερικάνικο 

Λογιστικό Ινστιτούτο(ΑΐΏεΓΐοαη Accounting Association -AAA).

Σήμερα το λογιστικό σώμα που ρυθμίζει τα Αμερικάνικα πρότυπα είναι το Χρηματοοικονομικό 

Λογιστικό Συμβούλιο Προτύπων (Financial Accounting Standards Board - FASB), το οποίο 

αποτελείται από επτά μέλη αντιπροσώπους διαφορετικών οικονομικών ομάδων
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Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν το μέγεθος της παγκοσμιοπονημένης κεφαλαιαγοράς και 

τονίζουν την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός ενιαίου και παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα λογιστικών

προτύπων.

Πίνακας 1. Αριθμός εγχώριων και ξένων εταιριών σε διάφορα χρηματιστήρια του κόσμου.

ΕΥΡΩΠΗ, ΑΦΡΙΚΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Αθήνα 262 262 0

Άμστερνταμ 387 233 154

Βαρκελώνη 496 492 4

Βαρσοβία 221 221 0

Βιέννη 114 97 17

Βιλμπάο 275 273 2

Βρυξέλλες 278 159 119

Γερμανία 9.017 1.043 7.974

Γ ιοχάνεσμπουργκ 668 652 16

Ελβετία 412 239 173

Ελσίνκι 150 147 3

Ιρλανδία 103 84 19

Ιταλία 270 264 6

Κοπενγχάγη 243 233 10

Λισσαβόνα 125 125 0

Λιουμπλιάνα 130 130 0

Λονδίνο 2.791 2.292 499

Λουξεμβούργο 274 50 224

Μαδρίτη 727 723 4

Όσλο 215 195 20

Παρίσι 1.144 968 176

Στοκχόλμη 300 277 23

Τεχεράνη 295 295 0

Πηγή: www.nyse.com
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Πίνακας 2. Ξένες εταιρίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 16 Μαρτίου 2000

Χώρα Αριθμός

εταιριών

Αργεντινή 11

Αυστραλία 9

Μπαχάμες 2

Βερμούδες 10

Βραζιλία 21

Καναδάς 69

Νήσοι Κέϊμαν 5

Χιλή 23

Κίνα 9

Κολομβία 2

Δανία 2

Αγ. Δομίνικος 1

Φινλανδία 3

Γαλλία 17

Γερμανία 10

Γκάνα 1

Ελλάδα 2

Γκουέρνσευ 1

Χονγκ Κονγκ, Κίνα 10

Ουγγαρία 1

Ινδία 1

Ινδονησία 3

Ιρλανδία 5

Ισραήλ 5

Ιταλία 12

Ιαπωνία 13

Τζέρσευ 1

Κορέα 4

Λιβερία 1

Λουξεμβούργο 2

Μεξικό 28

Ολλανδία 16
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Ολλανδικές Αντίλλες 2

Νέα Ζηλανδία 2

Νορβηγία 5

Παναμάς 3

Περού 4

Φιλιππίνες 1

Πορτογαλλία 3

Πουέρτο Ρίκο 5

Ρωσσία 3

Σινγκαπούρη 4

Νότιος Αφρική 3

Ισπανία 6

Σουηδία 2

Ελβετία 4

Ταϊβάν 1

Turks&Caicos 1

Αγγλία 50

Βενεζουέλα 3

52 χώρες 402 εταιρίες

Πηγή: www.nyse.com
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ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2001

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά το 2001 αριθμούνται μέχρι το No 41 και εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα με τη σειρά που πρωτοεμφανίστηκαν. Τα Δ.Λ.Π. που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ 

αριθμούνται σε 33, δεδομένου ότι τα No 3, 4, 5, 6, 9, 13 και 25 έχουν καταργηθεί και ότι το No 41 θα 

ισχύει από το 2003. Επίσης το Δ.Λ.Π. 15 πρόκειται να καταργηθεί.

1 PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 INVENTORIES ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ Δ.Λ.Π. 27 ΚΑΙ 28

4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (DEPRECIATION ACCOUNTING)

5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Λ.Π. 1

6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Λ.Π. 15

7 CASH FLOW STATEMENTS ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

8 NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, FUNDAMENTAL 
ERRORS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (RESEARCH AND DEVELOPMENT 
COSTS)

10 EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

11 CONSTRUCTION CONTRACTS Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

12 INCOME TAXES Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

13 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ TO Δ.Λ.Π. 1

14 SEGMENT REPORTING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΜΗΜΑ

15 INFORMATION REFLECTING THE EFFECTS OF 
CHANGING PRICES

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

16 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ TOY 1998)

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17 LEASES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

18 REVENUE ΕΣΟΔΑ

19 EMPLOYEE BENEFITS ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

20 ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS AND 
DISCLOSURE OF GOVERNMENT ASSISTANCE

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

21 THE EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE 
RATES

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

22 BUSINESS COMBINATIONS ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

23 BORROWING COSTS ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

24 RELATED PARTY DISCLOSURES ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

25 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ (ACCOUNTING FOR INVESTMENTS)

26 ACCOUNTING AND REPORTING BY RETIREMENT 
BENEFIT PLANS________________________________________

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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BENEFIT PLANS ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

27 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

28 INVESTMENTS IN ASSOCIATES (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ TOY 1998)

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

29 FINANCIAL REPORTING IN HYPERINFLATIONARY 
ECONOMIES

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ 
ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

30 DISCLOSURES IN THE FINANCIAL STATEMENTS OF 
BANKS AND SIMILAR FINANCIAL INSTITUTIONS

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

31 FINANCIAL REPORTING OF INTERESTS IN JOINT 
VENTURES
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ TOY 1998)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

32 FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURE AND 
PRESENTATION

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

33 EARNINGS PER SHARE ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

34 INTERIM FINANCIAL REPORTING ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

35 DISCONTINUING OPERATIONS ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

36 IMPAIRMENT OF ASSETS ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

37 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND 
CONTINGENT ASSETS

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

38 INTANGIBLE ASSETS ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

39 FINANCIAL INSTRUMENTS: RECOGNITION AND 
MEASUREMENT (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2001)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ:
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ

40 INVESTMENT PROPERTY (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2001) ΚΥΡΙΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

41 AGRICULTURE (ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/1/2003 ΓΕΩΡΓΙΑ (AGRICULTURE)
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee - 

IASC) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα εθνικά λογιστικά πρότυπα, 

αναζητώντας να εναρμονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με 

την κατάρτιση και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Η πληροφόρηση που πρέπει να 

παρέχουν οι οικονομικές καταστάσεις για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων, αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

λόγο για μεγαλύτερη εναρμόνιση.

Το Συμβούλιο της IASC πιστεύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται για τον 

προαναφερόμενο σκοπό, ανταποκρίνονται στις κοινές ανάγκες των περισσότερων χρηστών. Και αυτό, 

γιατί σχεδόν όλοι οι χρήστες λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις, προκειμένου π.χ.

1) να αποφασίσουν πότε θα αγοράσουν, θα κρατήσουν ή θα πωλήσουν μια επένδυση σε μετοχές ή

άλλες συμμετοχές,

2) να εκτιμήσουν την επιμέλεια και υπευθυνότητα της διοικήσεως

3) να εκτιμήσουν τη δυνατότητα της επιχειρήσεως να πληρώνει και να παρέχει άλλα οφέλη στους

εργαζόμενούς της,

4) να εκτιμήσουν την εξασφάλιση των δανείων που εκδόθηκαν στην επιχείρηση,

5) να προσδιορίσουν τη φορολογική πολιτική,

6) να προσδιορίσουν τα διανεμητέα κέρδη και μερίσματα,

7) να καταρτίσουν και χρησιμοποιήσουν στατιστικές εθνικού εισοδήματος,

8) να ρυθμίσουν τις δραστηριότητες της επιχειρήσεως.

Πεδίο εφαρμογής

Το πλαίσιο ασχολείται με :

■ το σκοπό των οικονομικών καταστάσεων

■ τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη χρησιμότητα των πληροφοριών της 

οικονομικές καταστάσεις

■ τον προσδιορισμό, την απεικόνιση και την αποτίμηση των στοιχείων από τα οποία 

συγκροτούνται οι οικονομικές καταστάσεις, και

■ της έννοιες του κεφαλαίου και της διατηρήσεώς του.

Θεμελιώδεις Παραδοχές

Αυτοτέλεια των χρήσεων

Για να ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους, οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με τη 

λογιστική παραδοχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με τη λογιστική αυτή παραδοχή, τα 

αποτελέσματα των συναλλαγών και άλλων γεγονότων αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων τις 

οποίες αφορούν. Οι οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζονται με την παραδοχή της αυτοτέλειας των 

χρήσεων πληροφορούν τους χρήστες όχι μόνον για τις προηγούμενες συναλλαγές που συνεπάγονται την
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πληρωμή καν την είσπραξη μετρητών, αλλά επίσης και για τις υποχρεώσεις καταβολής μετρητών στο 

μέλλον, καθώς και για τους πόρους οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μετρητά που θα εισπραχθούν στο 

μέλλον. Συνεπώς, παρέχουν το τύπο της πληροφορήσεως για τις προηγούμενες συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα, που είναι περισσότερο χρήσιμοι στους χρήστες για να λάβουν οικονομικές αποφάσεις.

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται κανονικά με τη παραδοχή ότι η επιχείρηση θα 

συνεχίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες για το προβλεπτό μέλλον. Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι η 

επιχείρηση δεν έχει την πρόθεση ούτε την ανάγκη να ρευστοποιήσει ή να περικόψει σημαντικά το 

επίπεδο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση ή ανάγκη, οι 

οικονομικές καταστάσεις ενδέχεται να πρέπει να καταρτιστούν πάνω σε διαφορετική βάση και σε τέτοια 

περίπτωση, η βάση που χρησιμοποιήθηκε πρέπει να γνωστοποιείται.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά των Οικονομικών Καταστάσεων

Ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι ιδιότητες που καθιστούν τις πληροφορίες, που παρέχονται με 

τις οικονομικές καταστάσεις, χρήσιμες στους χρήστες. Τα τέσσερα κύρια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι 

η κατανοητότητα, η συνάφεια, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα.

Οικονομική θέση

Τα στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την αποτίμηση της οικονομικής θέσης είναι τα 

περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ως εξής:

1. Περιουσιακό στοιχείο είναι ένας πόρος που ελέγχεται από την επιχείρηση, ως αποτέλεσμα 

προγενέστερων γεγονότων και από τον οποίο αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη

2. Υποχρέωση είναι μία παρούσα δέσμευση της επιχείρησης, που προκύπτει από προγενέστερα 

γεγονότα, ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να καταλήξει σε μία εκροή πόρων από την 

επιχείρηση, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη

3. Ίδια κεφάλαια είναι το απομένον δικαίωμα επί των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της.

Αποδοτικότητα

Το κέρδος χρησιμοποιείται συχνά ως ένα μέτρο της απόδοσης ή ως βάση για άλλες μετρήσεις, 

όπως η απόδοση επενδύσεως ή τα κέρδη ανά μετοχή. Τα στοιχεία που άμεσα συνδέονται με τη μέτρηση 

του κέρδους είναι τα έσοδα και τα έξοδα. Η καταχώρηση και η μέτρηση των εσόδων και των εξόδων και 

συνεπώς του κέρδους, εξαρτάται μερικώς από τις έννοιες του κεφαλαίου και της διατηρήσεως του 

κεφαλαίου, που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεών της.

Αναπροσαρμογές διατηρήσεως του κεφαλαίου

Η ανατίμηση ή η αναπροσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων 

προκαλούν αυξήσεις ή μειώσεις των ιδίων κεφαλαίων. Παρόλο ότι αυτές οι αυξήσεις ή μειώσεις
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ανταποκρίνονται στον ορισμό των εσόδων και εξόδων, δεν συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα, 

σύμφωνα με ορισμένες έννοιες της διατηρήσεως του κεφαλαίου. Αντίθετα, αυτά τα στοιχεία 

συμπεριλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια ως αναπροσαρμογές διατηρήσεως του κεφαλαίου ή ως 

αποθεματικά αναπροσαρμογής.

Αποτίμηση των Στοιχείων των Οικονομικών Καταστάσεων

Αποτίμηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού των χρηματικών ποσών στα οποία τα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται και απεικονίζονται στον Ισολογισμό και την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. Αυτό προϋποθέτει την επιλογή της συγκεκριμένης βάσεως αποτιμήσεως.

Ένας αριθμός διαφορετικών βάσεων αποτιμήσεως χρησιμοποιείται σε διάφορα επίπεδα και σε 

ποικίλους συνδυασμούς στις οικονομικές καταστάσεις. Οι βάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

1. Ιστορικό κόστος. Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο ποσό των ταμιακών διαθεσίμων 

ή ταμιακών ισοδυνάμων που πληρώθηκαν ή στην εύλογη αξία της αντιπαροχής που δόθηκε για 

να αποκτηθούν αυτά τον καιρό της απόκτησής τους. Οι υποχρεώσεις καταχωρούνται στο ποσό 

των εισροών που έγιναν με αντάλλαγμα την οφειλή, ή σε μερικές περιπτώσεις, στα ποσά των 

μετρητών ή ταμιακών ισοδύναμων που αναμένεται να πληρωθούν για να εξοφληθεί η 

υποχρέωση στην κανονική πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

2. Τρέχον κόστος. Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο ποσό των μετρητών ή ισοδυνάμων 

που θα έπρεπε να πληρωθεί, αν τα ίδια ή ισοδύναμα περιουσιακά στοιχεία αγοράζονταν τώρα. 

Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται με το τελικό ποσό των ταμιακών διαθεσίμων ή ισοδυνάμων που 

θα χρειαζόταν για να διακανονιστεί η οφειλή τώρα.

3. Ρευστοποιήσιμη αξία Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο ποσό των ταμιακών 

διαθεσίμων ή ταμιακών ισοδυνάμων που θα μπορούσε να ληφθεί τώρα από την πώληση του 

περιουσιακού στοιχείου σε κανονικές συνθήκες. Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στην αξία 

διακανονισμού τους. Δηλαδή, με τα τελικά ποσά των ταμιακών διαθεσίμων ή ταμιακών 

ισοδυνάμων που αναμένεται να πληρωθούν για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις στην κανονική 

πορεία της επιχειρήσεως

4. Παρούσα αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην παρούσα προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών καθαρών ταμιακών εισροών, που το στοιχείο αναμένεται να δημιουργήσει στην 

κανονική πορεία της επιχείρησης.

Οι υποχρεώσεις απεικονίζονται στην παρούσα προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών καθαρών 

ταμιακών εκροών, που αναμένεται να απαιτηθούν για να διακανονιστούν οι υποχρεώσεις στην κανονική 

πορεία της επιχειρήσεως.

Η βάση αποτιμήσεως, η περισσότερο κοινώς αποδεκτή από τις επιχειρήσεις για την κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεών τους, είναι το Ιστορικό Κόστος. Αυτό συνήθως συνδυάζεται με άλλες 

βάσεις αποτιμήσεως. Για παράδειγμα, τα αποθέματα απεικονίζονται συνήθως στο χαμηλότερο μεταξύ 

κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, τα αξιόγραφα που είναι διαπραγματεύσιμα στην αγορά
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μπορεί να απεικονιστούν στην αγοραία αξία και οι υποχρεώσεις για συντάξεις απεικονίζονται στην 

παρούσα αξία τους.

Περαιτέρω, μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη βάση του τρέχοντος κόστους, ως μια 

απάντηση στην αδυναμία του ιστορικού κόστους να αντιμετωπίσει τις συνέπειες από τις μεταβολές των 

τιμών των μη νομισματικών στοιχείων.

Έννοιες του Κεφαλαίου και της διατήρησης του Κεφαλαίου

Οι περισσότερες επιχειρήσεις, για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών τους, 

υιοθετούν μια οικονομική έννοια, το κεφάλαιο ως επενδυμένο χρηματικό ποσό ή επενδυμένη 

αγοραστική δύναμη, είναι συνώνυμο με την καθαρή περιουσία ή τα ίδια κεφάλαια της επιχειρήσεως. 

Σύμφωνα με τη φυσική έννοια, το κεφάλαιο ως επιχειρηματική δυναμικότητα, θεωρείται ως η 

παραγωγική δυναμικότητα της επιχειρήσεως που βασίζεται, για παράδειγμα, στις μονάδες προϊόντος 

ανά ημέρα.

Έννοιες της διατηρήσεως του κεφαλαίου και ο προσδιορισμός του κέρδους

Οι έννοιες του κεφαλαίου δημιουργούν τις ακόλουθες αρχές διατηρήσεως του κεφαλαίου:

1) Διατήρηση οικονομικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με αυτή την έννοια, ένα κέρδος πραγματοποιείται 

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

οικονομικό ποσό της καθαρής περιουσίας της αρχής της χρήσεως, αφού αποκλειστεί 

οποιαδήποτε διανομή στους ιδιοκτήτες, και οποιαδήποτε συνεισφορά απ’ αυτούς, κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως. Η διατήρηση του οικονομικού κεφαλαίου μπορεί να αποκτηθεί είτε σε 

ονομαστικές χρηματικές μονάδες είτε σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης.

2) Διατήρηση φυσικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με αυτή την έννοια, ένα κέρδος πραγματοποιείται 

μόνο αν η φυσική παραγωγική δυναμικότητα της επιχειρήσεως κατά το τέλος της χρήσης 

υπερβαίνει τη φυσική παραγωγική ικανότητα της αρχής της χρήσεως, αφού αποκλειστεί κάθε 

διανομή στους ιδιοκτήτες, και κάθε συνεισφορά απ’ αυτούς κατά τη διάρκεια της χρήσεως.

Η επιλογή των βάσεων αποτιμήσεως και των εννοιών της διατηρήσεως του κεφαλαίου θα 

προσδιορίσει το λογιστικό υπόδειγμα που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων. Τα διάφορα λογιστικά υποδείγματα παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθμούς συνάφειας 

και αξιοπιστίας και, όπως σε κάθε τομέα, η διοίκηση πρέπει να επιδιώκει μια εξισορρόπηση μεταξύ 

συνάφειας και αξιοπιστίας. Αυτό το Πλαίσιο εφαρμόζεται σε μία σειρά λογιστικών υποδειγμάτων 

και παρέχει καθοδήγηση για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων που 

καταρτίζονται κάτω από το επιλεγμένο υπόδειγμα.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στοιχεία που συνθέτουν τις οικονομικές καταστάσεις

Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους καταστάσεις:

• Ισολογισμό

• Κατάσταση αποτελεσμάτων

• Κατάσταση που να δείχνει:

ο είτε όλες τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων

ο είτε τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων εκτός από εκείνες που ανακύπτουν από 

κεφαλαιακές πράξεις με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους ιδιοκτήτες.

• Κατάσταση ταμιακών ροών

• Λογιστικές μεθόδους και επεξηγηματικές σημειώσεις

Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να παρουσιάζουν, πέραν των οικονομικών καταστάσεων, μια οικονομική 

επισκόπηση από τη διοίκηση, που περιγράφει και επεξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής 

αποδόσεως και της οικονομικής θέσεως της επιχειρήσεως, καθώς και τις κύριες αβεβαιότητες που 

αντιμετωπίζει. Η έκθεση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μια επισκόπηση:

ο Των κύριων παραγόντων και επιδράσεων που προσδιορίζουν την απόδοση, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στο περιβάλλον στο οποίο η επιχείρηση 

λειτουργεί, της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε αυτές τις μεταβολές και τα 

αποτελέσματά τους, καθώς και της πολιτικής της επιχειρήσεως για επενδύσεις προς 

διατήρηση και ενίσχυση της αποδόσεως, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής της για 

τα μερίσματα.

ο Των πηγών κεφαλαιοδοτήσεως της επιχείρησης και των πολιτικών κεφαλαιακής 

διαρθρώσεως και διαχειρίσεως των κινδύνων της 

ο Της δυναμικής και των πόρων της επιχειρήσεως, η αξία των οποίων δεν αντανακλά στον 

Ισολογισμό, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Συνέχιση επιχειρηματική δραστηριότητας

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται στη βάση της συνεχιζόμενης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός αν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση 

ή να παύσει τις εμπορικές συναλλαγές είτε δεν έχει καμία πραγματική εναλλακτική επιλογή από το να 

πράξει έτσι.

Αυτοτέλεια των χρήσεων

Η επιχείρηση πρέπει να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της τηρώντας την αυτοτέλεια 

των χρήσεων, με εξαίρεση τις πληροφορίες των ταμιακών ροών.

Με βάση την αυτοτέλεια των χρήσεων, οι συναλλαγές και τα γεγονότα αναγνωρίζονται 

λογιστικά, όταν πραγματοποιούνται (και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται μετρητά ή ταμιακά



ισοδύναμα) και καταχωρούνται στα βιβλία και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των 

χρήσεων τις οποίες αφορούν.

Ομοιομορφία της παρουσιάσεως

Η εμφάνιση και η ταξινόμηση των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

διατηρείται όμοια από χρήση σε χρήση.

Σπουδαιότητα και Ολότητα

Κάθε ουσιώδες στοιχείο πρέπει να απεικονίζεται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. 

Επουσιώδη ποσά πρέπει να συναθροίζονται με ποσά όμοιας φύσεως ή λειτουργίας και δεν χρειάζεται να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά.

Συμψηφισμός

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις δεν πρέπει να συμψηφίζονται, εκτός αν ο συμψηφισμός 

απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο.

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα του Ισολογισμού

Ο πίνακας του ισολογισμού πρέπει να περιλαμβάνει, ως ελάχιστον, θέσεις στοιχείων που 

παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια:

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

2. Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

3. Συμμετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία

4. Επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσεως

5. Αποθέματα

6. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

7. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα προς αυτά

8. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

9. Φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις

10. Προβλέψεις

11. Μη τρέχουσες έντοκες υποχρεώσεις

12. Δικαιώματα μειοψηφίας

13. Κεφάλαιο και αποθεματικά

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα, είτε στον πίνακα του ισολογισμού είτε στο 

προσάρτημα

Α. Για κάθε κατηγορία Μετοχικού Κεφαλαίου:

1. Τον αριθμό των εγκεκριμένων μετοχών

2. Τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν εξοφληθεί και των μετοχών που εκδόθηκαν 

αλλά δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Την ονομαστική αξία κατά μετοχή ή ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία

4. Συμφωνία του αριθμού των μετοχών που κυκλοφορούν στην αρχή και στο τέλος του έτους
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5. Τα δικαιώματα, προνόμια και περιορισμούς που αφορούν στην κατηγορία μετοχών, που 

συμπεριλαμβάνει περιορισμούς στη διανομή μερισμάτων και στην επιστροφή του κεφαλαίου

6. Μετοχές της επιχείρησης, που κατέχονται από την ίδια την επιχείρηση ή από θυγατρικές ή 

συγγενείς επιχειρήσεις και

7. Μετοχές υπό έκδοση, σύμφωνα με συμβάσεις άσκησης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως (options) και 

πωλήσεων, με αναφορά των όρων και των ποσών

Β. Περιγραφή της φύσεως και του σκοπού κάθε αποθεματικού που περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια.

Γ. Όταν έχουν προταθεί μερίσματα, αλλά τυπικά δεν έχουν εγκριθεί για πληρωμή, το ποσό που 

περιλαμβάνεται (ή όχι) στις υποχρεώσεις, και

Δ. Τα ποσά των σωρευμένων μερισμάτων προνομιούχων μετοχών τα οποία δεν έχουν λογισθεί.

Μία επιχείρηση χωρίς Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως π.χ. μια ομόρρυθμη εταιρία, πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες ισοδύναμες προς τις απαιτούμενες ανωτέρω, που να δείχνουν τις κινήσεις κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως σε κάθε κατηγορία δικαιωμάτων των εταίρων, καθώς και τα δικαιώματα, τα 

προνόμια και τους περιορισμούς που αφορούν την κάθε κατηγορία δικαιωμάτων.

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Πληροφορίες που παρουσιάζονται στον πίνακα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

Ο πίνακας της καταστάσεως αποτελεσμάτων πρέπει να περιλαμβάνει, ως ελάχιστο, θέσεις 

στοιχείων που παρουσιάζουν τα ακόλουθα κονδύλια: 

ν' Έσοδα

ν' Τα αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 

ν' Χρηματοοικονομικά έξοδα

ν' Μερίδιο κερδών και ζημιών από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες που 

παρακολουθούνται με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσεως 

ν' Δαπάνη φόρου

ν' Κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες 

ν' Έκτακτα στοιχεία 

ν' Δικαιώματα μειοψηφίας, και 

ν' Καθαρό κέρδος ή ζημία χρήσεως

Πληροφορίες που παρουσιάζονται είτε στον πίνακα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων είτε στο 

Προσάρτημα

Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει, είτε στον πίνακα της Καταστάσεως Αποτελεσμάτων είτε 

στο σχετικό Προσάρτημα, μια ανάλυση των δαπανών χρησιμοποιώντας μια κατάταξη που βασίζεται 

είτε στο είδος των δαπανών είτε στη λειτουργία τους μέσα στην επιχείρηση.

22



Μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων

Η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει, ως ιδιαίτερο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεών της, 

μια κατάσταση που να δείχνει:

1. Το καθαρό κέρδος ή την ζημία της χρήσεως.

2. Κάθε έσοδο και έξοδο, κέρδος ή ζημία που, όπως απαιτείται από άλλα Πρότυπα, καταχωρείται 

κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια και το σύνολο αυτών των στοιχείων

3. Την σωρευτική επίδραση των μεταβολών στις λογιστικές μεθόδους και των διορθώσεων 

βασικών λαθών, που αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τη βασική μέθοδο του Δ.Λ.Π.

Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να παρουσιάζει μέσα σε αυτή την κατάσταση είτε στο προσάρτημα: 

μεταφορές κεφαλαίων από /προς τους ιδιοκτήτες και διανομές μερισμάτων στους ιδιοκτήτες, το 

υπόλοιπο του σωρευμένου κέρδους ή ζημίας στην αρχή της χρήσης και κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, καθώς και την κίνηση της χρήσεως και συμφωνία μεταξύ της λογιστικής αξίας ενάρξεως 

και τέλους χρήσεως για κάθε κατηγορία κεφαλαίου, για τη διαφορά υπέρ το άρτιο και για κάθε 

αποθεματικό, γνωστοποιώντας ξεχωριστά κάθε μεταβολή.

Προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων

Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης πρέπει:

❖ Να παρουσιάζει πληροφορίες για τις βάσεις καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων και για 

τις συγκεκριμένες λογιστικές μεθόδους που επιλέγησαν και εφαρμόστηκαν για σημαντικές 

συναλλαγές και γεγονότα,

❖ να γνωστοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες 

δεν παρουσιάζονται αλλού στις οικονομικές καταστάσεις,

❖ να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρουσιάζονται στον πίνακα των οικονομικών 

καταστάσεων, αλλά που είναι αναγκαίες για μια ακριβοδίκαιη παρουσίαση.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται εδώ με τις έννοιες που καθορίζονται:

Αποθέιιατα είναι περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης, που βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής για μια τέτοια πώληση, ή που 

είναι με τη μορφή υλικών ή εφοδίων για να αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην παροχή 

υπηρεσιών.

Αποτίμηση αποθεμάτων

Τα αποθέματα πρέπει να αποτιμούνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας.

Κόστος αποθεμάτων

Το κόστος των αποθεμάτων πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες αγοράς, το κόστος 

μετατροπής και τις άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φτάσουν τα αποθέματα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση.

Κοστολογικές μέθοδοι

Το κόστος αποθεμάτων των ειδών που δεν αντικαθίστανται με μία κανονική ροή, καθώς και των 

αγαθών ή υπηρεσιών που παράγονται και διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς, πρέπει να προσδιορίζεται 

με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του εξατομικευμένου κόστους. Εξατομικευμένο κόστος σημαίνει ότι 

συγκεκριμένες δαπάνες επιρρίπτονται σε συγκεκριμένα είδη του αποθέματος.

Βασική μέθοδος και Εναλλακτική μέθοδος

Το κόστος των αποθεμάτων, πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου FIFO (First In 

First Out) ή του μέσου σταθμικού κόστους (weighted average cost) ή εναλλακτικά με τη χρήση της 

μεθόδου LIFO (Last In First Out).

Γνωστοποίηση

Με τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούνται:

□ Οι λογιστικές μέθοδοι που υιοθετούνται για την αποτίμηση των αποθεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου προσδιορισμού του κόστους που χρησιμοποιήθηκε.

□ Η συνολική λογιστική αξία των αποθεμάτων και η λογιστική αξία κατά κατηγορία αποθεμάτων, 

όπως προσιδιάζει στην επιχείρηση.

□ Η λογιστική αξία των αποθεμάτων που αποτιμήθηκαν στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.

□ Το ποσό κάθε αναστροφής υποτιμήσεως που θεωρείται ως έσοδο χρήσεως

□ Οι συνθήκες ή τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναστροφή της υποτιμήσεως των αποθεμάτων

□ Η λογιστική αξία των αποθεμάτων που έχουν ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση υποχρεώσεων
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Όταν το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη χρήση της μεθόδου LIFO, οι οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να αποκαλύπτουν τη διαφορά μεταξύ του ποσού των αποθεμάτων που 

εμφανίζεται στον Ισολογισμό και ενός από τα δύο παρακάτω ποσά:

1. Του μικρότερου ποσού μεταξύ αυτού που προσδιορίζεται με τη βασική μέθοδο και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, ή

2. Του μικρότερου ποσού μεταξύ του τρέχοντος κόστους κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αποκαλύπτουν: είτε το κόστος των αποθεμάτων που 

βάρυνε τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, είτε τις δαπάνες εκμεταλλεύσεως, που 

αντιστοιχούν στα έσοδα και οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

ταξινομημένες κατά είδος δαπάνης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Σκοπός

Οι πληροφορίες ως προς τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης είναι χρήσιμες για την παροχή, 

στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, μιας βάσεως να εκτιμούν τη δυνατότητα της επιχείρησης 

να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να 

χρησιμοποιεί αυτές τις ταμιακές ροές.

Παρουσίαση της Κατάστασης ταμιακών ροών

Η κατάσταση ταμιακών ροών πρέπει να απεικονίζει τις ταμιακές ροές στη διάρκεια της 

χρήσεως, ταξινομημένες κατά επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. 

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Το ποσό των ταμιακών ροών που προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι ένας 

δείκτης-κλειδί της έκτασης στην οποία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν 

δημιουργήσει επαρκείς ταμιακές ροές για να εξοφλούν δάνεια, να διατηρούν την επιχειρηματική 

ικανότητα της επιχειρήσεως, να πληρώνουν μερίσματα και να γίνουν νέες επενδύσεις, χωρίς προσφυγή 

σε εξωτερικές πηγές χρηματοδοτήσεως.

Επενδυτικές δραστηριότητες

Η ιδιαίτερη γνωστοποίηση των ταμιακών ροών που προέρχονται από επενδυτικές 

δραστηριότητες είναι σημαντική, γιατί οι ταμιακές ροές αντιπροσωπεύουν την έκταση κατά την οποία 

έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για πηγές που προορίζονται να δημιουργήσουν μελλοντικά έσοδα και 

ταμιακές ροές.

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Η ξεχωριστή γνωστοποίηση των ταμιακών ροών που προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες είναι σημαντική, γιατί είναι χρήσιμη στην προεκτίμηση απαιτήσεων πάνω στις 

μελλοντικές ταμιακές ροές από τους χρηματοδότες της επιχειρήσεως.

Εμφάνιση ταμιακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Η επιχείρηση πρέπει να εμφανίζει τις ταμειακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες 

χρησιμοποιώντας:

1. Είτε την άμεση μέθοδο, κατά την οποία γνωστοποιούνται οι κύριες κατηγορίες ακαθάριστων 

εισπράξεων και ακαθάριστων πληρωμών,

2. Είτε την έμμεση μέθοδο, κατά την οποία το καθαρό κέρδος ή ζημία αναμορφώνεται με βάση τις 

επιδράσεις των συναλλαγών μη ταμιακής φύσεως, των αναβαλλόμενων ή προβλεπόμενων 

οργανικών εισπράξεων ή πληρωμών, όπως επίσης και των στοιχείων εσόδων ή εξόδων που 

συνδέονται με επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές ταμιακές ροές.
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Εμφάνιση ταμιακών ροών από επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Η επιχείρηση πρέπει να εμφανίζει ξεχωριστά τις κύριες κατηγορίες ακαθάριστων εισπράξεων 

και ακαθάριστων πληρωμών, που προέρχονται από επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες, εκτός αν και σε όση έκταση οι ταμιακές ροές εμφανίζονται ως καθαρές.

Φόροι εισοδήματος

Ταμιακές ροές που προκύπτουν από φόρους εισοδήματος πρέπει να γνωστοποιούνται ξεχωριστά 

και πρέπει να κατατάσσονται ως ταμιακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες, εκτός και αν 

μπορεί ειδικώς να συσχετιστούν με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες. 

Απαιτήσεις και διαθέσεις θυγατρικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων

Το σύνολο των ταμιακών ροών που προκύπτουν από αποκτήσεις και από διαθέσεις θυγατρικών 

ή άλλων επιχειρηματικών νομάδων, πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά και να κατατάσσεται στις 

επενδυτικές δραστηριότητες.

Μη ταμιακές συναλλαγές

Επενδυτικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν απαιτούν τη χρήση ταμιακών 

διαθεσίμων ή ταμιακών ισοδυνάμων, πρέπει να αποκλείονται από την κατάσταση ταμιακών ροών. 

Συνθετικά στοιχεία των ταμιακών διαθεσίμων και ταμιακών ισοδυνάμων

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη σύνθεση των ταμιακών διαθεσίμων και των ταμιακών 

ισοδυνάμων και να παρουσιάζει μία συμφωνία των ποσών της Κατάστασης των ταμιακών ροών της με 

τα αντίστοιχα κονδύλια του ισολογισμού.

Αλλες γνωστοποιήσεις

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί, μαζί με ένα σχόλιο της διοικήσεως, τα ποσά των 

σημαντικών υπολοίπων ταμιακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων, που κατέχονται από την επιχείρηση και 

δεν είναι διαθέσιμα για χρήση από τον όμιλο.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 8 

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 

Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για την απεικόνιση, στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

του κέρδους ή της ζημίας από συνήθεις δραστηριότητες και των εκτάκτων κονδυλίων, καθώς και για τη 

λογιστική αντιμετώπιση των μεταβολών στις λογιστικές εκτιμήσεις, των βασικών λαθών και των 

μεταβολών στις λογιστικές μεθόδους.

Ορισμοί

Βασικά λάθη είναι λάθη αποκαλυπτόμενα κατά την τρέχουσα χρήση, τα οποία είναι τέτοιας 

σημασίας, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις μιας ή περισσότερων προγενέστερων χρήσεων να μη 

μπορεί να θεωρούνται πλέον ότι υπήρξαν αξιόπιστες κατά την ημερομηνία της εκδόσεώς τους.

Έκτακτα κονδύλια

Το είδος και το ποσό κάθε έκτακτου κονδυλίου πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά. 

Παραδείγματα γεγονότων ή συναλλαγών που γενικά δημιουργούν έκτακτα κονδύλια για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις μπορεί να είναι η απαλλοτρίωση των περιουσιακών στοιχείων της, ή ένας 

σεισμός ή άλλη φυσική καταστροφή.

Κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες

Όταν τα κονδύλια εσόδων και εξόδων, που συγκροτούν το καθαρό κέρδος ή τη ζημία από 

συνήθεις δραστηριότητες, είναι τέτοιου μεγέθους, φύσεως ή περιπτώσεως, που η γνωστοποίησή τους 

είναι απαραίτητη για να εξηγεί την απόδοση της επιχειρήσεως για τη χρήση, η φύση και το ποσό των 

κονδυλίων αυτών πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά

Το αποτέλεσμα μιας μεταβολής λογιστικής εκτίμησης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό 

του καθαρού κέρδους ή ζημίας:

ο της χρήσεως στην οποία έγινε η μεταβολή, αν η μεταβολή επιδρά μόνο στη χρήση αυτή, ή 

ο της χρήσεως στην οποία έγινε η μεταβολή και των μελλοντικών χρήσεων, αν η μεταβολή επιδρά 

και στις άλλες μελλοντικές χρήσεις.

Η φύση και το ποσό της μεταβολής μιας λογιστικής εκτίμησης που έχει ουσιώδη επίδραση στην 

τρέχουσα χρήση ή που αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις επόμενες χρήσεις, πρέπει να 

γνωστοποιείται. Αν είναι πρακτικά αδύνατο να προσδιοριστεί το ποσό, πρέπει αυτό το γεγονός να 

γνωστοποιείται.

Βασικά λάθη

Λάθη κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων μιας ή περισσοτέρων προηγούμενων 

χρήσεων μπορεί να συμβούν ως αποτέλεσμα αριθμητικών σφαλμάτων, κακής ερμηνείας γεγονότων, 

απάτης ή αβλεψίας. Η διόρθωση των λαθών αυτών συμπεριλαμβάνεται κανονικά στον προσδιορισμό 

του καθαρού κέρδους ή ζημίας της τρέχουσας χρήσεως.
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Κύρια μέθοδος

Το ποσό της διορθώσεως ενός βασικού λάθους που σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις 

πρέπει να φέρεται σε διόρθωση του υπολοίπου ενάρξεως του λογαριασμού «κέρδη εις νέο». Η 

συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να επαναδιατυπώνεται, εκτός αν αυτό είναι πρακτικά αδύνατο.

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα: τη φύση του βασικού λάθους, το ποσό της 

διορθώσεως για την τρέχουσα χρήση και για κάθε προηγούμενη χρήση που παρουσιάζεται, το ποσό της 

διορθώσεως που σχετίζεται με χρήσεις που προηγούνται εκείνων που περιλαμβάνονται στη συγκριτική 

πληροφόρηση καθώς και αν η συγκριτική πληροφόρηση έχει επαναδιατυπωθεί ή ότι αν αυτό ήταν 

πρακτικά αδύνατον.

Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος

Το ποσό της διόρθωσης ενός βασικού λάθους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον 

προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας για την τρέχουσα χρήση. Η συγκριτική πληροφόρηση 

πρέπει να παρουσιάζεται, όπως απεικονίστηκε στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης 

χρήσεως. Συμπληρωματικά, πρέπει να παρέχεται μία άτυπη πληροφόρηση, εκτός και αν αυτό είναι 

πρακτικά αδύνατο.

Άλλες μεταβολές Λογιστικών Μεθόδων-Κύρια μέθοδος

Μια μεταβολή λογιστικής μεθόδου πρέπει να έχει αναδρομική εφαρμογή, εκτός αν το ποσό κάθε 

προκύπτουσας προσαρμογής, που σχετίζεται με προηγούμενες χρήσεις, δεν είναι εύλογα προσδιοριστέο. 

Κάθε προκύπτουσα προσαρμογή πρέπει να καταχωρείται ως διόρθωση στο υπόλοιπο ενάρξεως των 

«αποτελεσμάτων εις νέο». Η συγκριτική πληροφόρηση πρέπει να επαναδιατυπώνεται, εκτός αν αυτό 

είναι πρακτικά αδύνατον.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 10 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Σκοπός

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει πότε μια επιχείρηση πρέπει να 

αναπροσαρμόζει τις οικονομικές καταστάσεις της για γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, 

και τις γνωστοποιήσεις που πρέπει μια επιχείρηση να παρέχει σχετικά με την ημερομηνία που οι 

οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά με γεγονότα μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού.

Ορισμοί

Γεγονότα ιιετά την ηυεροιαηνία του Ισολογισιιού είναι εκείνα τα γεγονότα, ευνοϊκά ή μη, που 

επέρχονται μεταξύ της ημερομηνίας του Ισολογισμού και της ημερομηνίας κατά την οποία εγκρίνονται 

οι οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Τα γεγονότα αυτά μπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες:

1. Σε αυτά που παρέχουν απόδειξη των συνθηκών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού (διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού) και

2. Σε αυτά που είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού (μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού).

Καταχώρηση και Αποτίμηση

Διορθωτικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Μια επιχείρηση πρέπει να αναπροσαρμόζει τα ποσά που είναι καταχωρημένα στις οικονομικές 

καταστάσεις της για να αντανακλούν τα γεγονότα που αναπροσαρμόζουν μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα διορθωτικών γεγονότων μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, τα οποία απαιτούν μια επιχείρηση να αναπροσαρμόζει τα ποσά που καταχωρούνται στις 

οικονομικές καταστάσεις της ή να καταχωρεί στοιχεία που δεν είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί.

α) Η επίλυση μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού μιας δικαστικής υποθέσεως η οποία, επειδή 

επιβεβαιώνει ότι μια επιχείρηση είτε είχε μια παρούσα δέσμευση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, απαιτεί η επιχείρηση να αναπροσαρμόσει μια πρόβλεψη αντί της γνωστοποιήσεως απλώς 

και μόνο μιας ενδεχόμενης υποχρέωσης.

β) Η λήψη της πληροφορίας μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που δείχνει ότι ένα 

περιουσιακό στοιχείο ήταν απομειωμένο κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, ή ότι το ποσό μιας 

προηγουμένως καταχωρημένης ζημίας απομειώσεως για αυτό το περιουσιακό στοιχείο χρειάζεται να 

αναπροσαρμοστεί. Για παράδειγμα η πτώχευση ενός πελάτη, που συμβαίνει μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, συνήθως επιβεβαιώνει ότι μια ζημία ήδη υπήρχε κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

από ένα εισπρακτέο εμπορικό λογαριασμό και ότι η επιχείρηση χρειάζεται να αναπροσαρμόσει τη
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λογιστική αξία των εισπρακτέων εμπορικών λογαριασμών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πώληση 

αποθεμάτων μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που μπορεί να παρέχει απόδειξη σχετικά με την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

γ) Ο προσδιορισμός μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού του κόστους των περιουσιακών 

στοιχείων που αγοράστηκαν ή του προϊόντος από τα περιουσιακά στοιχεία που πωλήθηκαν, πριν από 

την ημερομηνία του Ισολογισμού.

δ) Ο προσδιορισμός μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού του ποσού του κέρδους που 

διανέμεται ή των επιπρόσθετων πληρωμών προς τους εργαζομένους, αν η επιχείρηση είχε μια παρούσα 

νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση κατά την ημερομηνία του ισολογισμού να κάνει τέτοιες πληρωμές, ως 

αποτέλεσμα γεγονότων πριν από αυτήν την ημερομηνία

ε) Η αποκάλυψη απάτης ή λαθών, που δείχνουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις ήταν 

λανθασμένες.

Μη Διορθωτικά Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Ένα παράδειγμα ενός μη διορθωτικού γεγονότος μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού είναι 

μια πτώση στην αγοραία αξία των επενδύσεων μεταξύ ημερομηνίας ισολογισμού και ημερομηνίας που 

οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση. Η πτώση στην αγοραία αξία δεν αφορά κανονικά 

στην κατάσταση των επενδύσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά αντανακλά περιστάσεις 

που έχουν ανακύψει στην περίοδο που ακολουθεί. Συνεπώς, μια επιχείρηση δεν αναπροσαρμόζει τα 

ποσά που είναι καταχωρημένα στις οικονομικές καταστάσεις της για τις επενδύσεις. Ομοίως, η 

επιχείρηση δεν ενημερώνει τα ποσά που γνωστοποιούνται για τις επενδύσεις ως προς την ημερομηνία 

του ισολογισμού, μολονότι μπορεί να χρειάζεται να παρέχει επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις.

Μερίσματα

Αν μερίσματα προς κατόχους συμμετοχικών τίτλων προτείνονται ή ανακοινώνονται μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, μια επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί αυτά τα μερίσματα ως μια 

υποχρέωση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Το ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, απαιτεί μια επιχείρηση να γνωστοποιεί 

το ποσό των μερισμάτων που προτάθηκε ή ανακοινώθηκε μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, αλλά 

πριν οι οικονομικές καταστάσεις εγκριθούν για έκδοση. Το ΔΛΠ 1 επιτρέπει μια επιχείρηση να κάνει 

αυτή τη γνωστοποίηση είτε στον πίνακα του ισολογισμού, ως ένα ξεχωριστό συνθετικό στοιχείο της 

καθαρής θέσεως, ή στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων.

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Going Concern)

Μια επιχείρηση δεν πρέπει να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της πάνω στη βάση της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern), αν η Διεύθυνση προσδιορίζει μετά την ημερομηνία του 

ισολογισμού είτε ότι προτίθεται να ρευστοποιήσει την επιχείρηση είτε να παύσει να εμπορεύεται, ή ότι 

δεν έχει εναλλακτική πραγματική λύση από το να πράξει έτσι.
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Γνωστοποίηση

Ημερομηνία εγκρίσεως για έκδοση

Είναι σημαντικό για τους χρήστες να γνωρίζουν πότε οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν 

για έκδοση, καθώς οι οικονομικές καταστάσεις δεν αντανακλούν γεγονότα μετά από αυτή την 

ημερομηνία.

Αν μια επιχείρηση λαμβάνει πληροφορίες μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού σχετικά με 

συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, η επιχείρηση πρέπει να τότε να 

ενημερώνει τις γνωστοποιήσεις που αφορούν σε αυτές τις συνθήκες, υπο το φως των νέων 

πληροφοριών.

Ένα παράδειγμα της ανάγκης ενημέρωσης των γνωστοποιήσεων είναι, όταν μια απόδειξη καθίσταται 

διαθέσιμη μετά την ημερομηνία του ισολογισμού, σχετικά με μια ενδεχόμενη υποχρέωση που υπήρχε 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Όταν μη διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τέτοιας 

σπουδαιότητας, που η μη γνωστοποίηση θα επηρέαζε την ικανότητα των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων να προβούν σε κατάλληλες εκτιμήσεις και αποφάσεις, μια επιχείρηση πρέπει να 

γνωστοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε σημαντική κατηγορία μη διορθωτικών γεγονότων 

μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού: α) τη φύση του γεγονότος και β) μια εκτίμηση του 

αποτελέσματος του ή μια δήλωση ότι τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Παραδείγματα:

• Μία μεγάλη ενοποίηση επιχειρήσεων μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού ή διάθεση μιας 

μεγάλης θυγατρικής

• Ανακοίνωση ενός προγράμματος για να διακοπεί μία εκμετάλλευση

• Μεγάλες αγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

• Η καταστροφή μιας μεγάλης παραγωγικής εγκαταστάσεως από πυρκαγιά μετά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού.

• Μεταβολές στους συντελεστές φόρου ή φορολογικοί νόμοι που ενεργοποιούνται ή 

ανακοινώνονται μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, που έχουν μια ουσιώδη επίδραση στις 

τρέχουσες και αναβαλλόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρου.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αν τα συνολικά έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες και οι μελλοντικές δαπάνες καθώς και το στάδιο 

ολοκλήρωσης μιας σύμβασης κατασκευής έργου, μπορούν να μετρηθούν ή να εκτιμηθούν αξιόπιστα, 

τότε τα έσοδα και οι δαπάνες θα πρέπει να καταχωρηθούν από το στάδιο της ολοκλήρωσης (αναλογική 

μέθοδος της ολοκλήρωσης).

Οι αναμενόμενες ζημίες πρέπει να καταχωρηθούν αμέσως. Εάν το αποτέλεσμα δεν μπορεί να 

μετρηθεί αξιόπιστα, τότε τα κόστη καταχωρούνται ως έξοδα και τα έσοδα πρέπει να αναγνωριστούν στο 

βαθμό που καλύπτουν τα έξοδα (μέθοδος του καλυπτόμενου κόστους).

Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περιλαμβάνουν:

■ Το ποσό των αναγνωρισμένων εσόδων του συμβολαίου κατασκευής

■ Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των εσόδων

■ Η μέθοδος προσδιορισμού της φάσης ολοκλήρωσης του έργου

■ Για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, πρέπει να γνωστοποιούνται συνολικά οι υφιστάμενες 

δαπάνες τα κέρδη και οι ζημίες
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 12 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το πρότυπο απαιτεί από την επιχείρηση να λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των 

συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο λογιστικοποιεί τις λοιπές συναλλαγές 

και τα άλλα γεγονότα. Αυτό το πρότυπο ασχολείται επίσης με την καταχώρηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων που προκύπτουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες ή 

αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους, με την παρουσίαση των φόρων εισοδήματος στις οικονομικές 

καταστάσεις και με τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους φόρους εισοδήματος. 

Ορισμοί

Αναβαλλόιιενεε Φοοολογικέε υπογρεώσειε είναι τα ποσά των πληρωτέων φόρων εισοδήματος σε 

μελλοντικές περιόδους, που αφορούν σε φορολογικές χρονικές διαφορές.

Αναβαλλόαενεε Φορολογικές απαιτήσεις είναι τα ποσά των φόρων εισοδήματος που είναι επιστρεπτέα 

σε μελλοντικές περιόδους και αφορούν σε εκπεστέες χρονικές διαφορές, μεταφερόμενες 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους. 

Προσωρινές διαφορές είναι οι διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 

υποχρέωσης στον Ισολογισμό και της φορολογικής βάσεώς του.

Οι προσωρινές διαφορές μπορεί να είναι: είτε φορολογητέες προσωρινές διαφορές οι οποίες είναι 

προσωρινές διαφορές οι οποίες θα καταλήξουν σε φορολογητέα ποσά κατά τον προσδιορισμό του 

φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, όταν η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ανακτάται ή διακανονίζεται, είτε εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές οι οποίες είναι προσωρινές διαφορές που θα καταλήξουν σε ποσά που είναι εκπεστέα κατά τον 

προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας) των μελλοντικών χρήσεων, όταν η 

λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως ανακτάται ή διακανονίζεται.

Η Φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το ποσό που αποδίδεται σε αυτό 

το περιουσιακό στοιχείο η υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς. Η δαπάνη φόρου (έσοδο φόρου) 

συντίθεται από την αναβαλλόμενη δαπάνη φόρου (αναβαλλόμενο έσοδο φόρου).

Φορολογική βάση

Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι το ποσό που θα είναι εκπεστέο από 

φορολογητέα οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν σε μια επιχείρηση, όταν αυτή ανακτά τη λογιστική 

αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αν αυτά τα οικονομικά οφέλη δεν θα είναι φορολογητέα, η 

φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι ίση με τη λογιστική αξία του.

Καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

Φορολογητέες προσωρινές διαφορές

Για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται μία αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση, εκτός αν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από υπεραξία της 

οποίας η απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά ή από την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού
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στοιχείου ή υποχρεώσεως από συναλλαγή η οποία: α) δεν συνίσταται σε ενοποίηση επιχειρήσεων, και 

β) κατά τον χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο 

κέρδος (φορολογική ζημία).

Είναι συνακόλουθο της καταχώρησης ενός περιουσιακού στοιχείου ότι η λογιστική αξία του θα 

ανακτηθεί με τη μορφή οικονομικών ωφελειών που εισρέουν στην επιχείρηση σε μελλοντικές χρήσεις. 

Όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει τη φορολογική βάση του, το ποσό των 

φορολογητέων οικονομικών ωφελειών θα υπερβαίνει το ποσό που θα επιτρέπεται ως έκπτωση για 

φορολογικούς σκοπούς. Η διαφορά αυτή είναι μια φορολογητέα προσωρινή διαφορά και η υποχρέωση 

πληρωμής του προκύπτοντος φόρου εισοδήματος σε μελλοντικές χρήσεις είναι μία αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση. Καθώς η επιχείρηση θα έχει φορολογητέο κέρδος. Αυτό καθιστά πιθανό ότι 

οικονομικά οφέλη θα εκρέουν από την επιχείρηση με τη μορφή φορολογικών πληρωμών. Συνεπώς, αυτό 

το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση όλων των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, εκτός από 

ορισμένες περιπτώσεις.

Παράδειγμα

Ένα περιουσιακό στοιχείο που κοστίζει 150 έχει λογιστική αναπόσβεστη αξία 100. Η σωρευμένη 

απόσβεση για φορολογικούς σκοπούς είναι 90 και ο φορολογικός συντελεστής είναι 25%.

Η φορολογική βάση του περιουσιακού στοιχείου είναι 60 (κόστος 150 μείον σωρευμένη φορολογική 

απόσβεση 90). Για να ανακτήσει τη λογιστική αξία των 100, η επιχείρηση πρέπει να κερδίσει 

φορολογητέο εισόδημα των 100, αλλά έχει δυνατότητα να εκπέσει φορολογική απόσβεση μόνο 60. 

Συνεπώς η επιχείρηση θα πληρώσει φόρους εισοδήματος 10 (40X25%), όταν θα ανακτήσει τη λογιστική 

αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αναπόσβεστης αξίας 

των 100 και της φορολογικής βάσεως των 60 είναι μία φορολογητέα προσωρινή υποχρέωση των 10 

(40X25%) που αντιπροσωπεύει τους φόρους εισοδήματος που θα πληρώσει, όταν θα ανακτήσει τη 

λογιστική αναπόσβεστη αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Ορισμένες προσωρινές διαφορές προκύπτουν, όταν έσοδα ή έξοδα περιλαμβάνονται στο λογιστικό 

αποτέλεσμα μιας χρήσης, αλλά περιλαμβάνονται στο φορολογητέο αποτέλεσμα διαφορετικής χρήσης. 

Προσωρινές διαφορές προκύπτουν όταν:

Α) Το κόστος μιας ενοποιήσεως επιχειρήσεως που συνίσταται σε εξαγορά κατανέμεται στα επί μέρους 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν, με βάση την ακριβοδίκαιη (εύλογη) αξία 

τους, αλλά καμία ισοδύναμη αναμόρφωση δεν γίνεται για φορολογικούς σκοπούς 

Β) Περιουσιακά στοιχεία ανατιμώνται, χωρίς να γίνει ισοδύναμη αναμόρφωση για φορολογικούς 

σκοπούς

Γ) Υπεραξία ή αρνητική υπεραξία προκύπτει κατά την ενοποίηση

Δ) Η φορολογική βάση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως κατά την αρχική καταχώρηση 

διαφέρει από την αρχική λογιστική αξία τους, για παράδειγμα όταν μία επιχείρηση ωφελείται από μη 

φορολογητέες κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν σε περιουσιακά στοιχεία
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Ε) Η λογιστική αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς ή των 

δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες γίνεται διαφορετική από τη φορολογική βάση της επενδύσεως ή του 

δικαιώματος.

Εκπεστέες προσωρινές διαφορές

Για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται μια αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο 

κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί, εκτός αν η 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από αρνητική υπεραξία, η οποία αντιμετωπίζεται ως 

αναβαλλόμενο έσοδο σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. αριθμός 22 «Ενοποιήσεις επιχειρήσεων» ή από την αρχική 

καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που δεν είναι ενοποίηση 

επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής, αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό αποτέλεσμα 

ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημία)

Αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και αχρησιμοποίητοι πιστωτικοί φόροι

Για τη μεταφορά αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών και πιστωτικών φόρων πρέπει να 

καταχωρείται μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες 

και πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν.

Επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα και συγγενείς και δικαιώματα σε κοινοπραξίες

Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, 

συγγενείς και με δικαιώματα κοινοπραξίες, πλην κατά την έκταση που αμφότεροι οι ακόλουθοι όροι 

πληρούνται: α) η μητρική εταιρεία, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών να είναι σε θέση να ελέγξουν το 

χρονικό σημείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς, και β) να πιθανολογείται ότι η προσωρινή 

διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον.

Η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για όλες τις 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές που ανακύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, υποκαταστήματα, 

συγγενείς και από δικαιώματα σε κοινοπραξίες, μόνο κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι η 

προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό μέλλον, και ότι θα υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι 

του οποίου η προσωρινή διαφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αποτίμηση

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (απαιτήσεις) για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις πρέπει να αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν 

θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να αποτιμώνται με τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
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διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Η αποτίμηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων πρέπει να αντανακλά τις επακόλουθες 

φορολογικές συνέπειες του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση αναμένει, κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, να ανακτήσει ή να διακανονίσει τη λογιστική αξία των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ένα περιουσιακό στοιχείο έχει λογιστική αναπόσβεστη αξία 100 και φορολογική βάση 60. Θα 

εφαρμοζόταν φορολογικός συντελεστής 20%, αν το περιουσιακό στοιχείο είχε πωληθεί και 

συντελεστής 30% στα άλλα εισοδήματα.

Η επιχείρηση καταχωρεί μία αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση των 8 (40X20%), αν αναμένει να 

πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο χωρίς περαιτέρω χρήση και μία αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση των 12 (40X30%), αν αναμένει να διατηρήσει το περιουσιακό στοιχείο και να ανακτήσει 

την αναπόσβεστη λογιστική αξία του μέσω της χρήσεώς του.

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να καταχωρηθεί στα έσοδα ή στα έξοδα και να 

περιλαμβάνεται στο καθαρό κέρδος ή ζημία της χρήσεως, πλην κατά την έκταση που ο φόρος προκύπτει 

από :

α) συναλλαγή ή γεγονός καταχωρούμενο κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ίδια ή διαφορετική 

χρήση

β) ενοποίηση επιχειρήσεων που συνίσταται εξαγορά.

Στοιχεία πιστούμενα ή χρεούμενα απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος πρέπει να χρεώνεται ή να πιστώνεται κατ’ ευθείαν στα 

ίδια κεφάλαια, αν ο φόρος αφορά στοιχεία που έχουν πιστωθεί ή χρεωθεί απ’ ευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην ίδια ή σε διαφορετική χρήση.

Για παράδειγμα μία μεταβολή στη λογιστική αξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων, μία διόρθωση στο υπόλοιπο ενάρξεως των αδιανέμητων κερδών που 

οφείλεται είτε σε μεταβολή λογιστικής μεθόδου με αναδρομική εφαρμογή είτε σε διόρθωση βασικού 

λάθους, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 

μιας οικονομικής μονάδας εξωτερικού, ποσά που προκύπτουν κατά την αρχική καταχώρηση του 

συμμετοχικού στοιχείου ενός σύνθετου χρηματοπιστωτικού μέσου.

Συμψηφισμός

Η επιχείρηση πρέπει να συμψηφίζει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και τις τρέχουσες 

φορολογικές υποχρεώσεις της, αν και μόνο αν, η επιχείρηση είτε έχει ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα να 

συμψηφίσει τα καταχωρημένα ποσά , είτε προτίθεται να διακανονίσει συμψηφιστικά , είτε να εισπράξει 

την απαίτηση και να διακανονίσει την υποχρέωση συγχρόνως.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ 

Ορισμοί επιχειρηματικού και γεωγραφικού τομέα

Επιγειοτιαατικός τοιιέας είναι ένα δυνάμενο να διακριθεί μέρος μιας επιχειρήσεως, που απασχολείται 

με την παροχή ενός εξατομικευμένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή μιας ομάδας σχετιζόμενων μεταξύ τους 

προϊόντων ή υπηρεσιών και που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες 

των άλλων επιχειρησιακών τομέων. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον 

προσδιορισμό, αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σχετίζονται μεταξύ τους περιλαμβάνουν: 

α)Το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών 

β)Τη μορφή της παραγωγικής διαδικασίας

γ)Τον τύπο ή την κατηγορία του πελάτη των προϊόντων ή των υπηρεσιών

δ)Τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διανομή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, και 

ε)Όπου συντρέχει περίπτωση, το πλαίσιο του λειτουργικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα, τραπεζικό, 

ασφαλιστικό ή δημόσιας ωφέλειας.

Γεωγραφικός τοιιέαε είναι ένα δυνάμενο να διακριθεί μέρος μιας επιχειρήσεως, που απασχολείται με 

την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών μέσα σε ένα ειδικό οικονομικό περιβάλλον και που υπόκειται σε 

κινδύνους και αποδόσεις που διαφέρουν από εκείνες των μερών που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά 

περιβάλλοντα. Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην εξατομίκευση των γεωγραφικών 

τομέων, περιλαμβάνουν: ομοιότητα οικονομικών και πολιτικών συνθηκών, σχέσεις μεταξύ των 

εργασιών σε διάφορους γεωγραφικούς χώρους, εγγύτητα των εργασιών, ειδικοί κίνδυνοι, που 

συνδέονται με τις εργασίες σε συγκεκριμένη περιοχή, κανόνες συναλλαγματικού ελέγχου και οι 

επικρατούντες νομισματικοί κίνδυνοι.

Καθορισμός των προς παρουσίαση τομέων

Πρωτεύοντες και δευτερεύοντες τύποι της κατά τομέα παρουσιάσεως.

Η επικρατούσα πηγή και φύση των κινδύνων και αποδόσεων μιας επιχειρήσεως πρέπει να διέπει 

την επιλογή είτε των επιχειρηματικών είτε των γεωγραφικών τομέων, ως πρωτεύοντα τύπο της 

τομεακής παρουσιάσεώς της. Αν οι κίνδυνοι και τα ποσοστά αποδόσεων της επιχειρήσεως 

επηρεάζονται, κατά κύριο λόγο, από τις διαφορές στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παράγει, ο 

πρωτεύοντας αυτής τύπος παρουσιάσεως τομεακών πληροφοριών πρέπει να είναι οι επιχειρηματικοί 

τομείς, με δευτερεύουσα πληροφόρηση μια γεωγραφική παρουσίαση. Ομοίως, αν οι κίνδυνοι και τα 

ποσοστά αποδόσεων μιας επιχειρήσεως επηρεάζονται, κατά κύριο λόγο, από το γεγονός ότι λειτουργεί 

σε διάφορες χώρες η άλλες γεωγραφικές περιοχές, ο πρωτεύοντας αυτής τύπος παρουσιάσεως τομεακών 

πληροφοριών πρέπει να είναι οι γεωγραφικοί τομείς, με δευτερεύουσα πληροφόρηση μια παρουσίαση 

κατά ομάδες σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.
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Τομείς προς παρουσίαση

Ένας επιχειρηματικός ή γεωγραφικός τομέας πρέπει να προσδιορίζεται ως απεικονιστέος 

τομέας, αν η πλειονότητα των εσόδων του προέρχεται από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και: 

α) τα έσοδά του από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και από συναλλαγές με άλλους τομείς είναι 10% 

ή και περισσότερο του συνόλου των εσόδων, εξωτερικών και εσωτερικών, όλων των τομέων, ή 

β) το αποτέλεσμα του τομέα, κέρδος ή ζημία, είναι 10% ή περισσότερο από το αντίστοιχο συνολικό 

αποτέλεσμα όλων μαζί των κερδοφόρων τομέων ή όλων μαζί των ζημιογόνων τομέων, οποιοδήποτε 

είναι το μεγαλύτερο σε απόλυτο ποσό, ή

γ) τα περιουσιακά στοιχεία του είναι 10% ή περισσότερο από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

όλων των τομέων.

Αν ένας εσωτερικά παρουσιαζόμενος τομέας είναι κάτω από όλα τα όρια σπουδαιότητας της 

προηγούμενης παραγράφου τότε:

• αυτός ο τομέας μπορεί να προσδιοριστεί ως τομέας που πρέπει να παρουσιαστεί, παρά το 

μέγεθος του,

• αν δεν προσδιορίζεται ως τομέας που πρέπει να παρουσιαστεί παρά το μέγεθος του, αυτός ο 

τομέας μπορεί να συνενωθεί με άλλον τομέα που θα παρουσιαστεί ιδιαιτέρως, μαζί με έναν ή 

περισσότερους άλλους ομοίους εσωτερικά παρουσιαζόμενους τομείς, που επίσης βρίσκονται 

κάτω από όλα τα όρια σπουδαιότητας της παραγράφου που προηγήθηκε (δύο ή περισσότεροι 

επιχειρηματικού ή γεωγραφικοί τομείς είναι όμοιοι, αν μοιράζονται την πλειονότητα των 

παραγόντων του σχετικού ορισμού), και

• αν αυτός ο τομέας δε παρουσιάζεται ξεχωριστά ή δεν συνενώνεται, πρέπει να συμπεριληφθεί στα 

μη κατανεμόμενα στοιχεία, για λόγους συμφωνίας.

Αν τα συνολικά έσοδα από εξωτερικές πηγές, που αφορούν στους τομείς που πρόκειται να 

παρουσιαστούν, συνιστούν λιγότερο από το 75% του συνόλου των ενοποιημένων εσόδων ή των εσόδων 

της επιχειρήσεως, πρέπει να προσδιοριστούν και άλλοι τομείς για παρουσίαση, ακόμη και αν δεν 

ανταποκρίνονται στα όρια του 10% της παραγράφου που προηγήθηκε, μέχρις ότου τουλάχιστον 75% 

των συνολικών ενοποιημένων εσόδων ή εσόδων της επιχειρήσεως, συμπεριλαμβάνονται στους προς 

παρουσίαση τομείς.

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη συνολική λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων 

του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα και πρέπει να γνωστοποιεί τις υποχρεώσεις του κάθε 

παρουσιαζόμενου τομέα. Για κάθε παρουσιαζόμενο τομέα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί το 

συνολικό ποσό της δαπάνης χρήσεως, που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα του τομέα, για απόσβεση 

των ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων του.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 15 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Αυτό το πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για να φανερώνει τις επιδράσεις από τις μεταβολές των 

τιμών πάνω στις αποτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων 

εκμεταλλεύσεως της επιχειρήσεως και της χρηματοοικονομικής θέσεως αυτής.

Οι τιμές μεταβάλλονται με το χρόνο εξαιτίας διαφόρων ειδικών ή γενικών οικονομικών και 

κοινωνικών παραγόντων. Ειδικοί παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις προσφοράς και ζήτησης και οι 

τεχνολογικές μεταβολές, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές, αλλά ανεξάρτητες μεταξύ τους, αυξήσεις 

ή μειώσεις των κατ’ ιδίαν τιμών. Οι γενικοί παράγοντες εξάλλου, μπορεί να προκαλέσουν μεταβολή του 

γενικού επιπέδου των τιμών και, συνεπώς, της γενικής αγοραστικής δύναμης του χρήματος

Στις περισσότερες χώρες η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται με βάση το 

ιστορικό κόστος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι μεταβολές του γενικού επιπέδου των τιμών ή οι 

μεταβολές των επιμέρους τιμών των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων ή υποτίμησης των 

αποθεμάτων, ή άλλων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού, λόγω αποτίμησής τους στην καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τους. Οι απαιτούμενες από αυτό το Πρότυπο πληροφορίες σκοπεύουν στην 

ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης αναφορικά με τις 

επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών στα αποτελέσματα των εργασιών της. Ωστόσο, οι οικονομικές 

καταστάσεις, άσχετα αν έχουν καταρτιστεί με βάση τους κανόνες του ιστορικού κόστους ή με βάση 

μέθοδο που λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών, δεν αποσκοπούν στην άμεση 

παρουσίαση της αξίας της επιχείρησης ως συνόλου.

Αντιμετώπιση των Μεταβολών των Τιμών

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι κατάρτισης των οικονομικών πληροφοριών στις οποίες 

αντιμετωπίζεται το θέμα των επιδράσεων από τις μεταβολές των τιμών. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, 

οι οικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται με βάση τη γενική αγοραστική δύναμη. Άλλος τρόπος 

είναι η παρουσίαση του τρέχοντος κόστους, αντί του ιστορικού, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές 

ημών επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ένας τρίτος τρόπος συνδυάζει 

χαρακτηρισηκά των δύο προηγούμενων.

Ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια διεθνώς αποδεκτή κοινή γραμμή σε αυτό το θέμα. Συνεπώς, 

η Επιτροπή Διεθνών Λογισηκών Προτύπων πιστεύει όη απαιτείται περισσότερη εμπειρία, πριν 

ανημετωπιστεί η περίπτωση να ζητηθεί από ης επιχειρήσεις να καταρτίζουν ης κύριες οικονομικές 

καταστάσεις τους χρησιμοποιώντας κάποιο πλήρες και ομοιόμορφο σύστημα απεικόνισης των 

επιδράσεων από τις μεταβολές των ημών.
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Ελάχιστες γνωστοποιήσεις

Τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται είναι:το ποσό της διόρθωσης ή το διορθωμένο ποσό των 

αποσβέσεων των ενσωματωμένων ακινητοποιήσεων, το ποσό της διόρθωσης ή το διορθωμένο ποσό του 

κόστους των πωλήσεων, οι διορθώσεις που σχετίζονται με νομισματικά στοιχεία ή με τις επιδράσεις στα 

ξένα ή στα ίδια κεφάλαια, εφόσον οι διορθώσεις αυτές λήφθηκαν υπόψη, στα πλαίσια της 

ακολουθούμενης λογιστικής μεθόδου, για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων και τέλος η συνολική 

επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης από διορθώσεις που αναφέρονται στα πιο πάνω σημεία καθώς και 

οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που, στα πλαίσια της ακολουθούμενης λογιστικής μεθόδου, φανερώνουν τις 

επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών.

Εφόσον ακολουθείται μια μέθοδος του τρέχοντος κόστους, πρέπει να γνωστοποιείται το τρέχον 

κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων και των αποθεμάτων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να περιγράφουν 

τις μεθόδους που ακολούθησαν, καθώς και το είδος των δεικτών που χρησιμοποίησαν, για να 

διαμορφώσουν τις απαιτούμενες από τις προηγούμενη παράγραφο πληροφορίες.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 16 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των Ενσώματων 

Ακινητοποιήσεων. Πρωταρχικά θέματα στη λογιστική των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελούν, ο 

σωστός χρόνος της καταχωρήσεως των περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξία 

τους και η δαπάνη αποσβέσεων που μέλλει να λογιστεί για τα στοιχεία αυτά, καθώς και ο 

προσδιορισμός και ο λογιστικός χειρισμός άλλων επιπτώσεων στις λογιστικές αξίες.

Αυτό το Πρότυπο απαιτεί την καταχώρηση ενός ενσώματου πάγιου ως ενεργητικού, όταν πληρεί τον 

ορισμό και τα κριτήρια καταχωρήσεως ως περιουσιακού στοιχείου, που αναφέρονται στο Πλαίσιο 

καταρτίσεως και παρουσιάσεως των οικονομικών καταστάσεων.

Καταχώρηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων

Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να καταχωρείται στο ενεργητικό όταν: 

αφ’ ενός πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο αυτό θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση, και αφ’ εταίρου ότι το κόστος αυτού του στοιχείου για την επιχείρηση 

μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα.

Αρχική αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων

Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων, που καλύπτει ενός προϋποθέσεις για να 

καταχωρηθεί στο ενεργητικό, πρέπει αρχικώς να αποτιμηθεί στο κόστος του.

Κοστολογικά στοιχεία

Το κόστος ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποτελείται από την τιμή αγοράς 

του, στην οποία περιλαμβάνονται οι εισαγωγικοί δασμοί και οι μη επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, καθώς 

και από κάθε άμεσα επιρριπτέο έξοδο για να φτάσει το στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας, σύμφωνα με 

τη χρήση για την οποία προορίζεται.

Τα διοικητικά και άλλα γενικά έξοδα δεν αποτελούν κοστολογικό στοιχείο των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, εκτός αν μπορεί να συσχετιστούν άμεσα με την απόκτηση του παγίου στοιχείου ή με 

το να φέρουν αυτό σε κατάσταση λειτουργίας του. Ομοίως, έξοδα που σχετίζονται με τη δοκιμαστική 

λειτουργία και με την περίοδο πριν από ενός έναρξη ενός παραγωγικής εκμετάλλευσης δεν 

συγκαταλέγονται στο κόστος ενός παγίου στοιχείου, εκτός αν είναι απαραίτητα για να φέρουν αυτό το 

στοιχείο σε κατάσταση λειτουργίας. Αρχικές ζημίες εκμεταλλεύσεως, που πραγματοποιήθηκαν πριν από 

την προγραμματισμένη έναρξη εκμεταλλεύσεως του παγίου, καταχωρούνται στα έξοδα.

Απόσβεση

Το αποσβεστέο ποσό ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να κατανέμεται 

συστηματικά σε όλη την ωφέλιμη ζωή του. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποσβέσεως πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το ρυθμό αναλώσεως των οικονομικών ωφελειών του στοιχείου από την επιχείρηση. Η
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δαπάνη αποσβέσεως για κάθε χρήση πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα, εκτός και αν 

συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Επανεξέταση της ωφέλιμης ζωής

Η ωφέλιμη ζωή ενός στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων πρέπει να επανεξετάζεται 

περιοδικώς και, αν οι προσδοκίες είναι σημαντικά διάφορες από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, η δαπάνη 

αποσβέσεως για την τρέχουσα και τις μελλοντικές χρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Επανεξέταση της μεθόδου απόσβεσης

Η μέθοδος αποσβέσεως ου εφαρμόζεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις πρέπει να 

επανεξετάζεται περιοδικώς και , αν υπάρξει μια σημαντική μεταβολή στον αναμενόμενο ρυθμό των 

οικονομικών ωφελειών από αυτά τα πάγια στοιχεία, η μέθοδος πρέπει να τροποποιείται ώστε να 

αντικατοπτρίζει το νέο ρυθμό ωφελειών. Όταν μια τέτοια μεταβολή στη μέθοδο αποσβέσεως είναι 

αναγκαία, η μεταβολή αυτή πρέπει να εμφανίζεται ως μεταβολή λογιστικής εκτίμησης και να 

αναπροσαρμόζεται η δαπάνη αποσβέσεων για την τρέχουσα και τις μελλοντικές χρήσεις.

Ανάκτηση της λογιστικής αξίας 

Μείωση αξίας

Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ή ομάδας ομοειδών στοιχείων των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικώς για να εκτιμάται αν η ανακτήσιμη αξία έχει γίνει 

χαμηλότερη από τη λογιστική αξία. Όταν έχει συμβεί τέτοια μείωση, η λογιστική αξία πρέπει να 

μειώνεται μέχρι την ανακτήσιμη αξία. Το ποσό της μειώσεως πρέπει να λογίζεται ως δαπάνη αμέσως, 

εκτός αν αναστρέφει προηγούμενη αναπροσαρμογή, οπότε πρέπει να φέρεται σε χρέωση των ιδίων 

κεφαλαίων.

Γνωστοποιήσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν, σε σχέση με κάθε κατηγορία ενσώματων 

ακινητοποιήσεων:

α) τις βάσεις αποτιμήσεως που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της προ αποσβέσεων 

λογιστικής αξίας. Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότεροι από έναν τρόποι αποτιμήσεως, πρέπει για 

κάθε κατηγορία να γνωστοποιείται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία, που προκύπτει με τον κάθε τρόπο 

β) οι μέθοδοι αποσβέσεως που χρησιμοποιήθηκαν

γ) οι ωφέλιμες ζωές ή οι συντελεστές αποσβέσεων που χρησιμοποιήθηκαν 

δ) η προ αποσβέσεων λογιστική αξία και η σωρευμένη απόσβεση ενάρξεως και τέλους χρήσεως 

ε) μια συμφωνία της λογιστικής αξίας ενάρξεως και τέλους χρήσεως που να δείχνει: προσθήκες, 

διαθέσεις, αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών ενοποιήσεων, αυξήσεις ή μειώσεις που προκύπτουν από 

επανεκτιμήσεις, μειώσεις στη λογιστική αξία, κονδύλια που επαναφέρθηκαν, απόσβεση, την καθαρή 

συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων μιας 

αλλοδαπής οικονομικής μονάδας και άλλες μεταβολές.
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Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει επίσης να γνωστοποιούν:

1) αν, κατά τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας των στοιχείων των ενσώματων ακινητοποιήσεων, 

οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμιακές ροές έχον προεξοφληθεί στην παρούσα αξία τους,

2) την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και τις ενσώματες ακινητοποιήσεις που φέρουν 

βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων

3) τη λογιστική μέθοδο των δαπανών αποκατάστασης, αναφορικά με τα στοιχεία των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων

4) το ποσό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις κατά το στάδιο 

της κατασκευής, και

5) τα ποσά των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 17 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ορισμοί

Μίσθωση είναι μία συμφωνία όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή, με αντάλλαγμα μία 

πληρωμή ή μία σειρά πληρωμών, το δικαίωμα χρήσεως ενός περιουσιακού στοιχείου για μία 

συμφωνημένη χρονικά περίοδο.

Χρηιιατοδοτική ιιίσθωση είναι μία 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.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθωτές πρέπει να καταχωρούν τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις στους Ισολογισμούς τους, με ποσό ίσο κατά την έναρξη της μισθώσεως με την πραγματική 

αξία της μισθούμενης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων 

μισθωμάτων. Κατά τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων, ο προεξοφλητικός 

συντελεστής είναι το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης, αν αυτό είναι πρακτικά εύκολο να 

προσδιοριστεί. Διαφορετικά, πρέπει να χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού.

Η λογιστική καταχώρηση και εμφάνιση των συναλλαγών και λοιπών γεγονότων πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με την ουσία και την οικονομική φύση τους και όχι μόνο με το νομικό τύπο τους. 

Κατά συνέπεια, η χρηματοδοτική μίσθωση είναι σκόπιμο να περιλαμβάνεται στις οικονομικές 

καταστάσεις του μισθωτή, τόσο ως ένα στοιχείο ενεργητικού, όσο και ως υποχρέωση καταβολής των 

μελλοντικών μισθωμάτων.

Τα μισθώματα πρέπει να επιμερίζονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα και σε μείωση της 

ανεξόφλητης υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό βάρος πρέπει να κατανέμεται στις όσες χρήσεις 

διαρκεί η μίσθωση, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο απομένων 

υπόλοιπο της υποχρεώσεως κάθε χρήσεως.

Η χρηματοδοτική μίσθωση συνεπάγεται για κάθε χρήση και δαπάνη αποσβέσεως του 

μισθωμένου στοιχείου, καθώς και ένα χρηματοοικονομικό βάρος. Η μέθοδος αποσβέσεων των 

μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι όμοια με τη μέθοδο που ακολουθείται για τα 

αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση και ο υπολογισμός τη σχετικής 

δαπάνης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη βάση που θέτει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 4 

«Λογιστική των Αποσβέσεων» και το ΔΑΠ αριθμός 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις». Αν δεν υπάρχει 

μία εύλογη βεβαιότητα ότι μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, ο μισθωτής θα αποκτήσει την κυριότητα του 

στοιχείου, τότε η πλήρης απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου αυτού πρέπει να γίνει στο συντομότερο 

χρόνο μεταξύ διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου.

Λειτουργικές Μισθώσεις
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Οι πληρωμές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μισθώσεως πρέπει να λογίζονται σε βάρος 

των αποτελεσμάτων, με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια τη μίσθωσης, εκτός αν μία άλλη 

συστηματική βάση είναι πιο αντιπροσωπευτική του τρόπου της χρονικής κατανομής του οφέλους για το 

χρήστη.

Οι Μισθώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις των εκμισθωτών 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι εκμισθωτές πρέπει να καταχωρούν στον Ισολογισμό τους τα κατεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση και να τα παρουσιάζουν ως απαίτηση με ποσό ίσο με 

την καθαρή επένδυση στη μίσθωση.

Πέρα από τις απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. αριθμός 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποίηση και 

παρουσίαση», οι εκμισθωτές πρέπει να προβαίνουν και στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις για 

χρηματοδοτικές μισθώσεις:

1. μια συμφωνία μεταξύ της συνολικής ακαθάριστης επένδυσης στη μίσθωση κατά την ημερομηνία 

του Ισολογισμού και της παρούσης αξίας των ελάχιστων εισπρακτέων μισθωμάτων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τη συνολική 

ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση και την παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους:μέχρι ένα έτος, από ένα 

μέχρι πέντε έτη, ύστερα από πέντε έτη

2. το μη πραγματοποιημένο χρηματοοικονομικό έσοδο

3. τη σωρευμένη πρόβλεψη για ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ελάχιστων μισθωμάτων

4. τα ενδεχόμενα μισθώματα που λογίστηκαν στα έσοδα

5. μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του εκμισθωτή.

Πράξεις πωλήσεως και επανεκμισθώσεως

Αν μία πράξη πώλησης με επανεκμίσθωση καταλήγει σε χρηματοδοτική μίσθωση, η τυχόν 

επιπλέον διαφορά του εσόδου από τη πώληση του στοιχείου αυτού, σε σχέση με τη λογιστική του αξία, 

δεν πρέπει να περιληφθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, αλλά να εμφανιστεί στις 

οικονομικές καταστάσεις του πωλητή-μισθωτή ως έσοδο επόμενων χρήσεων και να μεταφέρεται 

τμηματικά στα αποτελέσματα σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Αν μία πράξη πώλησης με επαναμίσθωση καταλήγει σε λειτουργική μίσθωση, και είναι βέβαιο 

ότι η πράξη αυτή έχει γίνει σε πραγματικές αξίες, τότε το τυχόν κέρδος ή η ζημία πρέπει να μεταφέρεται 

αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν η ζημία συμψηφίζεται με τη μικρότερη διαφορά των μελλοντικών 

μισθωμάτων, σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές, οπότε η ζημία αυτή παραμένει στον ισολογισμό και 

αποσβένεται αναλογικά με τα μισθώματα σε ολόκληρη την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης του 

στοιχείου. Αν η τιμή πώλησης του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την πραγματική του αξία, τότε η 

επιπλέον διαφορά παραμένει ως έσοδο επόμενων χρήσεων και μεταφέρεται στα αποτελέσματα σε 

ολόκληρη την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης του στοιχείου αυτού.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 18

ΕΣΟΔΑ

Ορισμοί

Έσοδο είναι η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών ωφελημάτων στη διάρκεια της χρήσεως, που 

προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως 

αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται με εισφορά κεφαλαίου 

από μετόχους ή εταίρους. Το έσοδο πρέπει να αποτιμάται στην πραγματική αξία του εισπραχθέντος ή 

εισπρακτέου ανταλλάγματος.

Πώληση αγαθών

Το έσοδο από πώληση αγαθών πρέπει να λογίζεται, όταν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α) η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες από την

κυριότητα των αγαθών

β) η επιχείρηση δεν εξακολουθεί να αναμειγνύεται στη διαχείριση των πωληθέντων, στο βαθμό που 

συνήθως σχετίζεται με την κυριότητα, ούτε διατηρεί τον πραγματικό έλεγχο πάνω στα πωληθέντα 

αγαθά.

γ) το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα

δ) πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση

ε) τα κόστη που θα πραγματοποιηθούν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε σχέση με τη συναλλαγή, 

μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα.

Παροχή υπηρεσιών

Όταν το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής που αφορά την παροχή υπηρεσιών μπορεί να εκτιμηθεί 

βάσιμα, η καταχώρηση εσόδου σχετιζόμενου με τη συναλλαγή πρέπει να γίνεται με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Το αποτέλεσμα μιας συναλλαγής 

μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί βάσιμα

• πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση

• το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού μπορεί να 

καθοριστεί αξιόπιστα και

• οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη συναλλαγή και αυτές που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής, μπορεί να αποτιμηθούν βάσιμα.

Το έσοδο λογίζεται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Όμως, όταν ανακύπτει αβεβαιότητα για την εισπραξιμότητα 

ενός ποσού, ήδη συμπεριλαμβανομένου στα έσοδα, το ανείσπρακτο ποσό, ή το ποσό για το οποίο η
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ανάκτηση έχει παύσει να είναι πιθανή, καταχωρείται ως δαπάνη και όχι ως διόρθωση του ποσού του 

εσόδου που καταχωρήθηκε αρχικά.

Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί 

βάσιμα, το έσοδο πρέπει να λογίζεται μόνο κατά την έκταση που τα λογιζόμενα έξοδα είναι 

ανακτήσιμα.

Γνωστοποίηση

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

α) Τις λογιστικές μεθόδους που εφαρμόζει για την καταχώρηση των εσόδων, καθώς και τις μεθόδους 

προσδιορισμού του σταδίου ολοκλήρωσης των συναλλαγών που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, 

β) Το ποσό της κάθε σημαντικής κατηγορίας εσόδων, που έχουν λογιστεί κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων που προκύπτουν από:πώληση αγαθών, παροχή 

υπηρεσιών, τόκους, δικαιώματα, μερίσματα,

γ) Το ποσό των εσόδων που προκύπτει από ανταλλαγές αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται σε κάθε σημαντική κατηγορία εσόδων.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 19 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Βραχύχρονες Παροχές σε Εργαζομένους

Η λογιστνκοποίηση βραχύχρονων παροχών σε εργαζομένους είναι γενικά απλή, γιατί καμία 

αναλογιστική παραδοχή δεν απαιτείται για να αποτιμάται η υποχρέωση ή το κόστος και δεν υπάρχει 

καμία πιθανότητα οποιουδήποτε αναλογιστικού κέρδους ή ζημίας. Περαιτέρω, βραχύχρονες 

υποχρεώσεις παροχών σε εργαζόμενους αποτιμώνται πάνω σε μια απροεξόφλητη βάση.

Παροχές μετά την απασχόληση:Διάκριση μεταξύ προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών και 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών

Οι παροχές μετά την απασχόληση περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

α) παροχές αποχωρήσεως, τέτοιες όπως οι συντάξεις, και

β) άλλες παροχές μετά την απασχόληση, τέτοιες όπως ασφάλεια ζωής και ιατρική περίθαλψη μετά την 

απασχόληση .

Προγράμματα πολλών εργοδοτών

Μία επιχείρηση πρέπει να ταξινομεί ένα πρόγραμμα πολλών εργοδοτών ως ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών ή ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με τους όρους του 

προγράμματος (συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε τεκμαιρόμενη υποχρέωση που ανάγεται στους 

τυπικούς όρους). Όπου ένα πρόγραμμα πολλών εργοδοτών είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών, μια επιχείρηση πρέπει:

α) να λογιστικοποιεί το αναλογούν σε αυτή μερίδιο των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών, των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και του κόστους που συνδέεται με το πρόγραμμα κατά τον 

ίδιο τρόπο, όπως για οποιοδήποτε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, και 

β) να γνωστοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες .

Όταν επαρκής πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για να χρησιμοποιήσει τη λογιστική 

καθορισμένων παροχών σε ένα πρόγραμμα πολλών εργοδοτών, που είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών, μια επιχείρηση πρέπει:

1) να λογιστικοποιεί το πρόγραμμα

2) να γνωστοποιεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών και το 

λόγο γιατί επαρκής πληροφόρηση δεν είναι διαθέσιμη για να καταστήσει την επιχείρηση ικανή να 

λογιστικοποιεί το πρόγραμμα ως ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

3) κατά την έκταση που ένα πλεόνασμα ή έλλειμμα στο πρόγραμμα μπορεί να επηρεάζει το ποσό των 

μελλοντικών εισφορών, να γνωστοποιεί επιπρόσθετα κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με αυτό το 

πλεόνασμα ή έλλειμμα, τη βάση που χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει αυτό το πλεόνασμα ή 

έλλειμμα, τις εμπλοκές ,αν υπάρχουν, για την επιχείρηση. Μια επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί ένα 

πρόγραμμα κρατικό με τον ίδιο τρόπο όπως ένα πρόγραμμα πολλών εργοδοτών.
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Καταχώρηση και Αποτίμηση

Όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία σε μία επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας 

χρήσεως, η επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί την πληρωτέα εισφορά σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων 

εισφορών σε αντάλλαγμα για αυτή την υπηρεσία:

α) ως μία υποχρέωση (δεδουλευμένη δαπάνη), μετά την έκπτωση κάθε εισφοράς ήδη πληρωμένης. Αν η 

εισφορά που ήδη είναι πληρωμένη υπερβαίνει την οφειλόμενη εισφορά για την υπηρεσία πριν από την 

ημερομηνία του Ισολογισμού, μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί αυτό το υπερβάλλον ως ένα 

περιουσιακό στοιχείο (προπληρωμένη δαπάνη) κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει, για 

παράδειγμα, σε μία έκπτωση σε μελλοντικές πληρωμές ή μια επιστροφή χρημάτων, και 

β) ως μια δαπάνη, εκτός αν ένα άλλο Δ.Λ.ΓΊ. απαιτεί ή επιτρέπει τη συμπερίληψη της εισφοράς στο 

κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου.

Όταν εισφορές σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών που δεν λήγουν στο σύνολο μέσα σε 

δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία, 

πρέπει να προεξοφλούνται με τη χρησιμοποίηση προεξοφλητικού επιτοκίου.

Λογιστική για την τεκμαιρόμενη δέσμευση

Μια επιχείρηση πρέπει να λογιστικοποιεί όχι μόνο τη νόμιμη δέσμευσή της κάτω από τους 

τυπικούς όρους ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών, αλλά επίσης κάθε τεκμαιρόμενη δέσμευση 

που ανακύπτει από τις άτυπες πρακτικές της επιχειρήσεως. Άτυπες πρακτικές δημιουργούν μια 

τεκμαιρόμενη δέσμευση, όταν η επιχείρηση δεν έχει πραγματική εναλλακτική λύση παρά να πληρώσει 

τις παροχές σε εργαζομένους. Ένα παράδειγμα μιας τεκμαιρόμενης δεσμεύσεως είναι, όταν μια 

μεταβολή στις άτυπες πρακτικές της επιχείρησης θα προξενούσε απαράδεκτη ζημία στη σχέση της με 

τους εργαζόμενους.

Ισολογισμός

Το ποσό που καταχωρείται ως υποχρέωση καθορισμένης παροχής πρέπει να είναι το καθαρό 

σύνολο των ακόλουθων ποσών:

> της παρούσης αξίας της υποχρεώσεως καθορισμένης παροχής κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού

> πλέον κάθε αναλογιστικό κέρδος (μείον κάθε αναλογιστική ζημία) μη καταχωρούμενο, λόγω 

της μεταχειρίσεως που τίθεται σε προηγούμενες παραγράφους

> μείον κάθε κόστος προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη

> μείον την πραγματική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού των περιουσιακών στοιχείων 

του προγράμματος (αν υπάρχουν) από τα οποία οι υποχρεώσεις πρέπει να διακανονιστούν 

άμεσα.

Αναλογιστικές παραδοχές: Προεξοφλητικό επιτόκιο

Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για να προεξοφλούνται οι υποχρεώσεις μετά την απασχόληση 

παροχών (χρηματοδοτούμενες και μη χρηματοδοτούμενες) πρέπει να προσδιορίζεται με παραπομπή σε 

αγοραίες αποδόσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού πάνω σε υψηλής ποιότητας εταιρικά
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ομόλογα. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει μια συγκροτημένη αγορά σε τέτοια ομόλογα, οι αγοραίες 

αποδόσεις (κατά την ημερομηνία του ισολογισμού) σε κρατικά ομόλογα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Το νόμισμα και οι όροι των εταιρικών ομόλογων ή κρατικών ομόλογων πρέπει να είναι συνεπείς 

με το νόμισμα και τους εκτιμώμενους όρους των υποχρεώσεων των μετά την απασχόληση παροχών.

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες

Μια επιχείρηση, κατά την αποτίμηση της υποχρέωσής της για καθορισμένη παροχή, πρέπει να 

καταχωρεί μία αναλογία των αναλογιστικών κερδών και ζημιών της, ως έσοδο ή έξοδο, αν τα καθαρά 

σωρευμένα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσεως 

υπερέβησαν το μεγαλύτερο από:

α) 10% της παρούσας αξίας της υποχρέωσης της καθορισμένης παροχής κατά αυτή την ημερομηνία 

(πριν από την έκπτωση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος), και

β) 10% της πραγματικής αξίας οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του προγράμματος κατά την 

ημερομηνία αυτή.

Αυτά τα όρια πρέπει να υπολογίζονται και να εφαρμόζονται ιδιαιτέρως για κάθε πρόγραμμα 

καθορισμένης παροχής.

Η αναλογία των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που καταχωρείται για κάθε πρόγραμμα 

καθορισμένης παροχής είναι το υπερβάλλον όπως αυτό προσδιορίζεται, διαιρούμενο με το 

αναμενόμενο μέσο όρο της υπολειπόμενης εργασιακής ζωής των απασχολούμενων που συμμετέχουν σε 

αυτό το πρόγραμμα. Όμως μια επιχείρηση μπορεί να υιοθετεί οποιαδήποτε συστηματική μέθοδο που 

καταλήγει σε γρηγορότερη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, εφόσον αυτή η ίδια 

βάση εφαρμόζεται σε αμφότερα κέρδη και ζημίες και η βάση εφαρμόζεται σταθερά από χρήση σε 

χρήση. Μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόζει τέτοιες συστηματικές μεθόδους σε αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες ακόμα και αν εμπίπτουν στα όρια που ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 
Βασική μέθοδος

Το κόστος χορηγήσεως παροχών αποχωρήσεως από ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, 

πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση μιας μεθόδου εκτιμήσεως των δεδουλευμένων παροχών.

Επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος

Το κόστος χορηγήσεως παροχών αποχωρήσεως από ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, 

πρέπει να προσδιορίζεται με τη χρήση μιας μεθόδου εκτιμήσεως του τελικού ύψους των παροχών.

Αναλογιστικές παροχές

Για τον προσδιορισμό του κόστους παροχών αποχωρήσεως, πρέπει να χρησιμοποιούνται 

κατάλληλες και συμβατές παραδοχές, που λαμβάνουν υπόψη τα προβλεπόμενα μισθολογικά επίπεδα 

μέχρι την ημερομηνία αποχωρήσεως.
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Προσάρτημα-Κύριες μέθοδοι αναλογιστικής εκτιμήσεως

Το προσάρτημα παρέχει ενδεικτικό παράδειγμα μόνο και δεν αποτελεί μέρος των προτύπων. Ο 

σκοπός του προσαρτήματος είναι να δείξει την εφαρμογή των Προτύπων για να βοηθήσει στην 

αποσαφήνιση της έννοιάς τους.

Η περιλαμβανόμενη σε αυτό το Προσάρτημα πληροφόρηση περιγράφει τα ουσιώδη στοιχεία των 

δύο κύριων κατηγοριών των μεθόδων αναλογιστικής εκτιμήσεως και παρέχει παραδείγματα, για κάθε 

κατηγορία, των μεθόδων που εφαρμόζονται γενικά από τους αναλογιστές. Ορισμένα σημεία των 

περιγραφόμενων μεθόδων μπορεί να παρεκκλίνουν από τις ρυθμίσεις του Προτύπου, ειδικότερα η 

μέθοδος του Ατομικού Σταθερού Ασφαλίστρου και η Συγκεντρωτική μέθοδος, με τις οποίες δεν γίνεται 

διάκριση του κόστους προϋπηρεσίας.

Οι μέθοδοι αναλογιστικής εκτιμήσεως, γενικά, εμπίπτουν σε δύο γενικές κατηγορίες: στη μέθοδο 

εκτιμήσεως των δεδουλευμένων παροχών και στη μέθοδο εκτιμήσεως του τελικού ύψους των παροχών. 

Αυτές οι ονομασίες μεθόδων δεν είναι αναγκαστικά οι χρησιμοποιούμενες σε όλες τις χώρες.

Μέθοδος των εκτιμούμενων μονάδων υποχρέωσης

Αυτή η μέθοδος θεωρεί κάθε χρόνο υπηρεσίας, ως προσδίδοντα μία επιπρόσθετη μονάδα 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εκτιμά κάθε μονάδα ξεχωριστά για να σχηματίσει μια συνολική 

υποχρέωση παροχών αποχωρήσεως.

Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών πρέπει να αποτιμώνται πολύ τακτικά, ώστε τα ποσά που 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις να μην διαφέρουν ουσιαστικά από τα ποσά που θα 

προσδιορίζονταν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Οι προγραμματισμένες μέθοδοι παροχών περιορίζονται και υπάρχει μια απαίτηση να 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της δουλευμένης παροχής γνωστή ως Μέθοδος των Προβλεπόμενων 

Μονάδων υποχρέωσης.

Το ποσοστό που χρησιμοποιείται για να προεξοφλήσει τις υποχρεώσεις των μετά την 

απασχόληση παροχών και των υποχρεώσεων των άλλων μακροχρόνιων παροχών σε εργαζόμενους, 

πρέπει να προσδιορίζεται με αναφορά στις αποδόσεις της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

πάνω σε υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα. Σε χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη αγορά σε 

τέτοια ομόλογα, οι αποδόσεις της αγοράς πάνω σε κρατικά ομόλογα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το 

νόμισμα και η διάρκεια των εταιρικών ή κρατικών ομολόγων πρέπει να είναι συνεπείς με το νόμισμα 

και την εκτιμώμενη διάρκεια των υποχρεώσεων των μετά την απασχόληση παροχών.

Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις αυξήσεις των 

παροχών που τίθενται στους όρους του προγράμματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

Μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί, ως ελάχιστο μια καθορισμένη αναλογία αυτών των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών που βρίσκονται εκτός περιθωρίου. Μια επιχείρηση επιτρέπεται, αλλά 

δεν απαιτείται, να υιοθετεί ορισμένες συστηματικές μεθόδους ταχύτερης καταχώρησης. Τέτοιες μέθοδοι 

συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άμεση καταχώρηση όλων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών.
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Μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί κόστος προϋπηρεσίας πάνω σε μια σταθερή βάση κατά τη 

διάρκεια της μέσης περιόδου, μέχρις οι παροχές να καταστούν κατοχυρωμένες. Κατά την έκταση που οι 

παροχές είναι ήδη κατοχυρωμένες άμεσα, μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί κόστος προϋπηρεσίας 

αμέσως.

Τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος πρέπει να αποτιμώνται στην πραγματική αξία. Η 

πραγματική αξία εκτιμάται με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμιακών ροών μόνο, αν 

δεν υπάρχει διαθέσιμη αγοραία τιμή.

Τα ποσά που καταχωρούνται από την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις ως 

ένα περιουσιακό στοιχείο δεν πρέπει να υπερβαίνουν το καθαρό σύνολο:

α) κάθε ακαταχώρητης αναλογιστικής ζημίας και κόστους προϋπηρεσίας, και 

β) της παρούσας αξίας κάθε διαθέσιμης οικονομικής παροχής με τη μορφή της επιστροφής 

χρημάτων από το πρόγραμμα ή μειώσεων των εισφορών προς το Πρόγραμμα.

Οι ζημιές περικοπών και διακανονισμών πρέπει να καταχωρούνται όχι μόνο όταν είναι πιθανό 

ότι ο διακανονισμός ή η περικοπή θα συμβεί, αλλά όταν ο διακανονισμός ή η περικοπή συμβαίνει.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 20 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν πρέπει να πιστώνονται κατευθείαν στο αποτέλεσμα αλλά πρέπει 

να αναγνωρίζονται ως εισόδημα το οποίο σχετίζεται με ανάλογα κόστη. Οι επιχορηγήσεις που 

σχετίζονται με στοιχεία του ενεργητικού μιας επιχείρησης, πρέπει να αναγνωρίζονται από το κόστος ή 

τη μεταχείριση τους ως αναβαλλόμενο εισόδημα.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 21 

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

Σκοπός

Μία επιχείρηση μπορεί να διεξάγει τις δραστηριότητες στο εξωτερικό με δύο τρόπους. Μπορεί 

να έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα ή δικές της εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό. Προκειμένου οι σε 

ξένο νόμισμα συναλλαγές και οι εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού να συμπεριληφθούν στις οικονομικές 

καταστάσεις μιας επιχείρησης, πρέπει οι συναλλαγές αυτές να απεικονίζονται στο νόμισμα με το οποίο 

η επιχείρηση καταρτίζει τις δικές της οικονομικές καταστάσεις, ενώ και οι οικονομικές καταστάσεις των 

εκμεταλλεύσεων εξωτερικού πρέπει να μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η επιχείρηση καταρτίζει 

τις οικονομικές καταστάσεις της.

Κύρια θέματα για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και των 

εκμεταλλεύσεων εξωτερικού αποτελούν, ο προσδιορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας που πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί και του τρόπου καταχώρησης, στις οικονομικές καταστάσεις, της οικονομικής 

επίδρασης των μεταβολών των ισοτιμιών.

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Αρχική καταχώρηση

Η αρχική καταχώρηση στο τηρούμενο νόμισμα μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, πρέπει να 

γίνεται με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, της ισοτιμίας μεταξύ του τηρούμενου και του 

ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.

Η ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής αναφέρεται συχνά, ως τιμή ημέρας συναλλάγματος 

(spot rate). Για πρακτικούς λόγους, χρησιμοποιείται συχνά μια ισοτιμία που πλησιάζει την πραγματική 

τιμή κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, για παράδειγμα, θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένας 

μέσος όρος για μια εβδομάδα ή μήνα για όλες τις συναλλαγές σε κάθε ξένο νόμισμα, που συμβαίνουν 

κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Όμως, αν οι ισοτιμίες διακυμαίνονται σημαντικά, η χρήση του 

μέσου όρου μιας περιόδου είναι μη αξιόπιστη.

Παρουσίαση σε μεταγενέστερους Ισολογισμούς

Κατά την ημερομηνία κλεισίματος του κάθε Ισολογισμού, τα σε ξένο νόμισμα νομισματικά 

στοιχεία πρέπει να εμφανίζονται με τη τιμή κλεισίματος, τα μη νομισματικά στοιχεία, που 

παρακολουθούνται με ιστορικό κόστος το οποίο είναι προσδιορισμένο σε ξένο νόμισμα πρέπει να 

εμφανίζονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και τα μη νομισματικά στοιχεία που 

παρακολουθούνται με τη πραγματική αξία η οποία είναι προσδιορισμένη σε ξένο νόμισμα, πρέπει να 

εμφανίζονται με τις ισοτιμίες που υπήρχαν όταν προσδιορίστηκαν οι αξίες.

Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων 

ή κατά την παρουσίαση τέτοιων στοιχείων της επιχείρησης σε διαφορετικές τιμές από εκείνες στις
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οποίες είχαν αρχικώς καταχωρηθεί κατά τη διάρκεια της χρήσεως, πρέπει να λογίζονται στα έσοδα ή 

στα έξοδα της χρήσεως στην οποία προκύπτουν.

Καθαρή επένδυση σε οικονομική μονάδα εξωτερικού

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από ένα νομισματικό στοιχείο, το οποίο στην 

ουσία αποτελεί μέρος μιας καθαρής επενδύσεως της επιχείρησης σε οικονομική μονάδα του εξωτερικού, 

πρέπει να εντάσσονται στην κατηγορία των ιδίων κεφαλαίων στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης, μέχρι τη διάθεση της καθαρής επενδύσεως, οπότε πρέπει να μεταφερθούν στα έσοδα ή τα 

έξοδα.

Επιτρεπόμενος εναλλακτικός χειρισμός

Οι συναλλαγματικές διαφορές μπορεί να προέρχονται από μια σοβαρή υποτίμηση ή διολίσθηση 

ενός νομίσματος, έναντι της οποίας δεν υπάρχουν πρακτικά μέσα αντισταθμίσεως των κινδύνων, 

γεγονός που επιδρά στις υποχρεώσεις που δεν μπορεί να διακανονιστούν και οι οποίες προκύπτουν 

άμεσα από την πρόσφατη αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου, που τιμολογήθηκε σε ξένο νόμισμα. 

Τέτοιες συναλλαγματικές διαφορές πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του σχετικού 

περιουσιακού στοιχείου, εφόσον αυτή η αναπροσαρμοσμένη λογιστική αξία δεν υπερβαίνει τη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους αντικαταστάσεως και της ανακτήσιμης αξίας από την πώληση ή 

τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου.

Εκμεταλλεύσεις εξωτερικού που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εργασιών της εξεταζόμενης 

επιχείρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας εκμεταλλεύσεως εξωτερικού, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος των εργασιών της επιχείρησης, πρέπει να μετατρέπονται στο τηρούμενο νόμισμα, αν οι 

συναλλαγές της εκμεταλλεύσεως είχαν γίνει από την εξεταζόμενη επιχείρηση.

Οικονομικές μονάδες εξωτερικού

Κατά τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής μονάδας εξωτερικού, 

προκειμένου η εξεταζόμενη επιχείρηση να τις ενσωματώσει στις δικές της οικονομικές καταστάσεις, 

πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες διαδικασίες:

α)Τόσο τα νομισματικά όσο και τα μη νομισματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 

οικονομικής μονάδας εξωτερικού, πρέπει να μετατρέπονται με την τιμή κλεισίματος. 

β)Τα έξοδα και τα έσοδα της οικονομικής μονάδας εξωτερικού, πρέπει να μετατρέπονται με τις τιμές 

συναλλάγματος κατά τις ημέρες των συναλλαγών, εκτός αν η οικονομική μονάδα εξωτερικού συντάσσει 

τις οικονομικές καταστάσεις της στο νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας, οπότε τα έσοδα και 

τα έξοδα πρέπει να μετατρέπονται με τη τιμή κλεισίματος.

γ)Όλες οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές πρέπει να εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια μέχρις 

ότου διατεθεί η καθαρή επένδυση.

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής μονάδας εξωτερικού, που καταρτίζονται σε 

νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας, πρέπει να επαναδιατυπώνονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π αριθμός
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29 «Χρηματοοικονομική παρουσίαση σε υπερπληθωρηστικές οικονομίες», πριν αυτές μετατραπούν στο 

τηρούμενο νόμισμα της εξεταζόμενης επιχείρησης. Όταν η οικονομία παύει να είναι υπερπληθωριστική 

και η οικονομική μονάδα εξωτερικού διακόπτει την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αριθμός 29, πρέπει αυτή να χρησιμοποιεί τα 

χρηματικά ποσά της μέρας της διακοπής, ως το ιστορικό κόστος για τη μετατροπή στο τηρούμενο 

νόμισμα της εξεταζόμενης επιχείρησης.

Διάθεση της οικονομικής μονάδας εξωτερικού

Κατά τη διάθεση μις οικονομικής μονάδας εξωτερικού, το σωρευμένο ποσό των 

συναλλαγματικών διαφορών, που έχουν μεταφερθεί «εις νέον» και αφορά την οικονομική μονάδα 

εξωτερικού, πρέπει να μεταφέρεται στα έσοδα ή στα έξοδα της ίδιας χρήσεως στην οποία λογίζεται το 

κέρδος ή ζημία από τη διάθεση αυτή.

Γνωστοποίηση

Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:

α)Το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που συμπεριλαμβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζημία της 

χρήσεως.

β)Τις καθαρές συναλλαγματικές διαφορές που εντάσσονται στα ίδια κεφάλαια, εμφανιζόμενες σε 

ιδιαίτερο κονδύλι των κεφαλαίων αυτών, μαζί με μία συμφωνία του ποσού αυτών των 

συναλλαγματικών διαφορών στην αρχή και στο τέλος της χρήσεως.

γ)Το ποσό των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, το οποίο 

συμπεριλαμβάνεται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.
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Σκοπός

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική αντιμετώπιση των 

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

από μια άλλη, όσο επίσης και τη σπάνια περίπτωση μιας συνένωσης δικαιωμάτων, όπου δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί ο αγοραστής. Η λογιστική αντιμετώπιση μιας απόκτησης με αγορά 

περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κόστους της αγοράς, τον επιμερισμό του κόστους στα επιμέρους 

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης και τη λογιστική παρακολούθηση 

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

λογιστικά θέματα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του ύψους των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, τη 

λογιστική της απόκτησης ύστερα από σταδιακές αγορές, τις μεταγενέστερες μεταβολές του κόστους 

αγοράς ή του προσδιορισμού των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις.

Ορισμοί

Ενοποίηση επιγειρήσεων είναι η συσπείρωση ξεχωριστών επιχειρήσεων σε οικονομικό συγκρότημα , 

ύστερα από συνένωση μιας επιχειρήσεως σε μία άλλη ή ύστερα από την απόκτηση του ελέγχου πάνω 

στην καθαρή περιουσία και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μιας άλλης επιχειρήσεως.

Συνένωση δικαιωιαάτων είναι μια ενοποίηση επιχειρήσεων στην οποία οι μέτοχοι ή εταίροι των 

ενοποιημένων επιχειρήσεων συνδυάζουν έλεγχο πάνω στο σύνολο, ή σχεδόν στο σύνολο, της καθαρής 

περιουσίας και των εργασιών τους, για να πετύχουν μια συνεχή αμοιβαία κατανομή των κινδύνων και 

των ωφελειών, που σχετίζονται με αυτή τη συγκρότηση, ούτως ώστε κανένα από τα δύο μέρη να μην 

μπορεί μα θεωρείται αγοραστής.

Αγορές

Λογιστική αντιμετώπιση των αγορών

Μια επιχειρηματική ενοποίηση από αγορά πρέπει να λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της 

μεθόδου αγοράς.

Η χρήση της μεθόδου αγοράς συνεπάγεται τη λογιστική αντιμετώπιση της αγοράς μιας 

επιχειρήσεως με όμοιο τρόπο όπως η αγορά άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η μέθοδος αγοράς 

χρησιμοποιεί το κόστος ως βάση της λογιστικής καταχωρήσεως της αγοράς και, για τον προσδιορισμό 

του κόστους αυτού, βασίζεται στην πράξη ανταλλαγής που διέπει την αγορά.

Κόστος αγοράς

Μία αγορά πρέπει να λογιστικοποιείται στο κόστος της που είναι το ποσό των μετρητών ή των 

ταμιακών ισοδυνάμων ου πληρώθηκε ή η πραγματική αξία, κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, 

άλλου ανταλλάγματος ου δόθηκε από την αγοράστρια για την απόκτηση του ελέγχου πάνω στην καθαρή
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περιουσία της άλλης επιχειρήσεως. Στο ποσό αυτό προστίθεται κάθε δαπάνη που αφορά άμεσα την 

αγορά.

Κατανομή του κόστους αγοράς

Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, πρέπει να αποτιμούνται στο συνολικό

ποσό:

α) της πραγματικής αξίας κατά την ημερομηνία της πράξεως ανταλλαγής, των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν, κατά την έκταση των δικαιωμάτων που 

απέκτησε η αγοράστρια από την πράξη ανταλλαγής, και

β) της αναλογίας της μειοψηφίας στην πριν από την αγορά λογιστική αξία των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής.

Κάθε θετική ή αρνητική υπεραξία πρέπει να λογιστικοποιείται, σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο.

Υπεραξία που προκύπτει κατά την αγορά 

Καταχώρηση και Αποτίμηση

Κάθε υπέρβαση του κόστους πάνω από τα δικαιώματα του αγοραστή στην πραγματική αξία των 

αναγνωρίσιμων αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ημερομηνία της 

πράξεως ανταλλαγής, πρέπει να περιγράφεται ως υπεραξία και να καταχωρείται ως περιουσιακό 

στοιχείο.

Η υπεραξία πρέπει να απεικονίζεται στο κόστος μείον κάθε σωρευμένη ζημία απομείωσης.

Απόσβεση

Η υπεραξία πρέπει να αποσβένεται πάνω σε μια συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής της. Η περίοδος αποσβέσεως πρέπει να αντανακλά την ορθή εκτίμηση της περιόδου 

κατά τη διάρκεια της οποίας μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένονται να εισρεύσουν στην 

επιχείρηση. Υπάρχει μια εκδοχή ότι η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας δεν θα ξεπεράσει τα είκοσι χρόνια 

από την αρχική καταχώρηση.

Η μέθοδος αποσβέσεως που χρησιμοποιείται πρέπει να αντανακλά το πρόγραμμα κατά το οποίο 

τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υπεραξία αναμένονται να αναλωθούν. Η 

σταθερή μέθοδος απόσβεσης πρέπει να υιοθετείται, εκτός αν υπάρχει πειστική απόδειξη ότι μια άλλη 

μέθοδος είναι περισσότερο κατάλληλη για τις περιστάσεις

Η περίοδος αποσβέσεως και η μέθοδος αποσβέσεως πρέπει να επανεξετάζονται τουλάχιστον στο 

τέλος του οικονομικού έτους. Αν η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας είναι ουσιωδώς 

διαφορετική από προηγούμενες εκτιμήσεις, η περίοδος αποσβέσεως πρέπει να μεταβάλλεται αναλόγως. 

Αν υπήρξε μια ουσιώδης μεταβολή στον αναμενόμενο τύπο των οικονομικών ωφελειών από υπεραξία, 

η μέθοδος πρέπει να μεταβάλλεται για να αντανακλά τον αλλαγμένο τύπο. Τέτοιες μεταβολές πρέπει να 

λογιστικοποιούνται ως μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 8 καθαρό Κέρδος ή 

Ζημία χρήσεως, Βασικά λάθη και Μεταβολές στις Λογιστικές Αρχές, αναπροσαρμόζοντας τη δαπάνη 

αποσβέσεως για την τρέχουσα και μελλοντικές χρήσεις.
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Αρνητική Υπεραξία που προκύπτει κατά την Αγορά 

Καταχώρηση και αποτίμηση

Οποιαδήποτε επί πλέον διαφορά, κατά την ημερομηνία της συναλλαγής της ανταλλαγής, από το 

δικαίωμα του αγοραστή στις πραγματικές αξίες των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν πάνω από το κόστος της αποκτήσεως, πρέπει να καταχωρείται ως 

αρνητική υπεραξία.

Κατά την έκταση που η αρνητική υπεραξία αφορά σε προσδοκίες μελλοντικών ζημιών και 

δαπανών που αναγνωρίζονται στο πρόγραμμα του αγοραστή για την αγορά και μπορεί να αποτιμώνται 

αξιόπιστα, αλλά που δεν αντιπροσωπεύουν αναγνωρίσιμες υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία της 

αγοράς, αυτή η αναλογία αρνητικής υπεραξίας πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων, όταν οι μελλοντικές ζημίες και έξοδα καταχωρούνται.

Κατά την έκταση που η αρνητική υπεραξία δεν αφορά αναγνωρίσιμες αναμενόμενες 

μελλοντικές ζημίες και δαπάνες, που μπορεί να αποτιμώνται αξιόπιστα κατά την ημερομηνία της 

αγοράς, αρνητική υπεραξία πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων ως 

ακολούθως:

α) Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας που δεν υπερβαίνει τις πραγματικές αξίες των αγορασθέντων 

αναγνωρίσιμων νομισματικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο, πάνω σε μια 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της απομένουσας μέσης σταθμισμένης ωφέλιμης ζωής των 

αναγνωρίσιμων αγορασθέντων αποσβεστέων περιουσιακών στοιχείων, και

β) Το ποσό της αρνητικής υπεραξίας επί πλέον των πραγματικών αξιών των αγορασθέντων 

αναγνωρίσιμων μη νομισματικών στοιχείων πρέπει να καταχωρείται ως έσοδο αμέσως.

Παρουσίαση

Αρνητική υπεραξία πρέπει να παρουσιάζεται ως μία έκπτωση από τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, στην ίδια ταξινόμηση στον Ισολογισμό ως 

υπεραξία

Συνένωση δικαιωμάτων

Λογιστική για τις συνενώσεις δικαιωμάτων

Μία συνένωση δικαιωμάτων πρέπει να λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου κοινότητας 

δικαιωμάτων, όπως αυτή παρατίθεται παρακάτω.

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου της κοινότητας δικαιωμάτων, τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων των ενοποιημένων επιχειρήσεων για τη χρήση στην οποία πραγματοποιείται η ενοποίηση 

και για κάθε συγκριτική χρήση που γνωστοποιείται, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις των ενοποιημένων επιχειρήσεων, ως αν είχαν ενοποιηθεί από την αρχή της πρώτης από τις 

παρουσιαζόμενες χρήσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης δεν πρέπει να ενσωματώνουν 

μια συνένωση δικαιωμάτων, στην οποία η επιχείρηση είναι ένα μέρος, αν η ημερομηνία της συνένωσης
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των δικαιωμάτων είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία του πλέον πρόσφατου ισολογισμού, που 

περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Κάθε διαφορά μεταξύ του ποσού που καταχωρείται ως μετοχικό κεφάλαιο εκδοθέν, 

προσαυξημένο με τυχόν συμπληρωματικό τίμημα με τη μορφή μετρητών ή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, και του ποσού που καταχωρείται για το μετοχικό κεφάλαιο που αγοράστηκε, πρέπει να 

μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια.

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συνένωση των δικαιωμάτων πρέπει να λογίζονται ως έξοδα 

της χρήσεως στην οποία πραγματοποιούνται.
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Σκοπός

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό του δανειακού 

κόστους. Αυτό το Πρότυπο γενικά απαιτεί την άμεση καταχώρηση του δανειακού κόστους σε βάρος 

των αποτελεσμάτων χρήσεως. Όμως, το Πρότυπο επιτρέπει, ως εναλλακτικό χειρισμό, τη μεταφορά του 

δανειακού κόστους στο πάγιο ενεργητικό, εφόσον το κόστος αυτό σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, 

κατασκευή ή παραγωγή ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου.

Κόστος δανεισμού

Βασική και επιτρεπόμενη εναλλακτική μέθοδος

Στο πλαίσιο της βασικής μεθόδου, το κόστος δανεισμού λογίζεται στα έξοδα της χρήσεως στην 

οποία πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιμοποίησης των δανείων.

Στην εναλλακτική μέθοδο το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή 

ή παραγωγή ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμο περιουσιακού στοιχείου, πρέπει να μεταφέρεται στα πάγια 

στοιχεία, ως τμήμα του κόστους των στοιχείων αυτών.

Στην έκταση που τα κεφάλαια προέρχονται από γενικό δανεισμό και χρησιμοποιούνται για το 

σκοπό της απόκτησης ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου, το ποσό του κόστους 

δανεισμού που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πάγιο στοιχείο προσδιορίζεται με την εφαρμογή ενός 

επιτοκίου κεφαλαιοποίησης στις επενδυτικές δαπάνες για αυτό το στοιχείο. Ως επιτόκιο 

κεφαλαιοποιήσεως πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος σταθμικός όρος του κόστους δανεισμού, σε σχέση με 

τα δάνεια της επιχειρήσεως που παραμένουν αχρησιμοποίητα κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

εξαιρουμένων των δανείων που αφορούν ειδικά την απόκτηση ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου 

περιουσιακού στοιχείου. Το ποσό του κόστους δανεισμού που μεταφέρεται στα πάγια σε δεδομένη 

χρήση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του πραγματοποιούμενου μέσα στην ίδια χρήση κόστους 

δανεισμού.

Γνωστοποίηση

Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αποκαλύπτουν: 

α) Τις λογιστικές μεθόδους ου υιοθετήθηκαν για το κόστος δανεισμού 

β) Το ποσό του κόστους δανεισμού που μεταφέρθηκε στα πάγια στοιχεία κατά τη χρήση 

γ) Το επιτόκιο κεφαλαιοποιήσεως που χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστεί το ποσό του κόστους 

δανεισμού που πληρεί τις προϋποθέσεις μεταφοράς στα πάγια στοιχεία.
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Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά τα συνδεόμενα μέρη και τις συναλλαγές 

μεταξύ μιας επιχείρησης που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις και των συνδεόμενων με αυτή μερών. 

Οι κανόνες του Προτύπου αυτού εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε επιχειρήσεως που 

καταρτίζει τέτοιες καταστάσεις.

Αυτό το Πρότυπο αφορά μόνο όσες σχέσεις συνδεόμενων μερών περιγράφονται στις παρακάτω 

περιπτώσεις:

α) Επιχειρήσεων που άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσότερων ενδιάμεσων, ελέγχουν ή ελέγχονται 

από την επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις ή βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο με 

την επιχείρηση αυτή, 

β) Συγγενείς επιχειρήσεις,

γ) Ιδιώτες και τα πλησιέστερα μέλη των οικογενειών τους, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, δικαίωμα 

ψήφου στην επιχείρηση που καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις, τα οποία δικαιώματα παρέχουν 

στα ανωτέρω πρόσωπα ουσιώδη επιρροή πάνω στην επιχείρηση αυτή,

δ) Στελέχη της επιχείρησης, δηλαδή τα πρόσωπα εκείνα που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη για το 

σχεδίασμά, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που καταρτίζει τις 

οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων μελών της διοίκησης και διευθυντών των εταιριών, 

καθώς και των πλησιέστερων μελών των οικογενειών τους,

ε) Επιχειρήσεις των οποίων σημαντικά δικαιώματα ψήφου κατέχονται, άμεσα ή έμμεσα, από 

οποιοδήποτε πρόσωπο από αυτά που περιγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις, ή πάνω στα οποία ένα 

τέτοιο πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει ουσιώδη επιρροή. Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε μέλη της διοίκησης ή σε μεγάλους μετόχους της επιχείρησης που καταρτίζει τις οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και άλλες επιχειρήσεις που έχουν ένα κοινό διευθυντικό στέλεχος με την 

επιχείρηση αυτή.

Κατά την εξέταση της κάθε πιθανής σχέσεως συνδεόμενων μερών, δίδεται προσοχή στην ουσία 

της σχέσεως και όχι μόνο στο νομικό τύπο.

Ορισμοί

Συνδεόιαενα ιιέοη: δύο μέρη θεωρούνται ότι είναι συνδεόμενα, αν το ένα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 

το άλλο ή να ασκεί ουσιώδη επιρροή πάνω στο άλλο μέρος, κατά τη λήψη των οικονομικών και 

επιχειρηματικών αποφάσεων.

Έλεγχος: είναι η κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, περισσοτέρων από το ήμισυ των 

δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχειρήσεως ή ενός ουσιαστικού μέρους των δικαιωμάτων ψήφου μαζί με το 

δικαίωμα κατεύθυνσης, βάσει καταστατικού ή συμφωνίας, της οικονομικής και επιχειρηματικής 

πολιτικής τη διοικήσεως τη επιχείρησης.
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Ουσιώδης επιρροή: (για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου), είναι η συμμετοχή στις αποφάσεις της 

οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής μιας επιχείρησης, αλλά όχι και έλεγχος αυτών των 

πολιτικών, η ουσιώδης επιρροή μπορεί να ασκείται με διάφορους τρόπους, συνήθως με την 

εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά επίσης και , π.χ. μέσω συμμετοχής στη διαδικασία 

χαράξεως της πολιτικής, ουσιωδών διεταιρικών συναλλαγών, εσωτερικών ανταλλαγών διευθυντικού 

προσωπικού ή εξαρτήσεως από τεχνική πληροφόρηση, η ουσιώδης επιρροή μπορεί να εξασφαλιστεί 

μέσω της κατοχής μετοχών ή μεριδίων, καθώς και με το καταστατικό ή βάσει συμφωνίας. Με την 

κατοχή μετοχών ή μεριδίων, η ουσιώδης επιρροή τεκμαίρεται, σύμφωνα με τους ορισμούς που 

περιέχονται στο Δ.Λ.Π. αριθμός 28 «Λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις».

Οι σχέσεις μεταξύ συνδεόμενων μερών, όπου υπάρχει έλεγχος, πρέπει να γνωστοποιούνται, 

ανεξάρτητα από το αν υφίστανται συναλλαγές μεταξύ των μερών.

Αν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των συνδεόμενων μερών, η επιχείρηση που καταρτίζει τις 

οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να γνωστοποιεί τη φύση της σχέσεως αυτής, όπως επίσης και το είδος 

των συναλλαγών, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών που είναι αναγκαία για την κατανόηση των 

οικονομικών καταστάσεων.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 26 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται στις οικονομικές εκθέσεις των Προγραμμάτων 

Αποχωρήσεως, όταν καταρτίζονται τέτοιες εκθέσεις, έτσι το Πρότυπο αυτό συμπληρώνει το Δ.Λ.Π. 

αριθμός 19.

Πρόγραμμα καθορισμένων συνεισφορών

Η έκθεση γνωστοποιήσεων για ένα πρόγραμμα καθορισμένων συνεισφορών πρέπει να 

περιλαμβάνει μια κατάσταση της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές και περιγραφή 

των μεθόδων κεφαλαιοδοτήσεως.

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Η οικονομική έκθεση ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών πρέπει να περιλαμβάνει: 

α)είτε μία κατάσταση που δείχνει την καθαρή περιουσία που είναι διαθέσιμη για παροχές, την 

αναλογιστική παρούσα αξία των υπερσχημένων παροχών και μη κατοχυρωμένων παροχών και τέλος το 

προκύπτον πλεόνασμα ή έλλειμμα.

β)είτε μία κατάσταση της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές, συμπεριλαμβάνουσα 

είτε σημείωση γνωστοποιούσα την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών, είτε 

παραπομπή για αυτήν την πληροφόρηση σε μία συνημμένη αναλογιστική μελέτη.

Η έκθεση πρέπει να εξηγεί τη σχέση μεταξύ της αναλογιστικής παρούσας αξίας των 

υπεσχημένων παροχών αποχωρήσεως και της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές, 

καθώς και τις μεθόδους κεφαλαιοδοτήσεως των υπεσχημένων παροχών.

Αναλογιστική παρουσία των υπεσχημένων παροχών αποχωρήσεως

η παρούσα αξία των αναμενόμενων πληρωμών ενός προγράμματος παροχών αποχωρήσεως 

μπορεί να υπολογιστεί και να απεικονιστεί χρησιμοποιώντας τα επίπεδα τρέχουσας μισθοδοσίας ή τα 

επίπεδα μελλοντικής μισθοδοσίας μέχρι το χρόνο αποχωρήσεως των συμμετεχόντων.

Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος

Οι επενδύσεις του προγράμματος παροχών αποχωρήσεως πρέπει να εμφανίζονται στην 

πραγματική τους αξία. Στην περίπτωση των διαπραγματεύσιμων χρεογράφων, πραγματική αξία είναι η 

τρέχουσα αξία. Όταν κατέχονται επενδύσεις προγραμμάτων, για τις οποίες δεν είναι δυνατή η εκτίμηση 

της πραγματικής αξίας, πρέπει να γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιείται η 

πραγματική αξία.

Γνωστοποίηση

Η παρουσίαση ενός προγράμματος παροχών αποχωρήσεως είτε καθορισμένων παροχών είτε 

καθορισμένων συνεισφορών, πρέπει να περιέχει και τις ακόλουθες πληροφορίες: μια κατάσταση των 

μεταβολών της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές, περίληψη των σημαντικών
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λογιστικών μεθόδων, περιγραφή του προγράμματος και του αποτελέσματος κάθε μεταβολής στο 

πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της χρήσεως.

Οι εκθέσεις που παρέχονται από τα προγράμματα παροχών αποχωρήσεως περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα, όπου συντρέχει περίπτωση:

α)μια κατάσταση της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές

β)μια κατάσταση μεταβολών της καθαρής περιουσίας που είναι διαθέσιμη για παροχές

γ)περιγραφή της πολιτικής κεφαλαιοδοτήσεως

δ)Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, την αναλογιστικη παρούσα αξία των υπεσχημένων 

παροχών αποχωρήσεως, βασιζόμενη στις υπεσχημένες παροχές κατά τους όρους του προγράμματος, 

στην παραχθείσα υπηρεσία ως την ημερομηνία της έκθεσης και χρησιμοποιώντας είτε τα επίπεδα της 

τρέχουσας μισθοδοσίας είτε τα επίπεδα της προϋπολογισμένης μισθοδοσίας.

ε)Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, μια περιγραφή των ουσιωδών αναλογιστικών 

παραδοχών που έγιναν και τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογιστεί η αναλογιστικη 

παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών αποχωρήσεως.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 27 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ορισμοί

Έλεγγοο για το σκοπό αυτού του Προτύπου είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται η οικονομική και 

επιχειρηματική πολιτική μιας επιχειρήσεως, ούτως ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις δραστηριότητές 

της.

Θυγατρική είναι μία επιχείρηση που ελέγχεται από μία άλλη επιχείρηση ,την μητρική.

Δικαιώιαατα μειοψηφίας είναι το μέρος των καθαρών αποτελεσμάτων και της καθαρής περιουσίας μιας 

θυγατρικής, που αναλογεί στα συμμετοχικά δικαιώματα που δεν ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω 

θυγατρικών, στη μητρική.

Περιεχόμενο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Μια μητρική που εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να ενοποιεί όλες τις 

θυγατρικές, ξένες και εγχώριες, εκτός από εκείνες που αναγράφονται παρακάτω:

α)Όταν ο έλεγχος πρόκειται να είναι προσωρινός, γιατί η θυγατρική αποκτήθηκε και κατέχεται 

αποκλειστικά εν όψει της μεταγενέστερης διαθέσεώς της στο εγγύς μέλλον, ή

β)Όταν λειτουργεί κάτω από σοβαρούς μακροπρόθεσμους περιορισμούς, που εμποδίζουν σημαντικά τη 

δυνατότητά της να μεταφέρει κεφάλαια στη μητρική

Μερικές φορές μια θυγατρική αποκλείεται από την ενοποίηση, όταν οι επιχειρηματικές 

δραστηριότητές της είναι που είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες άλλων επιχειρήσεων μέσα στον 

όμιλο. Αυτή δεν είναι δικαιολογημένη αιτία αποκλεισμού, δεδομένου ότι παρέχεται καλύτερη 

πληροφόρηση με την ενοποίηση τέτοιων θυγατρικών και με τη γνωστοποίηση πρόσθετων πληροφοριών 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες 

των θυγατρικών.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται 

από τη μητρική, εκτός από εκείνες τις θυγατρικές οι οποίες εξαιρούνται όπως προαναφέραμε. Έλεγχος 

τεκμαίρεται ότι υπάρχει, όταν η μητρική κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, περισσότερο από 

το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχειρήσεως, εκτός αν μια τέτοια κυριότητα δεν συνιστά 

έλεγχο. Έλεγχος επίσης υπάρχει και αν ακόμα η μητρική κατέχει το ήμισυ ή λιγότερο των δικαιωμάτων 

ψήφο μιας επιχειρήσεως, όταν υπάρχει: δικαίωμα ελέγχου περισσοτέρων από το ήμισυ των 

δικαιωμάτων ψήφου, δυνάμει συμφωνίας με άλλους επενδυτές, δικαίωμα διορισμού ή παύσης της 

πλειονότητας των μελών το Δ.Σ. ή ισοδύναμου προς αυτό διοικητικού οργάνου, δικαίωμα κατεύθυνσης 

της οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της επιχειρήσεως, σύμφωνα με καταστατικό ή 

συμβατικό όρο και τέλος δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή 

ισοδυνάμου προς αυτό διοικητικού οργάνου.
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Διεταιρικά υπόλοιπα και διεταιρικές συναλλαγές και προκύπτοντα απραγματοποίητα κέρδη, 

πρέπει να απαλείφονται πλήρως. Απραγματοποίητες ζημίες προκύπτουσες από διεταιρικές συναλλαγές 

πρέπει επίσης να απαλείφονται, εκτός αν το κόστος δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται στην ενοποίηση καταρτίζονται με 

διαφορετικές ημερομηνίες κλεισίματος, πρέπει να γίνουν διορθώσεις των επιδράσεων σημαντικών 

συναλλαγών ή άλλων γεγονότων, που συμβαίνουν μεταξύ τους κατά τις άνω ημερομηνίες και της 

ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της μητρικής. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ των 

ημερομηνιών κλεισίματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τρεις μήνες.

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται χρησιμοποιώντας 

ομοιόμορφες λογιστικές μεθόδους για όμοιες συναλλαγές και άλλα γεγονότα, σε όμοιες συνθήκες. Αν 

δεν είναι πρακτικά δυνατόν να χρησιμοποιούνται ομοιόμορφες λογιστικές μέθοδοι για την κατάρτιση 

των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αυτό το γεγονός πρέπει να γνωστοποιείται μαζί με τις 

αναλογίες των κονδυλίων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα οποία έχουν εφαρμοστεί 

διαφορετικές λογιστικές μέθοδοι.

Απεικόνιση επενδύσεων σε θυγατρικές στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής

Στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις σε θυγατρικές που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει: είτε να λογιστικοποιούνται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσεως είτε να καταχωρούνται στο κόστος ή σε αναπροσαρμοσμένα ποσά, 

σύμφωνα με τις λογιστικές μεθόδους της μητρικής για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Γνωστοποίηση

Πρέπει να γίνονται επίσης οι εξής γνωστοποιήσεις:

α) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ένας πίνακας των σημαντικότερων θυγατρικών που 

περιλαμβάνει την επωνυμία, τη χώρα ιδρύσεως ή εγκαταστάσεως, την αναλογία του ιδιοκτησιακού 

δικαιώματος και, αν είναι διαφορετική, την αναλογία των κατεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου 

β) Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπου συντρέχει περίπτωση τους λόγους μη ενοποιήσεως, 

τη φύση σχέσεως μεταξύ μητρικής και θυγατρικής με ποσοστό κατοχής μικρότερο του ήμισυ των 

δικαιωμάτων ψήφου, την επωνυμία της επιχείρησης όπου τα δικαιώματα της μητρικής ξεπερνούν το 

ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, την επωνυμία της επιχειρήσεως στην οποία περισσότερο από το ήμισυ 

των δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, αλλά η οποία λόγω απουσίας 

ελέγχου, δεν είναι θυγατρική και την επίδραση της αποκτήσεως και διαθέσεως θυγατρικών στην 

οικονομική θέση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, στα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή 

την ημερομηνία και στα αντίστοιχα ποσά της προηγούμενης χρήσης.

γ) Στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, μια περιγραφή των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη λογιστικοποίηση των θυγατρικών.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 28

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ορισμοί

Συγγενής είναι μια επιχείρηση στην οποία ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή και η οποία δεν είναι 

ούτε θυγατρική ούτε κοινοπραξία του επενδυτή

Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής και επιχειρηματικής 

πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε αυτές τις πολιτικές.

Έλεγγος είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας 

επιχειρήσεως, ούτως ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις δραστηριότητές της.

Η ιαέθοδος της καθαρής θέσεως είναι μια λογιστική μέθοδος, κατά την οποία η επένδυση καταχωρείται 

αρχικώς στο κόστος κτήσεως και αναπροσαρμόζεται μετέπειτα για τη μετά την απόκτηση μεταβολή του 

μεριδίου του επενδυτή στην καθαρή θέση της εκδότριας. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων αντανακλά το 

μερίδιο του επενδυτή στα αποτελέσματα των εργασιών της εκδότριας.

Η ιιέθοδος κόστους κτήσεως είναι μία λογιστική μέθοδος, κατά την οποία η επένδυση καταχωρείται στο 

κόστος κτήσεως. Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων αντανακλά το κέρδος από την επένδυση μόνο στην 

έκταση που ο επενδυτής λαμβάνει μερίσματα από σωρευμένα καθαρά κέρδη της εκδότριας, που 

προκύπτουν μετά την ημερομηνία αποκτήσεως.

Ουσιώδης επιρροή

Αν ένας επενδυτής κατέχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών το 20 % ή περισσότερο από τα 

δικαιώματα ψήφου της εκδότριας, τεκμαίρεται ότι ο επενδυτής ασκεί μια ουσιώδη επιρροή, το αντίθετο 

συμβαίνει για ποσοστό κατοχής κάτω του 20% . Μια σημαντική ή πλειοψηφική κυριότητα από έναν 

άλλο επενδυτή, δεν αποκλείει αναγκαστικά έναν επενδυτή από το να ασκεί ουσιώδη επιρροή.

Η ύπαρξη ουσιώδους επιρροής μπορεί να δηλωθεί με τους εξής τρόπους: 

α)Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφορήσεως 

β)Συμμετοχή στις διαδικασίες χαράξεως της πολιτικής

γ)Αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο η ισοδύναμο διοικητικό όργανο της εκδότριας

δ)Ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού

ε)Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ επενδυτή και εκδότριας

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κύρια διαφορά από την Ελληνική Νομοθεσία αποτελεί το γεγονός πως μία επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση πρέπει να απεικονίζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσεως, εκτός αν η επένδυση αποκτάται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει της διαθέσεως 

της στο άμεσο μάλλον, οπότε πρέπει να απεικονίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο του κόστους κτήσεως.

Ο επενδυτής πρέπει να διακόψει τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσεως από την 

ημερομηνία που:

α) παύει να ασκεί ουσιώδη επιρροή σε μία συγγενή, αλλά διατηρεί μερικά ή ολικά την επένδυσή του, ή
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β) Ή ΧΡήση της μεθόδου της καθαρής θέσης δεν είναι πλέον κατάλληλη, γιατί η συγγενής λειτουργεί 

κάτω από σοβαρούς μακροπρόθεσμους περιορισμούς, που ουσιωδώς παρεμποδίζουν τη δυνατότητά της 

να μεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή

Η λογιστική αξία της επενδύσεως κατά εκείνη την ημερομηνία πρέπει να θεωρείται εφεξής ως 

κόστος κτήσεως.

Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις του Επενδυτή

Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση που περιλαμβάνεται στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις ενός επενδυτή, ο οποίος εκδίδει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει: 

α) είτε να απεικονίζεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ή τη μέθοδο του κόστους κτήσεως 

οποιαδήποτε χρησιμοποιείται για τη συγγενή στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

β)είτε να εμφανίζεται στο κόστος κτήσεως ή σε ποσά αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με τις μεθόδους για 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσεως

Μία επένδυση σε συγγενή επιχείρηση απεικονίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσεως, από την ημερομηνία που εμπίπτει στον ορισμό της συγγενούς. Κατά την απόκτηση της 

επενδύσεως, κάθε διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως και του μεριδίου του επενδυτή στην 

πραγματική αξία των επί μέρους στοιχείων της καθαρής περιουσίας της συγγενούς, λογιστικοποιείται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.ΓΊ. αριθμός 22 «Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων». Στο μερίδιο του επενδυτή επί των 

κερδών ή ζημιών μετά την απόκτηση γίνονται οι κατάλληλες διορθώσεις, προκειμένου να λογιστούν: 

α) οι αποσβέσεις των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων, με βάση την πραγματική αξία τους και 

β) οι αποσβέσεις της διαφοράς μεταξύ του κόστους κτήσεως της επένδυσης και του μεριδίου του 

επενδυτή επί της πραγματικής αξίας των επί μέρους στοιχείων της καθαρής περιουσίας.

Αν κατά τη μέθοδο της καθαρής θέσεως, το μερίδιο του επενδυτή στις ζημίες μιας συγγενούς 

είναι ίσο ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, ο επενδυτής κανονικά δεν συνεχίζει να 

συμπεριλαμβάνει το μερίδιό του από τις περαιτέρω ζημίες. Η επένδυση εμφανίζεται με μηδενική αξία. 

Για τις επιπρόσθετες ζημίες γίνεται πρόβλεψη, κατά την έκταση που ο επενδυτής έχει αναλάβει 

υποχρεώσεις ή έκανε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς, που ο επενδυτής έχει εγγυηθεί ή έχει αν 

αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο. Αν η συγγενής μεταγενεστέρως παρουσιάζει κέρδη, ο επενδυτής 

επαναλαμβάνει να συμπεριλαμβάνει το μερίδιό του από αυτά τα κέρδη, μόνον αφού το μερίδιό του από 

τα κέρδη εξισωθεί προς το μερίδιο των καθαρών ζημιών που δεν έχουν καταχωρηθεί.

Η λογιστική αξία μιας επενδύσεως σε συγγενή επιχείρηση πρέπει να μειώνεται για να λογίζεται 

μια πτώση, που δεν είναι προσωρινή, της αξίας της επενδύσεως. Η μείωση αυτή πρέπει να 

προσδιορίζεται και να γίνεται για κάθε επένδυση ξεχωριστά.
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Γνωστοποίηση

Εκτός από τις άλλες γνωστοποιήσεις πρέπει να παρέχονται και οι ακόλουθες: 

α) κατάλογος και περιγραφή των σημαντικότερων συγγενών που περιλαμβάνει την αναλογία των 

συμμετοχικών δικαιωμάτων και αν είναι διαφορετική, την αναλογία των κατεχόμενων δικαιωμάτων 

ψήφου

β) οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση τέτοιων επενδύσεων.

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρή θέσεως, 

πρέπει να κατατάσσονται στα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και να γνωστοποιούνται με 

ξεχωριστό κονδύλι του λογαριασμού αποτελεσμάτων. Το μερίδιο του επενδυτή σε κάθε έκτακτο ή 

προηγούμενης χρήσεως κονδύλι πρέπει να γνωστοποιείται επίσης ξεχωριστά.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 29

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

Πεδίο εφαρμογής

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται στις βασικές οικονομικές καταστάσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κάθε επιχειρήσεως που τις 

καταρτίζει σε νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας.

Σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, η χωρίς αναμόρφωση απεικόνιση των αποτελεσμάτων των 

εργασιών και της οικονομικής θέσεως στο τοπικό νόμισμα, δεν έχει χρησιμότητα. Το χρήμα χάνει την 

αγοραστική δύναμη σε τέτοιο βαθμό, ώστε η σύγκριση των ποσών από συναλλαγές και άλλα γεγονότα 

που συνέβησαν σε διαφορετικούς χρόνους, ακόμη και μέσα στην ίδια λογιστική χρήση, είναι 

παραπλανητική.

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

υπερπληθωρισμός θεωρείται ότι αρχίζει, ο υπερπληθωρισμός φαίνεται από τα χαρακτηριστικά του 

οικονομικού περιβάλλοντος μιας χώρας στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

α) Ο γενικός πληθυσμός προτιμά να διατηρεί τον πλούτο του σε μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία ή 

σε ένα σχετικώς σταθερό ξένο νόμισμα. Τα κατεχόμενα ποσά τοπικού νομίσματος επενδύονται αμέσως 

για να διατηρείται η αγοραστική δύναμη

β) Ο γενικός πληθυσμός εκτιμά τα χρηματικά ποσά όχι βάσει του τοπικού νομίσματος, αλλά βάσει ενός

σχετικώς σταθερού ξένου νομίσματος. Οι τιμές μπορεί να αναφέρονται σε αυτό το νόμισμα.

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

ζημία της πιστώσεως, ακόμη και αν η περίοδος αυτή είναι μικρή

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

ε) Ο σωρευμένος πληθωρισμός μέσα σε τρία έτη πλησιάζει ή ξεπερνά το 100%.

Οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης που καταρτίζονται στο νόμισμα 

υπερπληθωριστικής οικονομίας και οι οποίες βασίζονται είτε στο ιστορικό κόστος είτε στο τρέχον 

κόστος, πρέπει να εμφανίζονται βάσει των τρεχουσών μονάδων μετρήσεως κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.

Το κέρδος ή η ζημία της καθαρής νομισματικής θέσης πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα καθαρά 

αποτελέσματα και να γνωστοποιείται ξεχωριστά.

Οικονομικές καταστάσεις ιστορικού κόστους 

Ισολογισμός

Ποσά του ισολογισμού που δεν είναι ήδη εξεφρασμένα σε τρέχουσες μονάδες μετρήσεως κατά 

την ημερομηνία του Ισολογισμού, αναπροσαρμόζονται με την εφαρμογή ενός γενικού δείκτη τιμών. 

Κέρδος ή ζημία στην καθαρή νομισματική θέση

Σε περίοδο πληθωρισμού, μια επιχείρηση που έχει πλεόνασμα νομισματικών στοιχείων σε σχέση 

με τις νομισματικές υποχρεώσεις, χάνει αγοραστική δύναμη, ενώ μια επιχείρηση που έχει πλεόνασμα

72



νομισματικών υποχρεώσεων σε σχέση με τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία, κερδίζει αγοραστική 

δύναμη κατά την έκταση που τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις δεν συνδέονται με ένα 

επίπεδο τιμών. Αυτό το κέρδος ή ζημία στην καθαρή νομισματική θέση μπορεί να ληφθεί ως η διαφορά 

από την αναπροσαρμογή των μη νομισματικών περιουσιακών στοιχείων, των ιδίων κεφαλαίων και των 

κονδυλίων του λογαριασμού αποτελεσμάτων και της αναπροσαρμογής των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων που συνδέονται με το δείκτη τιμών. Το κέρδος ή η ζημία μπορεί να εκτιμάται 

εφαρμόζοντας τη μεταβολή του γενικού δείκτη ημών στο σταθμικό μέσο όρο της διαφοράς, κατά τη 

χρήση, μεταξύ νομισματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Το κέρδος ή η ζημία στη καθαρή νομισματική θέση περιλαμβάνεται στο καθαρό αποτέλεσμα 

Οικονομικές καταστάσεις τρέχοντος έτους 

Ισολογισμός

Στοιχεία απεικονιζόμενα στο τρέχον κόστος δεν αναπροσαρμόζονται, γιατί ήδη εκφράζονται 

βάσει τρεχουσών μονάδων μετρήσεως κατά την ημερομηνία Ισολογισμού. Τα άϋλα στοιχεία του 

Ισολογισμού αναπροσαρμόζονται.

Γνωστοποιήσεις

Πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις:

α)Το γεγονός ότι οι οικονομικές καταστάσεις και τα αντίστοιχα κονδύλια των προηγούμενων χρήσεων 

έχουν αναπροσαρμοστεί και εμφανίζονται βάσει των τρεχουσών μονάδων μετρήσεως κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού.

β)Αν οι οικονομικές καταστάσεις βασίζονται στην προσέγγιση του τρέχοντος κόστους

γ)Η ταυτότητα και το επίπεδο του δείκτη τιμών κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και η καταβολή

του δείκτη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσεως.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 30 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Η κατάσταση αποτελεσμάτων πρέπει να γνωστοποιεί τα ποσά των κύριων κατηγοριών εσόδων- 

εξόδων, ομαδοποιημένα κατά είδος. Κάθε κατηγορία εσόδων και εξόδων γνωστοποιείται ξεχωριστά έτσι 

ώστε οι χρήστες να μπορούν να εκτιμούν την απόδοση της Τράπεζας.

Επίσης πρέπει να γνωστοποιούνται, πέρα από αυτά που προβλέπουν άλλα Δ.Λ.Π., και τα 

ακόλουθα στοιχεία εσόδων και εξόδων:

• Τόκοι και συναφή έξοδα

• 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 χρεόγραφα επενδύσεων

• Κέρδη μείον ζημίες από αγοραπωλησία ξένων νομισμάτων

• Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

• Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές

• Γενικά έξοδα διοικήσεως

• Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

Η διοίκηση πρέπει να γνωστοποιεί το μέσο όρο των επιτοκίων, το μέσο όρο των επιτοκίων των 

τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων και το μέσο όρο των εντόκων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τη 

χρήση, καθώς και τις καταθέσεις και διευκολύνσεις που παρέχονται από μερικές Κυβερνήσεις και την 

επίδραση που αυτές έχουν στο καθαρό κέρδος.

Ισολογισμός

Ο Ισολογισμός των Τραπεζών εμφανίζει ομαδοποιημένα κατά είδος τα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις και τα κατατάσσει με βάση τη σχετική ρευστότητά τους.

Οι γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

Ενεργητικό

Ταμείο και υπόλοιπα (διαθεσίμων) 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

Άλλες τοποθετήσεις στη χρηματαγορά 

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες
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Επενδυτικοί τίτλοι

Υπογρεώσεκ

Καταθέσεις από άλλες Τράπεζες

Αλλες καταθέσεις της χρηματαγοράς

Ποσά οφειλόμενα σε άλλους καταθέτες

Πιστοποιητικά καταθέσεων

Υποσχετικές και άλλες υποχρεώσεις αποδεικνυόμενες εγγράφως

Άλλα δανεισμένα κεφάλαια

Ακόμη πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά τις καταθέσεις που έχει δεχθεί μέσω της εκδόσεως 

των δικών της πιστοποιητικών καταθέσεων ή άλλων διαπραγματεύσιμων χρεογράφων.

Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί την τρέχουσα αξία των βραχυπρόθεσμων χρεογράφων και 

των διαπραγματεύσιμων επενδυτικών τίτλων, αν αυτές οι αξίες είναι διαφορετικές από τις λογιστικές 

αξίες στις οικονομικές καταστάσεις.

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και στοιχεία εκτός Ισολογισμό

Οι Τράπεζες συχνά εμπλέκονται σε πολλούς τύπους ενδεχόμενων υποχρεώσεων και εγγυήσεων. 

Επίσης συνάπτουν συναλλαγές που δεν καταχωρούνται αμέσως ως περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

στον Ισολογισμό αλλά προκαλούν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις καθώς και συναλλαγές που 

διενεργούνται για λογαριασμό πελατών ή από την Τράπεζα για δικούς της εμπορικούς σκοπούς. Οι 

χρήστες επομένως απαιτούν την κατάλληλη πληροφόρηση για τέτοιου είδους εκτός ισολογισμού 

συναλλαγές, γιατί αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη ρευστότητα και τη 

φερεγγυότητα της Τράπεζας.

Πέρα από αυτά που αναφέρονται και στο Δ.Λ.Π. αριθμός 10, η Τράπεζα πρέπει να κάνει 

επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις, όπως το είδος και το ποσό των δεσμεύσεων παροχής πιστώσεων που 

είναι ανέκκλητες, τα άμεσα πιστωτικά υποκατάστατα (εγγυήσεις γραμματίων και χρεοφειλών), 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις συνδεόμενες με συναλλαγές (εγγυήσεις καλής εκτελέσεως, εγγυήσεις 

συμμετοχής σε δημοπρασία ομολόγων), βραχύχρονες αυτοεξοφλούμενες εμπορικές υποχρεώσεις, 

συμφωνίες πωλήσεων και επαναγορών κ.α.

Λήξεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Μία Τράπεζα για να παρέχει πληροφόρηση χρήσιμη ως προς την εκτίμηση της ρευστότητας της, 

πρέπει να παρέχει ανάλυση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων με κατάλληλες κατά λήξη 

ομαδοποιήσεις, βασιζόμενες στην απομένουσα περίοδο, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, μέχρι 

τη συμβατική ημερομηνία λήξεως. Η διοίκηση μπορεί να παρέχει στο δικό της σχόλιο, πληροφορίες 

γύρω από τις πραγματικές περιόδους και γύρω από τον τρόπο που διαχειρίζεται και ελέγχει τους 

κινδύνους και τα ανοίγματα που σχετίζονται με τις διαφορετικές όψεις των λήξεων και των επιτοκίων.
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Συγκεντρώσεις απαιτήσεων, υποχρεώσεων και εκτός Ισολογισμού στοιχείων

Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί τυχόν σημαντικές συγκεντρώσεις των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεών της και των εκτός Ισολογισμού στοιχείων της. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πρέπει να 

γίνονται βάσει γεωγραφικών περιοχών, ομάδων πελατών, επιχειρηματικών τομέων ή άλλων 

συγκεντρώσεων κινδύνου. Πρέπει να γνωστοποιεί επίσης το ποσό των σημαντικών καθαρών 

συναλλαγματικών ανοιγμάτων.

Ζημίες από δάνεια και προκαταβολές

Κάθε κράτηση κερδών για την αντιμετώπιση ζημιών από δάνεια και προκαταβολές πέρα των 

όσων ζημιών έχουν ήδη διαπιστωθεί ή των πιθανών ζημιών, που η εμπειρία υπαγορεύει ότι υπάρχουν 

στο χαρτοφυλάκιο δανείων και προκαταβολών, πρέπει να εμφανίζεται ως διανομή κερδών. Κάθε 

μείωση της πιο πάνω κράτησης συνεπάγεται την αύξηση των αδιανέμητων κερδών και δεν 

περιλαμβάνεται στο προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή της ζημίας χρήσεως. Κάθε τέτοια κράτηση 

αντιπροσωπεύει διανομή κερδών και όχι δαπάνη για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της χρήσης. 

Ομοίως κάθε πιστωτικό ποσό από τη μείωση τέτοιων κρατήσεων καταλήγει σε αύξηση των 

αδιανέμητων κερδών και δεν συμπεριλαμβάνεται στο προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή της ζημίας 

της χρήσεως.

Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για ζημίες, δανείων και 

προκαταβολών κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και τις μεταβολές στην πρόβλεψη κατά τη 

διάρκεια της χρήσης.

Γενικοί τραπεζικοί κίνδυνοι

Κάθε κράτηση κερδών για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων και 

μελλοντικών ζημιών και άλλων απρόβλεπτων κινδύνων ή ενδεχόμενων γεγονότων, πέραν εκείνων που 

προβλέπει το Δ.Λ.Π.10, πρέπει να γνωστοποιείται ξεχωριστά ως διανομή κερδών. Κάθε πιστωτικό ποσό 

από τη μείωση τέτοιων κρατήσεων, καταλήγει σε αύξηση των αδιανέμητων κερδών και δεν 

συμπεριλαμβάνεται στον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους ή ζημίας της χρήσεως.

Ενεχυριασμένα περιουσιακά στοιχεία

Η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό των εγγυημένων και εμπραγμάτως 

καλυμμένων υποχρεώσεων και το είδος και τη λογιστική αξία των ενεχυριασμένων περιουσιακών 

στοιχείων.

Διαχειριστικές δραστηριότητες

Οι Τράπεζες συχνά ενεργούν ως διαχειριστές στις περιπτώσεις κατοχής ή και τοποθέτησης 

περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ιδιωτών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν ανήκουν στην 

Τράπεζα και δεν περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό της. Αν οι δραστηριότητες διαχείρισης είναι 

σημαντικές, γίνεται γνωστοποίηση με μία ένδειξη της εκτάσεως αυτών των δραστηριοτήτων στις 

οικονομικές της καταστάσεις, λόγω της πιθανής υποχρεώσεως αν αποτύχει στα εμπιστευτικά της 

καθήκοντα. Οι λειτουργίες φυλάξεως δεν περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες διαχειρίσεως.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Το Πρότυπο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση των δικαιωμάτων σε 

κοινοπραξίες και την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της 

κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των κοινοπρακτούντων και των επενδυτών, ανεξάρτητα 

από τις δομές ή τις μορφές με τις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας.

Κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός, με τον οποίο δύο ή περισσότερα μέρη 

αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.

Το πρότυπο αυτό ασχολείται με τρεις γενικές μορφές κοινοπραξιών, οι οποίες είναι οι από 

κοινού ελεγχόμενες εργασίες, από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία και από κοινού 

ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν απαιτείται η ίδρυση κάποιας 

εταιρίας και ούτε η τήρηση λογιστικών βιβλίων από την κοινοπραξία. Ο κάθε κοινοπρακτών πρέπει να 

καταχωρεί στις δικές του οικονομικές καταστάσεις τα περιουσιακά στοιχεία που ελέγχει, τις 

υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, τις δαπάνες που πραγματοποιεί και το μερίδιό του από τα έσοδα της 

κοινοπραξίας. Όσον αφορά την τρίτη μορφή κοινοπραξίας απαιτείται η ίδρυση εταιρίας στην οποία 

κάθε κοινοπρακτών έχει συμμετοχικά δικαιώματα και κοινό έλεγχο πάνω στην οικονομική 

δραστηριότητα της μονάδας. Μία τέτοιας μορφής κοινοπραξία τηρεί τα δικά της λογιστικά βιβλία ενώ 

οι συνεισφορές του κοινοπρακτούντος απεικονίζονται στις δικές του οικονομικές καταστάσεις.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος, πρέπει να εμφανίζονται τα 

δικαιώματά του στην από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

αναλογικής ενοποίησης. Αναλογική ενοποίηση είναι μία μέθοδος λογιστικής και απεικονίσεως, 

σύμφωνα με την οποία το μερίδιο του κοινοπρακτούντος σε κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, ενοποιείται στη 

βάση «γραμμή προς γραμμή» με όμοια στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος ή 

εμφανίζεται με ιδιαίτερα κονδύλια στις οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος.

Ο κοινοπρακτών πρέπει να γνωστοποιεί τα μερίδιά του, τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει σε 

σχέση με τα δικαιώματά του σε κοινοπραξίες, κάθε κεφαλαιακή δέσμευσή του και την αναλογία του 

ιδιοκτησιακού δικαιώματος που κατέχει σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Σκοπός του προτύπου αυτού είναι η παρουσίαση και η γνωστοποίηση πληροφοριών για τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, έτσι ώστε οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων να έχουν μία διευρυμένη αντίληψη για τη σπουδαιότητα που αυτά έχουν στην οικονομική 

θέση, την απόδοση και τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης. Το πρότυπο ασχολείται με την κατάταξη 

των χρηματοπιστωτικών μέσων μεταξύ των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων, την κατάταξη των 

σχετικών τόκων, μερισμάτων, ζημιών και κερδών και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού πρέπει να συμψηφίζονται.

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα περιλαμβάνουν τόσο τα βασικά μέσα, όπως απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις και τίτλους συμμετοχής καθώς και τα παράγωγα μέσα, όπως χρηματοοικονομικά 

δικαιώματα, μελλοντικές και προθεσμιακές συμβάσεις και ανταλλαγές επιτοκίων και νομισμάτων. 

Κοινά παραδείγματα χρηματοοικονομικών στοιχείων που αντιπροσωπεύουν ένα συμβατικό δικαίωμα 

για είσπραξη μετρητών στο μέλλον και αντίστοιχων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, που 

αντιπροσωπεύουν μία συμβατική υποχρέωση για παράδοση μετρητών στο μέλλον είναι οι απαιτήσεις 

από πελάτες και υποχρεώσεις σε προμηθευτές, γραμμάτια εισπρακτέα και πληρωτέα, δάνεια εισπρακτέα 

και πληρωτέα και ομολογίες εισπρακτέες και πληρωτέες. Σε κάθε περίπτωση, το συμβατικό δικαίωμα 

ενός συμβαλλόμενου μέρους να εισπράξει (ή υποχρέωση να πληρώσει) μετρητά, αντιπαρατίθεται από 

την αντίστοιχη υποχρέωση του άλλου μέρους να πληρώσει (ή το δικαίωμα να εισπράξει). Ένα άλλο 

παράδειγμα όπου το οικονομικό όφελος δεν είναι μετρητά αλλά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο, είναι τα γραμμάτια πληρωτέα σε κρατικά ομόλογα.

Ο εκδότης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου πρέπει να εντάσσει το μέσο στις υποχρεώσεις ή στα 

ίδια κεφάλαια, σύμφωνα με την ουσία και όχι τη νομική μορφή του. Για παράδειγμα, μερικά 

χρηματοπιστωτικά μέσα λαμβάνουν τη νομική μορφή συμμετοχικού τίτλου, αλλά είναι υποχρεώσεις 

στην ουσία. Όταν το μέσο δεν δημιουργεί για τον εκδότη μία συμβατική δέσμευση να παραδώσει 

μετρητά ή να ανταλλάξει ένα άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο κάτω από όρους που είναι πιθανώς 

δυσμενείς, τότε το μέσο αυτό είναι ένας συμμετοχικός τίτλος και όχι μία χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Όταν ένα μέσο περιέχει και χρηματοοικονομική υποχρέωση και ένα τίτλο συμμετοχής, 

όπως για παράδειγμα ένα ομόλογο μετατρέψιμο από τον κάτοχο σε κοινές μετοχές του εκδότη, τότε 

απαιτείται η ξεχωριστή παρουσίαση στον Ισολογισμό του εκδότη, των στοιχείων της υποχρεώσεως και 

του συμμετοχικού τίτλου.

Τόκοι, μερίσματα, ζημίες και κέρδη που αφορούν ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και τα οποία 

εντάσσονται στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, πρέπει να εμφανίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ως δαπάνες ή έσοδα. Τα μερίσματα στους κατόχους ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, το 

οποίο εντάσσεται στους τίτλους συμμετοχής, πρέπει να χρεώνονται από τον εκδότη κατ’ ευθείαν στα 

ίδια κεφάλαια.
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Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικές με την έκταση και τη φύση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων, όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να επηρεάσουν το ποσό, το 

χρονοδιάγραμμα και τη βεβαιότητα των μελλοντικών ταμιακών ροών, καθώς και τις λογιστικές 

μεθόδους που υιοθετήθηκαν και της εφαρμοζόμενης μεθόδου αποτιμήσεως. Ακόμη πρέπει να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή της σε κινδύνους επιτοκίου, τις συμβατικές ημερομηνίες 

ανατιμήσεως ή λήξεως, οποιεσδήποτε ημερομηνίες είναι προγενέστερες και τα πραγματικά επιτόκια, 

όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση. Όσον αφορά το πιστωτικό κίνδυνο που διατρέχει μία επιχείρηση από 

παραλείψεις των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται το μέγιστο ποσό τυχόν εκθέσεως σε τέτοιο κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

πραγματική αξία κάθε εμπράγματης εγγυήσεως, καθώς και τις σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού 

κινδύνου. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί την πραγματική αξία κάθε χρηματοοικονομικού 

στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού. Όταν η επιχείρηση εμφανίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού με ποσό μεγαλύτερο της πραγματικής του αξίας, πρέπει να γνωστοποιεί τη λογιστική και 

την πραγματική αξία και τους λόγους για τη μείωση της λογιστικής αξίας, περιλαμβανομένων και των 

τεκμηρίων που παρέχουν στη διοίκηση την πεποίθηση ότι η λογιστική αξία θα ανακτηθεί. Για 

παράδειγμα, η πραγματική αξία ενός δανείου σταθερού επιτοκίου, που πρόκειται να κρατηθεί μέχρι τη 

λήξη, μπορεί να έχει μειωθεί κάτω από τη λογιστική αξία του, ως αποτέλεσμα αυξήσεως των επιτοκίων. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο δανειστής μπορεί να μην έχει μειώσει τη λογιστική αξία, γιατί δεν υπάρχουν 

ενδείξεις για πιθανή αθέτηση του οφειλέτη.

Όταν η επιχείρηση έχει λογιστικοποιήσει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο για αντιστάθμιση 

κινδύνων που συνδέονται με αναμενόμενες μελλοντικές συναλλαγές, τότε πρέπει να κάνει μία 

περιγραφή των αναμενόμενων συναλλαγών, των αντισταθμιστικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να 

γνωστοποιεί και το ποσό κάθε μεταφερόμενου ή μη λογισμένου κέρδους ή ζημίας καθώς και τον 

αναμενόμενο χρόνο καταχωρήσεως ως εσόδου ή εξόδου.
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ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Το πρότυπο εφαρμόζεται κυρίως από επιχειρήσεις που οι κοινές μετοχές τους είναι δημόσια 

διαπραγματεύσιμες, ωστόσο όμως το πρότυπο έχει εφαρμογή, για λόγους συγκρισιμότητας και για κάθε 

επιχείρηση που γνωστοποιεί τα κέρδη κατά μετοχή.

Τα κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή τη ζημία της χρήσης που 

αναλογεί στους κοινούς μετόχους (μετά την αφαίρεση των προνομιούχων μερισμάτων), με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Κέρδη κατά μετοχή

Για τον υπολογισμό των βασικών κερδών κατά μετοχή, λαμβάνεται ως αριθμός κοινών μετοχών ,ο 

σταθμισμένος μέσος όρος αριθμός των κοινών μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά τη 

διάρκεια της χρήσεως.

Ο σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως και για όλες τις παρουσιαζόμενες χρήσεις πρέπει να αναπροσαρμόζεται στα δεδομένα, πλην 

της μετατροπής των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, τα οποία έχουν μεταβάλει 

τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στην καθαρή περιουσία. 

Μειωμένα κέρδη κατά μετοχή

Για το σκοπό του υπολογισμού των μειωμένων κερδών κατά μετοχή, το καθαρό κέρδος που 

αναλογεί στους κοινούς μετόχους και ο σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε κυκλοφορία μετοχών 

πρέπει να προσαρμόζονται από τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων σε κοινές 

μετοχές ου μειώνουν τα κατά μετοχή κέρδη. Οι τίτλοι αυτοί, πρέπει να θεωρούνται ότι συντελούν στη 

μείωση των κερδών όταν, και μόνο όταν, η μετατροπή τους σε κοινές μετοχές θα μείωνε το καθαρό 

κέρδος κατά μετοχή από τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αναπροσαρμογή

Αν ο αριθμός των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών ή των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε 

κοινές μετοχές αυξάνει ως αποτέλεσμα μιας κεφαλαιοποιήσεως ή δωρεάν εκδόσεως μετοχών ή 

υποδιαιρέσεως μετοχών, ο υπολογισμός των βασικών και μειωμένων κερδών κατά μετοχή για όλες τις 

περιόδους ου παρουσιάζονται πρέπει να προσαρμοστούν αναδρομικά. Αν αυτές οι μεταβολές 

συμβαίνουν μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού, αλλά πριν από την έκδοση των οικονομικών 

καταστάσεων, οι κατά μετοχή υπολογισμοί για αυτές και κάθε προηγούμενης περιόδου 

παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να βασίζονται στο νέο αριθμό μετοχών. Όταν οι κατά 

μετοχή υπολογισμοί αντανακλούν τέτοιες μεταβολές στον αριθμό των μετοχών, αυτό το γεγονός πρέπει 

να γνωστοποιείται.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία μιας ενδιάμεσης οικονομικής εκθέσεως

Μια ενδιάμεση οικονομική έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον, τα ακόλουθα 

συνθετικά στοιχεία: 

α) Συνοπτικό Ισολογισμό 

β) Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων

γ) Συνοπτική κατάσταση που να δείχνει είτε όλες τις μεταβολές στην καθαρή θέση, είτε άλλες 

μεταβολές που προκύπτουν από κεφαλαιακές συναλλαγές με μετόχους και διανομές σε μετόχους 

δ) Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών και 

ε) Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις

Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή πρέπει να παρουσιάζονται στον πίνακα καταστάσεως 

των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, πλήρους ή συνοπτικής, για μία ενδιάμεση περίοδο.

Η επιχείρηση πρέπει επίσης να γνωστοποιεί κάθε γεγονός ή συναλλαγή ου είναι ουσιώδης για 

κατά νόηση της τρέχουσας ενδιάμεσης περιόδου:

α)μια δήλωση ότι οι ίδια λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού ακολουθούνται στις ενδιάμεσες 

οικονομικές καταστάσεις σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή, αν 

τέτοιες αρχές ή μέθοδοι έχουν μεταβληθεί, μία περιγραφή τη φύσεως και του αποτελέσματος της 

μεταβολής

β)επεξηγηματικά σχόλια σχετικά με την εποχικότητα ή περιοδικότητα των ενδιάμεσων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων

γ)η φύση και το ποσό των στοιχείων που επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση, 

κέρδη ή ταμειακές ροές τα οποία είναι ασυνήθη λόγω της φύσεως, του μεγέθους ή της περιπτώσεώς 

τους.

δ)η φύση και το ποσό των μεταβολών στις εκτιμήσεις των κονδυλίων που απεικονίζονται σε 

προηγούμενες ενδιάμεσες περιόδους του τρέχοντος έτους ή μεταβολές στις εκτιμήσεις των όσων που 

απεικονίζονται σε προηγούμενα οικονομικά έτη, αν τέτοιες μεταβολές έχουν μία ουσιαστική επίδραση 

στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο

ε)εκδόσεις, επαναγορές και προεξοφλήσεις ομολογιών και μετοχών 

στ)μερίσματα που πληρώνονται ξεχωριστά για κοινές και άλλες μετοχές

ζ)Έσοδα τομέα και αποτελέσματα τομέα για επιχειρηματικούς ή γεωγραφικούς τομείς, οποιασδήποτε 

από αυτούς αποτελεί την πρωτεύουσα βάση της επιχείρησης για την οικονομική πληροφόρηση κατά 

τομέα

η)σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξεως της ενδιάμεσης περιόδου, που δεν έχουν 

αντικατοπτριστεί στις οικονομικές καταστάσεις για την ενδιάμεση περίοδο
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θ)η επίδραση των μεταβολών στη σύνθεση της επιχειρήσεως κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου, 

συμπεριλαμβάνοντας ενοποιήσεις επιχειρήσεων, αγορά ή πώληση θυγατρικών και μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις, διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις και

ι)μεταβολές σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις από την ημερομηνία του τελευταίου 

ετήσιου Ισολογισμού.

Έσοδα που εισπράττονται εποχιακά, περιοδικά ή περιπτωσιακά

Έσοδα που εισπράττονται εποχιακά, περιοδικά ή περιπτωσιακά μέσα σε ένα οικονομικό έτος 

πρέπει να μην προκαταλογίζονται ή αναβάλλονται ως μίας ενδιάμεσης ημερομηνίας, αν 

προκαταλογισμός ή αναβολή δεν θα ήταν ορθή κατά το τέλος του οικονομικού έτους της επιχείρησης.

Χρήση εκτιμήσεων

Οι διαδικασίες αποτιμήσεως που ακολουθούνται σε μία ενδιάμεση οικονομική έκθεση πρέπει να 

σχεδιάζονται για να εξασφαλίζουν ότι η προκύπτουσα πληροφόρηση είναι αξιόπιστη και ότι όλες οι 

ουσιαστικές οικονομικές πληροφορίες που είναι σχετικές με την κατανόηση της οικονομικής θέσεως ή 

αποδοτικότητας της επιχειρήσεως γνωστοποιούνται καταλλήλως. Ενόσω αποτιμήσεις σε αμφότερες τις 

ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις, συχνά βασίζονται σε λογικές εκτιμήσεις, η κατάρτιση των 

ενδιάμεσων οικονομικών εκθέσεων γενικώς θα απαιτούσε μια μεγαλύτερη χρήση μεθόδων εκτίμησης 

από ότι οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 35 

ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Ορισμοί

Μια διακοπτόμενη εκμετάλλευση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ένα έκτακτο στοιχείο. 

Διακοπτόμενη εκμετάλλευση είναι ένα συνθετικό στοιχείο μιας επιχείρησης, που: 

α) η επιχείρηση εφαρμόζοντας ένα απλό πρόγραμμα

• διαθέτει ουσιαστικά στην ολότητά του ,έτσι όπως με πώληση του συνθετικού στοιχείου με μία 

απλή συναλλαγή, με διάσπαση η με διανομή της ιδιοκτησίας του συνθετικού στοιχείου προς 

τους μετόχους της επιχειρήσεως

• διαθέτει τμηματική, έτσι όπως με πώληση των περιουσιακών στοιχείων του συνθετικού 

στοιχείου και διακανονισμό των υποχρεώσεων του ξεχωριστά ή

• τερματίζει την λειτουργία του μέσω εγκαταλείψεως

β)που αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό μεγαλύτερο τμήμα της επιχειρηματικής ή γεωγραφικής περιοχής 

των εκμεταλλεύσεων και

γ)που μπορεί να διαχωρίζεται επιχειρηματικώς και για σκοπούς οικονομικής πληροφορήσεως 

Αρχικό γεγονός γνωστοποιήσεως

Σε σχέση με μία διακοπτόμενη εκμετάλλευση, το αρχικό γεγονός γνωστοποιήσεως, είναι η 

πραγματοποίηση ενός από τα ακόλουθα οποιοδήποτε συμβεί ενωρίτερα:

α)η επιχείρηση έχει συνάψει μια δεσμευτική συμφωνία πώλησης ουσιαστικά για όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που αφορούν στη διακοπτόμενη εκμετάλλευση ή

β)το Δ.Σ. της επιχείρησης ή όμοιο διοικητικό σώμα έχει εγκρίνει ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα για 

τη διακοπή και έχει κάνει ανακοίνωση του προγράμματος αυτού

Καταχώρηση και Αποτίμηση

Μια επιχείρηση πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές καταχωρήσεως και αποτιμήσεως που τίθενται σε 

άλλα Δ.Λ.Π., για το σκοπό λήψεως αποφάσεως πότε και πώς να καταχωρεί και να αποτιμά τις 

μεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις και τα έσοδα, έξοδα και ταμιακές ροές που 

αφορούν σε μία διακοπτόμενη εκμετάλλευση.

Απαιτούμενες γνωστοποιήσεις

1. Μια περιγραφή της διακοπτόμενης εκμετάλλευσης

2. τους επιχειρηματικούς ή γεωγραφικούς τομείς στους οποίους απεικονίζεται

3. την ημερομηνία και τη φύση του αρχικού γεγονότος γνωστοποιήσεως

4. την ημερομηνία ή περίοδο μέσα στην οποία η διακοπή αναμένεται να ολοκληρωθεί, αν είναι 

γνωστή ή προσδιοριστέα

5. τις λογιστικές αξίες, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων και του συνόλου των υποχρεώσεων που διατίθενται
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6. τα ποσά των εσόδων και προ-φόρου κερδών ή ζημιών από συνήθεις δραστηριότητες που 

αφορούν τη διακοπτόμενη εκμετάλλευση, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής χρήσεως 

και η δαπάνη φόρου εισοδήματος που αφορά αυτή

7. τα ποσά των καθαρών ταμιακών ροών που αφορούν τις επιχειρηματικές, επενδυτικές και 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της διακοπτόμενης εκμετάλλευσης, κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας οικονομικής χρήσεως.

Επαναδιατύπωση των προηγούμενων χρήσεων

Συγκριτικές πληροφορίες για προηγούμενες χρήσεις που παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις που καταρτίζονται μετά το αρχικό γεγονός γνωστοποιήσεως πρέπει να 

επεναδιατυπώνονται για να διαχωρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα, τα 

έξοδα και τις ταμιακές ροές της συνεχιζόμενης και της διακοπτόμενης εκμετάλλευσης.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 36 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αυτό το πρότυπο προδιαγράφει κυρίως τη λογιστική της απομείωσης της υπεραξίας, των άϋλων 

στοιχείων και των λοιπών ενσώματων ακινητοποιήσεων. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για 

την αναγνώριση ενός μειωμένου περιουσιακού στοιχείου, τη μέτρηση του ανακτήσιμου ποσού του, την 

αναγνώριση της μεταβολής αποτελέσματος ζημίας, και τη γνωστοποίηση πληροφοριών από τέτοιου 

είδους ζημίες.

Μία ζημία απομείωσης θα πρέπει να καταχωρείται όποτε η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού 

στοιχείου είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία. Το ΔΛΠ 36 περιγράφει πώς μία επιχείρηση πρέπει να 

αξιολογεί τα περιουσιακά της στοιχεία για απομείωση, όπως:

■ τις διαδικασίες που πρέπει μια επιχείρηση να εφαρμόζει για να επιβεβαιώνει ότι τα περιουσιακά 

της στοιχεία δεν είναι υπερεκτιμημένα στις οικονομικές καταστάσεις

■ πώς μία επιχείρηση μπορεί να εκτιμήσει ανακτήσιμο ποσό από ένα περιουσιακό στοιχείο

■ πότε μία επιχείρηση λογιστικοποιεί μία εκτιμώμενη ζημία απομείωσης.

Το ΔΛΠ απαιτεί την εκτίμηση εάν είναι δυνατή, της απομείωσης της αξίας των μεμονωμένων 

περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

ομαδοποιούνται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών και η εκτίμηση της απομείωσης της αξίας 

να γίνεται στο επίπεδο της μονάδας αυτής, με τον καταλογισμό της προσδιοριζόμενης απομείωσης 

αξίας στα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη μονάδα δημιουργίας ταμιακών ροών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ΔΛΠ 36 δεν αναγνωρίζει τη διάκριση μεταξύ προσωρινής και 

μόνιμης απομείωσης αξίας. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, η απομείωση αξίας πρέπει να 

καταχωρείται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου 

είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του.

Προεξόφληση των ταμιακών ροών

Το ΔΛΠ 36 απαιτεί την καταχώρηση μιας απομείωσης αξίας εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το υψηλότερο μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και 

της αξίας χρήσης, η οποία προσδιορίζεται με την προεξόφληση της καθαρής παρούσας αξίας των 

ταμιακών εισροών από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Έτσι, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 

καταχωρείται στην αξία χρήσης του, η λογιστική του αξία είναι ένα προεξοφλημένο ποσό 

Απόσβεση

Το ΔΛΠ 36 παρέχει επίσης μία μέθοδο για την απόσβεση, σύμφωνα με την οποία τα πάγια 

στοιχεία πρέπει να αποσβένονται εάν η μείωση της αξίας τους είναι μόνιμη. Συνεπώς, η εκτίμηση 

της απομείωσης αξίας περιουσιακού στοιχείου, η οποία δεν υποκαθιστά βέβαια την απόσβεση, 

αποτελεί μια συστηματική μέθοδο υπολογισμού και καταχώρησης μιας μόνιμης απομείωσης αξίας.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 37 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μια επιχείρηση δεν πρέπει να καταχωρεί μια ενδεχόμενη υποχρέωση και ενδεχόμενη απαίτηση. 

Οι κίνδυνοι που αναπόφευκτα περιβάλλουν πολλά γεγονότα και καταστάσεις πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη για την προσέγγιση στην ορθή εκτίμηση μιας πρόβλεψης. Όταν η επίδραση της διαχρονικής 

αξίας του χρήματος είναι ουσιώδης, το ποσό της πρόβλεψης πρέπει να είναι η παρούσα αξία της 

δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Το επιτόκιο 

προεξοφλήσεως πρέπει να είναι ένα προ-φόρου επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της 

αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το 

επιτόκιο δεν πρέπει να αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών 

έχουν αναπροσαρμοστεί. Μελλοντικά γεγονότα που μπορεί να επηρεάζουν το ποσό που απαιτείται για 

διακανονισμό μιας δέσμευσης πρέπει να αντανακλώνται στο ποσό μιας προβλέψεως, όταν υπάρχει 

επαρκής αντικειμενική απόδειξη ότι αυτά θα συμβούν. Κέρδη από την αναμενόμενη διάθεση 

περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτίμηση μιας προβλέψεως. 

Αποζημειώσεις

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για διακανονισμό μιας προβλέψεως 

αναμένεται να αποζημιωθεί από ένα άλλο μέρος, η αποζημίωση πρέπει να καταχωρείται όταν, και μόνο 

όταν, είναι πραγματικά βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η επιχείρηση διακανονίσει την 

υποχρέωση. Η αποζημίωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ιδιαίτερη απαίτηση. Το ποσό που 

καταχωρείται για την αποζημίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της προβλέψεως.

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, η δαπάνη που αφορά μια πρόβλεψη μπορεί να παρουσιάζεται 

καθαρή από το ποσό που καταχωρείται για αποζημίωση.

Μεταβολές σε προβλέψεις

Οι προβλέψεις πρέπει να αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και να 

αναπροσαρμόζονται για να αντανακλούν την τρέχουσα ορθή εκτίμηση. Αν δεν είναι του λοιπόν πιθανό 

ότι, μία εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η 

υποχρέωση, η πρόβλεψη πρέπει να αναστρέφεται. Μία πρόβλεψη πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για 

τις δαπάνες για τις οποίες αρχικά είχε καταχωρηθεί και δεν πρέπει να καταχωρείται για μελλοντική 

λειτουργική ζημία. Αν μια επιχείρηση έχει μία σύμβαση που είναι επαχθής, η παρούσα δέσμευση 

σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να καταχωρείται και να αποτιμάται ως μία πρόβλεψη.

Αναδιάρθρωση

Μια τεκμαιρόμενη δέσμευση για αναδιάρθρωση προκύπτει μόνο όταν μία επιχείρηση:

1. έχει ένα λεπτομερές τυπικό πρόγραμμα για την αναδιάρθρωση που εξατομικεύει τουλάχιστον:

❖ την επιχειρηματική δραστηριότητα ή το μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά

❖ τις κύριες εγκαταστάσεις που επηρεάζονται
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❖ την εγκατάσταση, λειτουργία και τον κατά προσέγγιση αριθμό εργαζομένων που θα 

αποζημιωθούν για τον τερματισμό της εργασίας τους

❖ τις δαπάνες που θα αναληφθούν

❖ πότε το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί, και

2. έχει δημιουργήσει μια βάσιμη προσδοκία σε εκείνους που επηρεάζονται, ότι θα φέρει εις πέρας 

την αναδιάρθρωση αρχίζοντας την εφαρμογή αυτού του προγράμματος ή δηλώνοντας τα κύρια 

χαρακτηριστικά του σε αυτούς που επηρεάζονται από αυτό.

Καμία δέσμευση δεν προκύπτει για πώληση μιας εκμεταλλεύσεως μέχρις ότου η επιχείρηση 

δεσμευτεί στην πώληση, δηλαδή υπάρξει μία δεσμευτική συμφωνία πώλησης. Μία πρόβλεψη 

αναδιαρθρώσεως πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις άμεσες δαπάνες που προκύπτουν από την 

αναδιάρθρωση οι οποίες:

■ αναγκαστικά προέρχονται από αναδιάρθρωση και

■ δεν συνδέονται με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της επιχείρησης

Γ νωστοποιή σεις

Για κάθε κατηγορία προβλέψεως, μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί:
*

1. τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και λήξη της χρήσεως

2. πρόσθετες προβλέψεις που έγιναν στη χρήση

3. ποσά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως

4. αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως και

5. την αύξηση κατά τη διάρκεια της χρήσης στο προεξοφλημένο ποσό ου προκύπτει από το 

πέρασμα του χρόνου και την επίδραση κάθε μεταβολής στο επιτόκιο προεξοφλήσεως.

Όταν μια εκροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή, μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί μία 

σύντομη περιγραφή της φύσεως των ενδεχόμενων απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, 

και όπου είναι εφικτό, μια εκτίμηση της οικονομικής επιδράσεως τους.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 38 

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αυτό το πρότυπο εφαρμόζεται μεταξύ άλλων σε δαπάνες δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, 

διαφήμισης, έρευνας, εκκίνησης και αναπτύξεως. Οι δραστηριότητες έρευνας και αναπτύξεως 

κατευθύνονται προς την ανάπτυξη της γνώσεως. Συνεπώς, μολονότι αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να 

καταλήγουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο με φυσική υπόσταση, το φυσικό στοιχείο του περιουσιακού 

στοιχείου είναι δευτερεύον ως προς το άϋλο συνθετικό στοιχείο του, δηλαδή είναι γνώση που 

ενσωματώνεται σε αυτό.

Ορισμοί

Άϋλο περιουσιακό στοιγείο είναι ένα αναγνωρίσιμο μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική 

υπόσταση που κατέχεται για χρήση στην παραγωγή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση 

σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. Κοινά παραδείγματα άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι τα 

πελατολόγια, άδειες ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώματα, κινηματογραφικές ταινίες, άδειες αλιείας, 

μερίδιο αγοράς και δικαιώματα έρευνας αγοράς. Ο ορισμός ενός άϋλου στοιχείου απαιτεί ένα τέτοιο 

στοιχείο να είναι αναγνωρίσιμο για να το ξεχωρίσει από την υπεραξία.

Ένα περιουσιακό στοιγείο είναι μια πηγή πόρων:

1. ελεγχόμενη από μία επιχείρηση ως αποτέλεσμα παρελθόντων συμβάντων

2. από την οποία μελλοντικά οικονομικά οφέλη αναμένεται να εισρέουν στην επιχείρηση. 

Καταχώρηση και αποτίμηση ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου

Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται όταν:

■ πιθανολογείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση και

■ το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Ένα άϋλο στοιχείο 

πρέπει να αποτιμάται αρχικώς στο κόστος.

Εσωτερικά δημιουργούμενη υπεραξία δεν πρέπει να καταχωρείται ως ένα περιουσιακό στοιχείο. 

Μία επιχείρηση για να εκτιμήσει αν ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άϋλο περιουσιακό στοιχείο 

πληρεί τα κριτήρια για καταχώρηση, ταξινομεί τη δημιουργία του σε μία φάση έρευνας και μια 

φάση αναπτύξεως.

Φάση έρευνας

Κανένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο ου προκύπτει από έρευνα δεν πρέπει να καταχωρείται, η δαπάνη 

έρευνας καταχωρείται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται.

Φάση αναπτύξεως 

Φάση αναπτύξεως

Ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται από ανάπτυξη πρέπει να καταχωρείται όταν και 

μόνο όταν, μια επιχείρηση μπορεί να αποδείξει όλα τα ακόλουθα:
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1. την τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άϋλου περιουσιακού στοιχείου, ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιμο προς χρήση ή πώληση

2. την πρόθεση της να ολοκληρώσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο και να χρησιμοποιήσει ή 

πωλήσει αυτό

3. την ικανότητά της να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο

4. πως τα άϋλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

Μεταξύ άλλων πραγμάτων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη μιας αγοράς για το 

προϊόν του άϋλου περιουσιακού στοιχείου ή για το ίδιο το άϋλο περιουσιακό στοιχείο ή αν 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει εσωτερικώς, τη χρησιμότητά του.

5. τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή πωλήσει το άϋλο περιουσιακό στοιχείο, και

6. την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άϋλο περιουσιακό στοιχείο, 

κατά τη διάρκεια της αναπτύξεώς του

Απόσβεση

Το αποσβεστέο ποσό ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να κατανέμεται πάνω σε μια 

συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της ορθής εκτιμήσεως της ωφέλιμης ζωής του. Υπάρχει μια 

μαχητή εκδοχή ότι η ωφέλιμη ζωή ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου δεν θα υπερβεί τα είκοσι χρόνια 

από την ημερομηνία, που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 39 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να καταχωρούνται στον ισολογισμό, συμπεριλαμβάνοντας όλα 

τα παράγωγα. Πρέπει να αποτιμώνται αρχικώς στο κόστος, ου είναι η πραγματική αξία της αντιπαροχής 

που δίδεται ή που λαμβάνεται για να αποκτηθεί το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση.

Μετά την αρχική καταχώρηση, όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πρέπει να 

επανεκτιμούνται σε πραγματική αξία, πλην των ακολούθων, τα οποία πρέπει να απεικονίζονται στο 

αναπόσβεστο κόστος υποκείμενο σε ένα έλεγχο για απομείωση:

1. δάνεια και εισπρακτέες αξίες ου δημιουργούνται από την επιχείρηση και δεν κατέχονται για 

εμπορικούς σκοπούς

2. άλλες ορισμένης λήξεως επενδύσεις, τέτοιες όπως χρεόγραφα και υποχρεωτικά εξαγοράσιμες 

προνομιούχες μετοχές, που η επιχείρηση προτίθεται και είναι σε θέση να κρατήσει μέχρι και τη 

λήξη, και

3. χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η πραγματική αξία δεν μπορεί αξιόπιστα 

να αποτιμηθεί

Μετά την απόκτηση πολλές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις πρέπει να αποτιμώνται στο αρχικώς 

καταχωρηθέν ποσό μείον πληρωμές για κεφάλαιο και απόσβεση. Μόνο παράγωγα και υποχρεώσεις που 

κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς πρέπει να επανεκτιμούνται σε πραγματική αξία.

Για αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επανεκτιμούνται σε 

πραγματική αξία μία επιχείρηση θα έχει ένα απλό επιχειρηματικό-ευρύ δικαίωμα προεξαιρέσεως είτε:

> στο να καταχωρεί την όλη αναπροσαρμογή στα καθαρά κέρδη ή ζημίες χρήσεως, είτε

> στο να καταχωρεί στα καθαρά κέρδη ή ζημίες της χρήσεως μόνο εκείνες τις μεταβολές σε 

πραγματική αξία ου σχετίζονται με χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που κατέχονται γι εμπορικούς σκοπούς, μαζί με τις μεταβολές αξίας για τα μη 

εμπορεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που απεικονίζονται στην καθαρή θέση μέχρις ότου το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο πωληθεί, κατά τον όποιο χρόνο το 

πραγματοποιούμενο κέρδος ή ζημία καταχωρείται στα καθαρά κέρδη ή ζημίες. Για το σκοπό 

αυτό, τα παράγωγα θεωρούνται πάντα ότι κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς, εκτός αν 

αποτελούν μέρος μίας αντισταθμιστικής σχέσεως που έχει τις ιδιότητες για λογιστική 

αντισταθμίσεως.

Αυτό το πρότυπο καθιερώνει προϋποθέσεις για να προσδιορίζεται πότε ο έλεγχος πάνω σε ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση έχει μεταβιβαστεί σε ένα άλλο μέρος. 

Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μια μεταβίβαση κανονικά θα καταχωρούνταν 

αν: ν
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1) ο αποδέκτης της μεταβίβασης έχει το δικαίωμα να πωλήσει ή να ενεχυριάσει το 

περιουσιακό στοιχείο και

2) ο μεταβιβάζων δεν έχει το δικαίωμα να επαναποκτήσει τα μεταβιβασθέντα 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός και αν είτε το περιουσιακό στοιχείο είναι ήδη διαθέσιμο 

στην αγορά είτε η τιμή επαναποκτήσεως είναι η πραγματική αξία κατά το χρόνο της 

επαναπόκτησης.

Όσον αφορά την απάλειψη των υποχρεώσεων, ο οφειλέτης πρέπει να έχει νομίμως απαλλαγεί 

από την πρωταρχική ευθύνη για την υποχρέωση είτε δικαστικώς είτε από το δανειστή. Αν μέρος ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως πωλείται ή εξοφλείται, η λογιστική αξία 

είναι τμήμα βασιζόμενο στις σχετικές πραγματικές αξίες. Αν οι πραγματικές αξίες δεν είναι 

προσδιορίσιμες, λαμβάνεται μία μέθοδος ανακτήσεως του κόστους στην καταχώρηση κέρδους.

Αντιστάθμιση, για λογιστικούς σκοπούς, σημαίνει προσδιορισμό ενός παραγώγου ή ενός μη 

παραγώγου χρηματοπιστωτικού μέσου ως ενός συμψηφισμού, στο σύνολο ή μερικώς, προς τη μεταβολή 

σε πραγματική αξία ή ταμιακές ροές ενός αντισταθμισμένου στοιχείου. Ένα αντισταθμισμένο στοιχείο 

μπορεί να είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, βέβαιη δέσμευση, ή προβλεπόμενη μελλοντική 

συναλλαγή που εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής σε αξία ή μεταβολών σε μελλοντικές ταμιακές ροές. Η 

λογιστική της αντισταθμίσεως καταχωρεί τα συμψηφιστικά αποτελέσματα στο καθαρό κέρδος ή ζημία 

συμμετρικά.

Λογιστική αντισταθμίσεως επιτρέπεται σύμφωνα με αυτό το Πρότυπο σε ορισμένες περιπτώσεις, 

εφόσον αυτή η αντισταθμιστική σχέση είναι σαφώς ορισμένη, αποτίμηση και πραγματικά 

αποτελεσματική.

Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκτός για δικαιώματα και 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Αυτό το Πρότυπο εφαρμόζεται σε παράγωγα 

που είναι ενσωματωμένα σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα της IASC είναι σε 

εξέλιξη για τη λογιστική των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 40 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το ΔΛΠ 40 καθορίζει τη λογιστική αντιμετώπιση των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές 

υποχρεώσεις γνωστοποίησης. Επένδυση σε ακίνητα θεωρούνται τα ακίνητα που κατέχονται για 

αποκόμιση ενοικίων ή κεφαλαιακών κερδών ή και για τα δύο, και όχι για χρησιμοποίηση στην 

παραγωγή ή στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς, ή για πώληση κατά τη 

συνήθη λειτουργία της εταιρείας.

Το πρότυπο απαιτεί την αρχική καταχώρηση της επένδυσης στο κόστος της. Στη συνέχεια, η 

εταιρεία μπορεί να επιλέγει μια από τις ακόλουθες δύο μεθόδους λογιστικής αποτίμησης και να την 

εφαρμόσει με συνέπεια σε όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα:

α) τη μέθοδο της πραγματικής αξίας: η επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αποτιμάται στην πραγματική 

αξία και οι μεταβολές στην πραγματική αξία πρέπει να καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης ή 

β) τη μέθοδο του κόστους. Η εταιρεία που επιλέγει αυτή τη μέθοδο πρέπει να γνωστοποιεί την 

πραγματική αξία της επένδυσης.

Το πρότυπο αυτό ορίζει ότι αλλαγή μεθόδου είναι δυνατή μόνο εάν έχει ως αποτέλεσμα την 

ορθότερη παρουσίαση και επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικό απίθανο να υπάρξει περίπτωση μετάβασης 

από τη μέθοδο της πραγματικής αξίας στη μέθοδο του κόστους.
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 41 

ΓΕΩΡΓΙΑ

Το πρότυπο αυτό περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση, τον τρόπο παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με τις 

γεωργικές δραστηριότητες. Τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει να αποτιμούνται στην εύλογη 

αξία τους μείον τα εκτιμώμενα κόστη πωλήσεων, εκτός των περιπτώσεων όπου η εύλογη αξία δεν 

μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Οι γνωστοποιήσεις απαιτούν μία περιγραφή των βιολογικών στοιχείων 

του ενεργητικού, μία επεξήγηση για το λόγο, εάν αυτό συμβαίνει, που η εύλογη αξία δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί με ακρίβεια, καθώς και το εύρος αποκλίσεων αυτών των εκτιμήσεων, το κέρδος ή η ζημία από 

τη διάθεση των προϊόντων, τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο απόσβεσης, και την ωφέλιμη ζωή ή τους 

συντελεστές απόσβεσης.
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

Η Επιτροπή Ερμηνειών (The Standing Interpretations Committee-SIC) σχηματίστηκε το 1997 

για να εξετάζει σε τακτική βάση, εκείνα τα λογιστικά θέματα που τυγχάνουν μίας διαφορετικής 

μεταχείρισης λόγω έλλειψης πλήρους καθοδήγησης. Η Επιτροπή SIC λαμβάνοντας υπόψη της τα ήδη 

υπάρχοντα ΔΛΠ, εκδίδει ερμηνείες και συμβουλεύει όσον αφορά θέματα μεγάλης σημασίας τα οποία 

αφορούν τις περισσότερες επιχειρήσεις. Οι ερμηνείες καλύπτουν πρακτικά θέματα σε περιοχές όπου 

υπάρχει μη ικανοποιητική υλοποίηση των ήδη εκδοθέντων ΔΛΠ και σε καινούρια θέματα που 

σχετίζονται με κάποιο από τα ΔΛΠ αλλά δεν είχε δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου.

Οι ερμηνείες που έχουν εκδοθεί μέχρι και σήμερα είναι είκοσι τέσσερις και επιγραμματικά είναι 

οι παρακάτω:

SIC-1: Αρχή της συνέπειας-διάφοροι μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους των αποθεμάτων 

SIC-2: Αρχή της συνέπειας-κεφαλαιοποίηση του κόστους

SIC-3: Διαγραφή μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών από συναλλαγές με συγγενείς 

επιχειρήσεις

SIC-5: Κατάταξη των χρηματοοικονομικών μέσων-Διακανονισμός υπό αίρεση 

SIC-6: Κόστος προσαρμογής υφιστάμενου λογισμικού 

SIC-7: Η εισαγωγή του ευρώ

SIC-8: Εφαρμογή για πρώτη φορά των ΔΛΠ ως βασικής λογιστικής μεθόδου 

SIC-9: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων-Κατάταξη ως εξαγορές ή ως ενοποιήσεις συμφερόντων 

SIC-10: Κρατική στήριξη-Επιχορηγήσεις που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες λειτουργικές 

δραστηριότητες

SIC-11: Ξένο νόμισμα-Κεφαλαιοποίηση ζημιών από σοβαρή υποτίμηση του ξένου νομίσματος 

SIC-12: Ενοποίηση-Οικονομικές μονάδες ειδικού καθεστώτος

SIC-13: Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες-Μη χρηματικές συνεισφορές των 

κοινοπρακτούντων

SIC-14: Ενσώματες ακινητοποιήσεις-Αντιστάθμιση για απαξίωση ή απώλεια 

SIC-15: Λειτουργικές μισθώσεις-Κίνητρα

SIC-16: Ίδια κεφάλαια-επαναποκτηθέντα μέσα ίδιας κεφαλαιακής συμμετοχής (ίδιες μετοχές)

SIC-17: Ίδια κεφάλαια-Κόστος πράξεων κεφαλαιακής συμμετοχής 

SIC-18: Συνέπεια-εναλλακτικές μέθοδοι

SIC-19: Τηρούμενο νόμισμα-Αποτίμηση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 

το ΔΛΠ21 και το ΔΛΠ29

SIC-20: Μέθοδος καθαρής Θέσης-Κόστος πράξεων κεφαλαιακής συμμετοχής

SIC-21: Φόροι εισοδήματος-Ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων 

SIC-22: Ενοποιήσεις επιχειρήσεων-Μεταγενέστερη προσαρμογή της πραγματικής αξίας και της
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υπεραξίας που είχε αρχικά δηλωθεί

SIC-23: Ενσώματες ακινητοποιήσεις-Κόστος σημαντικής επιθεώρησης ή συντήρησης 

SIC-24: Κέρδη ανά μετοχή-Χρηματοοικονομικά μέσα και άλλα συμβόλαια που μπορούν να 

διακανονιστούν σε μετοχές

SIC-25: Φόροι εισοδήματος-Μεταβολές του φορολογικού καθεστώτος μιας επιχείρησης ή των μετόχων 

της.
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ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΥΝ

Όπως προαναφέραμε η λογιστική πληροφορία είναι αρκετά ρευστή με την έννοια ότι αυτή 

πρέπει να αντανακλά πάντα με ακρίβεια την αγορά όσο και αν αυτή εξελίσσεται. Για το λόγο αυτό τα 

Δ.Λ.Π. αποτελούν ένα κινούμενο στόχο και οι οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις, μετατροπές, βελτιώσεις, 

προσθήκες ή αποσύρσεις που πρέπει να κάνει η επιτροπή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC), 

πρέπει να γίνονται σε πολύ γρήγορο χρόνο χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτή τη περίοδο η 

επιτροπή εξετάζει τα παρακάτω θέματα:

• Βελτιώσεις στο ΔΛΠ 1, στο ΔΛΠ 8, στο ΔΛΠ 17, στο ΔΛΠ 27, στο ΔΛΠ28 και στο ΔΛΠ 39,

• Απόσυρση του ΔΛΠ. 15,

Βελτιώσεις στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Χρηαατοοικονοαικών Καταστάσεων 

Το Δ.Λ.Π. 15 εγκρίθηκε το 1981 και προτρέπει σε βασικές γνωστοποιήσεις που αφορούν 

πληροφορίες που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις μεταβολές των τιμών λόγω ειδικών ή γενικών 

οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.

Το 1989 το Συμβούλιο της IASC αποδέχθηκε να προστεθεί η ακόλουθη δήλωση στο πρότυπο αυτό:

«Η διεθνής συναίνεση για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών που φανερώνουν τις επιδράσεις από τις 

μεταβολές των τιμών, που αναμενόταν κατά την έκδοση του προτύπου 15, δεν επιτεύχθηκε. Ως 

αποτέλεσμα, το Συμβούλιο της IASC αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να γνωστοποιούν τις 

πληροφορίες που απαιτεί το Δ.Λ.Π. 15, για να ανταποκρίνονται οι οικονομικές τους καταστάσεις στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Όμως, το Συμβούλιο προτρέπει τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τέτοιες 

πληροφορίες και, όσες το πράττουν, να αποκαλύπτουν τα στοιχεία που απαιτούνται από αυτό το 

πρότυπο».

Βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 17. Χρηιιατοδοτικές ιιισθώσεκ

Το Συμβούλιο εξετάζει να επιφέρει κάποιες βελτιώσεις σ’ αυτό το πρότυπο υπό τη σκοπιά των 

δύο παρακάτω περιγραφόμενων θεμάτων: 

α) Μακοοποόθεσαες μισθώσεις περιουσιακών στοιγείων.

Το πρότυπο αυτό, μεταξύ άλλων απαιτεί οι μισθώσεις γηπέδων και κηρίων να κατατάσσονται 

ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις με τον ίδιο τρόπο όπως οι μισθώσεις άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, αγνοώντας το γεγονός ότι ένα χαρακτηριστικό των γηπέδων είναι ότι αυτά κανονικά έχουν 

απεριόριστη οικονομική ζωή και, αν η κυριότητα δεν αναμένεται να μεταβιβαστεί στον μισθωτή μέχρι 

τη λήξη της μισθώσεως, ο μισθωτής δεν αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 

ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλες οι μισθώσεις γηπέδων και 

κτιρίων αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις εκτός και αν η κυριότητα πρόκειται να περιέλθει 

στον μισθωτή. Κατά συνέπεια αυτό προλαμβάνει το μισθωτή από το να κατατάξει την επένδυσή του ως 

ένα επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 40 (το οποίο αναφέρει ότι ο μισθωτής 

μπορεί να μην ξαναεκτιμήσει την επένδυσή του στην εύλογη αξία και να αναφέρει οποιοδήποτε κέρδος

ή ζημία)·
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Το Συμβούλιο θα εξετάσει πολλούς πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού του θέματος, 

συμπεριλαμβανομένους και της τροποποίησης του Δ.Λ.Π.17 ή του Δ.Λ.Π. 40, έτσι ώστε οι 

μακροπρόθεσμες μισθώσεις γηπέδων να μπορούν να αξιολογηθούν ως μία χρηματοοικονομική μίσθωση 

ή ως ένα επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο.

β~) Οι αργικές άαεσες δαπάνες πραγιιατοποιούνται από τους εκιιισθωτές.

Οι εκμισθωτές μπορεί να επιβαρυνθούν με τις αρχικές άμεσες δαπάνες, όπως είναι οι προμήθειες 

και αμοιβές νομικών συμβούλων, προκειμένου να διαπραγματευτούν τη συμφωνία μίας μισθώσεως. 

Προς το παρόν το πρότυπο δίνει μία επιλογή στους εκμισθωτές στο πώς να διαχειρίζονται τέτοιες 

δαπάνες. Μπορούν είτε να τις καταχωρήσουν αμέσως στα αποτελέσματά τους ή να τις κατανείμουν 

έναντι του εσόδου κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με την 

άμεση καταχώρηση στα έξοδα της διενεργούμενης δαπάνης και με την άμεση καταχώρηση στα έσοδα 

της ίδιας χρήσης ενός μέρους των μη πραγματοποιηθέντων χρηματοοικονομικών εσόδων που ισούται με 

τις αρχικές άμεσες δαπάνες.

Το Συμβούλιο εξετάζει αν θα πρέπει να διαγράψει αυτή την επιλογή της λογιστικής 

αντιμετώπισης. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι οι αρχικές άμεσες δαπάνες των εκμισθωτών θα πρέπει 

να κατανέμονται κατά τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης, τότε το Συμβούλιο θα εξετάσει:

α) πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί (π.χ. είτε με την κεφαλαιοποίηση των δαπανών, ή με την 

αναγνώριση της δαπάνης ως έξοδο και την ίδια περίοδο αναγνώριση ενός ισοδύναμου ποσού 

εισοδήματος)

β) ποιες δαπάνες θα πρέπει να αξιολογηθούν ως αρχικές.

Βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 27. Ενοποιηιιένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική Επενδύσεων σε 

Θυγατρικές

Το Δ.Λ.Π. 27 επιτρέπει τρεις εναλλακτικές μέτρησης των επενδύσεων σε θυγατρικές που 

περιλαμβάνονται στις ιδιαίτερες ενοποιημένες καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Οι επενδύσεις αυτές 

πρέπει:

α) να καταχωρούνται στο κόστος,

β) να καταχωρούνται σε αναπροσαρμοσμένα ποσά,

γ) να λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει κατά πόσο η μέθοδο της καθαρής θέσης θα έπρεπε να απαιτείται ή 

όχι. Το Συμβούλιο θα εξετάσει επίσης κατά πόσο θα πρέπει να αφαιρέσει ή όχι την πρόταση του 

προτύπου που λέει ότι μία μητρική που είναι θυγατρική κατεχόμενη στο σύνολό της από άλλη μητρική, 

δεν χρειάζεται να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 28.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει κατά πόσο η παροχή πρόσθετης καθοδήγησης, σε περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ένας επενδυτής έχει σημαντική επιρροή διατηρώντας το 20% ή και παραπάνω της δύναμης 

ψήφου, μπορεί να ξεπεραστεί.
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II. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την προτίμησή της για τα Δ.Λ.Π. και πρότεινε στα 

κράτη-μέλη να επιτρέπουν στις κοινοτικές εταιρίες τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τους 

με βάση τα Δ.Λ.Π. Από τότε μόνο επτά κράτη επιτρέπουν την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. ή και των 

αμερικάνικων προτύπων US GAAP. Οι εταιρίες ωστόσο, προς το παρόν τουλάχιστον, χρησιμοποιούν 

διαφορετικά πρότυπα βασιζόμενες είτε στις εθνικές τους νομοθεσίες, είτε στην 4η και 7η οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή ακόμα και στα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα, με αποτέλεσμα οι 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις να μην είναι συγκρίσιμες.

Το Μάρτιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στη Λισσαβόνα, τόνισε την ανάγκη 

να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθόρισε 

ως προθεσμία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες της Επιτροπής το 

2005 και τόνισε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των οικονομικών 

καταστάσεων που καταρτίζουν οι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεις. Στα μέτρα που 

έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έγιναν δεκτά από το ECOFIN συμπεριλαμβάνονται ακόμη 

αυστηρότεροι κανόνες για την πάταξη φαινομένων χειραγώγησης των αγορών και εκμετάλλευσης της 

εσωτερικής πληροφόρησης. Για την πάταξη των φαινομένων αυτών κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. θα 

προσδιορίσει εποπτική αρχή, ενώ όλες οι επιτροπές θα συνεργάζονται στενά ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες, στο πλαίσιο της κοινής ευθύνης.

Τον Ιούνιο του 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Στρατηγική 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ε.Ε.: η μελλοντική πορεία προτείνει να καταστεί υποχρεωτικό 

για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά να καταρτίζουν τους 

ενοποιημένους λογαριασμούς τους σύμφωνα με ένα ενιαίο σύνολο λογιστικών προτύπων, δηλαδή τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), το αργότερο από το 2005 και μετά.

Προσφέρει, επίσης, στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να καταστήσουν υποχρεωτική ή προαιρετική 

την εφαρμογή των εγκεκριμένων ΔΛΠ και από μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 

μέλη θα μπορούν να απαιτήσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή των εγκεκριμένων ΔΛΠ σε σημαντικούς 

τομείς της οικονομίας όπως ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός, ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις 

είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών ή όχι.

Αυτή η υποχρέωση αφορά άμεσα περίπου 7.000 εταιρίες της Ε.Ε. οι οποίες θα πρέπει να 

προετοιμαστούν μέχρι το 2005. Προς το παρόν μόνο 275 εταιρίες κάνουν χρήση των Δ.Λ.Π. στις 

οικονομικές τους αναφορές και 7 κράτη-μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία, 

Ιταλία, Λουξεμβούργο) επιτρέπουν τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων των εταιριών με βάση τα 

Δ.Λ.Π.

«Αυτή η ενδιαφέρουσα προσδοκώμενη πρόταση της ενιαίας εφαρμογής των Δ.Λ.Π., 

σηματοδοτεί την αρχή μίας νέας εποχής συναλλαγών και το τέλος του φαινομένου του Πύργου της
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Βαβέλ στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εταιριών της Ευρώπης. Η χρήση μιας ενιαίας 

παγκόσμιας λογιστικής γλώσσας θα βοηθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές εταιρείες στον ανταγωνισμό 

τους στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές με ίσους όρους. Οι επενδυτές και οι μέτοχοι θα είναι επιτέλους σε 

θέση να συγκρίνουν τις αποδόσεις των εταιρειών με βάση ένα κοινό πρότυπο. Οι εισηγμένες εταιρείες 

θα έπρεπε από τώρα να προετοιμάζονται για τη μετάβασή τους σε ένα ενιαίο σύστημα κανονισμών που 

ρυθμίζουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές και ονομάζονται Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Παρόλο που 

θα χρειαστεί κάποια επένδυση όσον αφορά την απαιτούμενη εκπαίδευση, ωστόσο μακροχρόνια η 

εφαρμογή των προτύπων θα ανταποδώσει στις εταιρείες πολύ περισσότερο και κυρίως δια μέσου της 

μείωσης του κόστους για αύξηση κεφαλαίων από τις εταιρείες» (Frits Bolkestein, Επίτροπος 

εσωτερικών αγορών).

Για να επιτευχθεί απόλυτη νομική ασφάλεια καθώς και η συνεπής εφαρμογή των ΔΛΠ από όλες 

τις εισηγμένες κοινοτικές επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο να μειωθεί ο κίνδυνος της ύπαρξης εθνικών 

παραλλαγών που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των χρηματοπιστωτικών αγορών και 

μπορούν να εμποδίσουν την καθιέρωση ενός ενιαίου συνόλου λογιστικών προτύπων στις 

κεφαλαιαγορές της ΕΕ.

Η καθιέρωση ομοιόμορφων και υψηλής ποιότητας κανόνων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

στις κεφαλαιαγορές της Ε.Ε. θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά τους και θα οδηγήσει σε μείωση του 

κόστους των κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις. (COM (2000) 359 της 13.06.2000).

Η παραπάνω ανακοίνωση έγινε αποδεκτή και από το Συμβούλιο ECOFIN το οποίο τόνισε τη 

σημασία της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και την ανάγκη δημιουργίας ενός 

κατάλληλου μηχανισμού έγκρισης των Δ.Λ.Π.

Οι λόγοι που καθιστούν επιτακτική τη μετάβαση σε ΔΛΠ είναι περισσότερο στρατηγικής και 

χρηματοοικονομικής φύσης παρά λογιστικής. Σε αυτούς συγκαταλέγονται η εμπορευσιμότητα, οι 

διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, ο διάλογος με τους μετόχους και η 

συγκέντρωση κεφαλαίων. (Price Waterhouse Coopers - International Accounting Standards in Europe - 

2005 or now-).

Η κοινοτική λογιστική νομοθεσία, που θεσπίσθηκε τη δεκαετία του 1970, προσέφερε μια 

στοιχειώδη εναρμόνιση όσον αφορά τους κανόνες χρηματοοικονομικής παρουσίασης για τις εταιρείες 

περιορισμένης ευθύνης. Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε αρκετή συγκρισιμότητα όσον αφορά τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών για μια πλήρως 

ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως φιλοδοξούσε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας. Πέραν αυτού, οι εν λόγω επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με 

μεγαλύτερες απαιτήσεις γνωστοποίησης από μέρους των επενδυτών και χρειάζονται ένα σύστημα 

χρηματοοικονομικής παρουσίασης που προσφέρει πολύ περισσότερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα ως 

προς τις επιδόσεις τους.
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Η έλλειψη συγκρισιμότητας στην χρηματοοικονομική παρουσίαση έχει αρνητικές επιπτώσεις για 

τους μετόχους. Η προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων στις τοπικές συνήθειες ήταν κάτι το 

λογικό την εποχή που οι επενδυτές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι ήταν της ίδιας εθνικότητας με την 

εκάστοτε επιχείρηση. Με την εμφάνιση, όμως, μιας ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής αγοράς, οι 

τίτλοι μιας εταιρείας συχνά ανήκουν σε επενδυτές προερχόμενους από διάφορα μέρη του κόσμου. Η 

επικρατούσα ποικιλομορφία αποβαίνει, επίσης, σε βάρος της αποτελεσματικής εποπτείας και της 

επιβολής των κανόνων χρηματοοικονομικής παρουσίασης για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Σε μία ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά τίτλων είναι απαραίτητο οι εισηγμένες επιχειρήσεις να 

καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει ενός ενιαίου συνόλου προτύπων 

χρηματοοικονομικής παρουσίασης. Αντί να βασιζόμαστε στις δυνάμεις της αγοράς για τον 

προσδιορισμό των προτύπων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται, ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να 

εξασφαλισθεί η συγκρισιμότητα είναι να καταστεί υποχρεωτικό για τις εισηγμένες επιχειρήσεις να 

δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις βάσει ενός ενιαίου συνόλου προτύπων. Η ίδια η Ε.Ε. δεν 

πρόκειται να επιχειρήσει να καταρτίσει ένα χωριστό σύνολο λογιστικών προτύπων. Αυτό θα 

εναντιωνόταν στην τρέχουσα τάση παγκοσμιοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα 

υπέσκαπτε τις δυνατότητες των κοινοτικών επιχειρήσεων να συγκεντρώσουν κεφάλαια σε αγορές 

τρίτων χωρών. Συνεπώς, είναι σαφές ότι την καταλληλότερη βάση χρηματοοικονομικής παρουσίασης 

στην Ε.Ε. προσφέρει η υιοθέτηση ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συνόλου προτύπων.
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι πολύ σημαντικό να διευκολυνθεί η έγκαιρη εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας 

προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία του 2005 που καθόρισε το Συμβούλιο της Λισσαβόνας. Εξίσου 

σημαντικό για την επίτευξη του στόχου της συγκρισιμότητας είναι η συνεπής εφαρμογή των ΔΛΠ από 

όλες τις εισηγμένες κοινοτικές επιχειρήσεις χωρίς εθνικές παραλλαγές. Αυτό είναι απαραίτητο για την 

αποτελεσματική λειτουργία των αγορών. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων από τις εισηγμένες 

επιχειρήσεις το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση του Ιουνίου, 

απαιτείται μια μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής (προ της υποχρεωτικής εφαρμογής το 2005) 

ούτως ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη και στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προβούν στις απαραίτητες 

προσαρμογές που θα καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων. Κατά τη 

μεταβατική αυτή περίοδο, ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την υποχρεωτική ή 

προαιρετική εφαρμογή των εγκεκριμένων ΔΛΠ από όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της πρότασης ή μόνον από ορισμένες από αυτές. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 

εφαρμόσουν ή να λάβουν μέτρα τα οποία δεν θα συγκρούονται με το πεδίο εφαρμογής ή τους στόχους 

του προτεινόμενου κανονισμού και τα οποία θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή του.

Είναι πολύ σημαντικό τόσο για τις εταιρίες όσο και για το λογιστικό επάγγελμα να ξεκινήσουν 

τις προετοιμασίες αλλαγής όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί μπορεί το έτος 2005 να είναι το έτος της 

υποχρεωτικής εναρμόνισης αλλά ωστόσο οι διαδικασίες μετατροπής θα ξεκινήσουν νωρίτερα, γιατί οι 

ισολογισμοί θα περιλαμβάνουν και συγκριτικά στοιχεία προηγούμενων ετών. Η εναρμόνιση με τα 

Δ.Α.Π. τουλάχιστον το πρώτο χρόνο δεν θα είναι ανέξοδη, αλλά μακροχρόνια η μετατροπή αυτή θα 

είναι ουσιώδης αφού θα ενδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.

Η διεπόμενη από συγκρισιμότητα και διαφάνεια χρηματοοικονομική παρουσίαση αποτελεί 

βασικό στοιχείο για την δημιουργία ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών και ελκυστικών αγορών 

κεφαλαίων στην Ε.Ε., οι οποίες θα συμπληρώσουν το ενιαίο νόμισμα και θα ενισχύσουν, με τον τρόπο 

αυτόν, την ευρωπαϊκή οικονομία. Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να εφαρμόσουν τα ΔΛΠ θα 

προστεθεί στις υποχρεώσεις που θεσπίζουν οι εν λόγω οδηγίες. Οι οδηγίες θα συνεχίσουν να ισχύουν 

ούτως ώστε να υπάρχει ένα βασικό επίπεδο συγκρισιμότητας για όλες τις εταιρείες περιορισμένης 

ευθύνης σε ολόκληρη την ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα ενθαρρύνει τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις που δεν 

εφαρμόζουν ΔΛΠ να προχωρήσουν πέρα από τις ελάχιστες υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι οδηγίες 

αυτές, σε πιο προηγμένες μορφές χρηματοοικονομικής παρουσίασης, όπως τα ΔΛΠ. Η συμμόρφωση με 

τις οδηγίες θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ενώ η εφαρμογή των ΔΛΠ θα αποτελεί 

συμπληρωματική υποχρέωση για τις εισηγμένες επιχειρήσεις.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αναγκαία δημόσια εποπτεία, χρειάζεται ένας κοινοτικός 

μηχανισμός έγκρισης. Ο μηχανισμός αυτός δεν θα αναδιατυπώνει ούτε θα αντικαθιστά τα ΔΛΠ αλλά θα 

επιβλέπει την υιοθέτηση νέων προτύπων και ερμηνειών και θα παρεμβαίνει όταν υπάρχουν ουσιώδεις 

ελλείψεις ή δεν καλύπτονται καταστάσεις που αφορούν ειδικά το οικονομικό και νομικό περιβάλλον της 

ΕΕ. Κεντρικός σκοπός του μηχανισμού θα είναι να ελέγχεται αν τα ΔΛΠ προσφέρουν την κατάλληλη 

βάση χρηματοοικονομικής παρουσίασης για τις εισηγμένες κοινοτικές επιχειρήσεις. Ο μηχανισμός θα 

βασίζεται σε δύο σκέλη με τα οποία θα συνδυάζεται το κανονιστικό επίπεδο με το επίπεδο τεχνικών 

εμπειρογνωμόνων:

ΑΊΚανονιστικό επίπεδο του απνανισαού έγκρισης.

Το κανονιστικό επίπεδο θα ρυθμίζεται από μία επιτροπή που θα λειτουργεί σε πολιτικό επίπεδο, 

θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των κρατών μελών και θα κινείται στα κατάλληλα θεσμικά 

πλαίσια με καθορισμένους κανόνες επιτροπολογίας με τους οποίους θα εξασφαλίζεται πλήρης 

διαφάνεια και λογοδοσία έναντι του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το κανονιστικό 

επίπεδο θα γνωμοδοτεί όσον αφορά την έγκριση και υποστήριξη ενός προτύπου ΔΛΠ από την ΕΕ και 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Β) Τεγνικό επίπεδο του ιτηγανισιιού έγκρισης.

Μια τεχνική επιτροπή λογιστικών θεμάτων με την ονομασία EFRAG (European Financial 

Reporting Advisoiy Group), θα παρέχει την υποστήριξη και την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για 

την έγκαιρη αξιολόγηση των προτύπων. Ονομάστηκε έτσι επειδή απευθύνεται στους κύριους 

ενδιαφερομένους των χρηματοοικονομικών αναφορών οι οποίοι αποτελούν μία ομάδα από τους 

χρήστες, εκδότες, λογιστικά σώματα και τους ρυθμιστές διεθνών προτύπων. Θα παρέχει εξειδικευμένες 

τεχνικές όσον αφορά τη χρήση των Δ.Λ.Π. μέσα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Θα συμμετέχει σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας καθορισμού προτύπων της IASC και ιδίως στα πρώτα στάδια. Θα ενημερώνει 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν υφίσταται ή όχι ανάγκη τροποποίησης των οδηγιών ενόψει των διεθνών 

λογιστικών προτύπων.

Οι εμπειρογνώμονες πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδουν οριστική γνώμη γρήγορα. Οι 

κοινοτικοί χρήστες των ΔΛΠ και οι αγορές γενικότερα, πρέπει να διέπονται από βεβαιότητα ως προς τα 

πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιούν. Η έγκαιρη λήψη αποφάσεων μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον 

εφόσον ο μηχανισμός δύναται να προβλέψει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν όσον 

αφορά τα προσεχή ΔΛΠ. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός πρέπει να παρακολουθεί και να συμμετέχει 

ενεργά σε συνεχή βάση στη διαδικασία καθορισμού προτύπων από την IASC.

Το επίπεδο εμπειρογνωμόνων του μηχανισμού έγκρισης θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή των 

κοινοτικών χρηστών και συντακτών οικονομικών καταστάσεων στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις 

για τα πρότυπα που πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο και στην τεχνική αξιολόγηση των προτύπων 

προτού εγκριθούν για την Ε.Ε. Αυτό απαιτεί τη συμμετοχή των αρμοδίων για τον καθορισμό των ν
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προτύπων, τους επαγγελματίες λογιστές, τους χρήστες και τους συντάκτες των οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και τη στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές. Ο μηχανισμός έγκρισης θα 

διευκολύνει την εφαρμογή των ΔΛΠ στο περιβάλλον της Ε.Ε.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την εκσυγχρόνιση των ευρωπαϊκών λογιστικών κανόνων, 

εξέδωσε οδηγία η οποία υιοθετεί τη λογιστική μέθοδο της εύλογης αξίας (fair value). Η οδηγία αυτή 

διευκολύνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες για αύξηση των κεφαλαίων τους παγκοσμίως, εναρμονίζοντας τις 

χρηματοοικονομικές τους αναφορές με τις απαιτήσεις των διεθνών κεφαλαιαγορών και να 

ανταγωνιστούν έτσι με τους ίδιους όρους τις άλλες μη ευρωπαϊκές εταιρείες.

Όπως σημειώνει και ο Επίτροπος των εσωτερικών αγορών, Frits Bolkestein, η οδηγία αυτή θα 

βοηθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να προετοιμάζουν παγκόσμια αποδεκτές και κατανοητές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ευθυγραμμίζει τους όρους των λογιστικών οδηγιών (Accounting 

Directives) με τα ήδη υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και συγκεκριμένα τροποποιεί την 4η οδηγία (Ετήσιοι 

λογαριασμοί 78/660/EEC) και την 7η οδηγία (Ενοποιημένοι λογαριασμοί 83/349/EEC) καθώς και την 

οδηγία των Τραπεζικών Λογαριασμών (86/635/EEC), καθιστώντας δυνατή την αποτίμηση βασικών 

χρηματοοικονομικών εργαλείων στην εύλογη αξία.

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών εργαλείων καθορίζεται από την αγοραία αξία (market 

value) ή από γενικά αποδεκτά μοντέλα αποτίμησης εάν δεν υπάρχει μία αξιόπιστη αγορά. Σχεδόν όλες 

οι αλλαγές στην εύλογη αξία πρέπει να φαίνονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της εταιρείας. Η 

εύλογη αξία παρέχει μία πιο ακριβή άποψη της χρηματοοικονομικής θέσης και απόδοσης μίας 

εταιρείας.

Ο κύριος σκοπός της Οδηγίας είναι να επιτύχει την πλήρη αποδοχή των Δ.Λ.Π., 

συμπεριλαμβανομένου και του Δ.Λ.Π. No 39 (Χρηματοπιστωτικά μέσα: καταχώρηση και αποτίμηση), 

εντός και του πλαισίου των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Οδηγιών. Η τροποποίηση αυτή δεν αντικαθιστά το 

ιστορικό κόστος ως τη βάση της λογιστικής αποτίμησης, αλλά τα συνδυάζει και ιδίως αφού δεν υπάρχει 

μία γενικά αποδεκτή άποψη για το ότι η μέθοδος της εύλογης αξίας είναι η κατάλληλη για όλες τις 

περιπτώσεις.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

Στο πλαίσιο της νέας λογιστικής στρατηγικής που υιοθέτησε η Επιτροπή το 1995, συστάθηκε 

ένα συμβουλευτικό όργανο με εκπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη, για την εξέταση της συμφωνίας 

των διεθνών λογιστικών προτύπων και των ευρωπαϊκών λογιστικών οδηγιών. Σκοπός της είναι να 

αναλύσει το βαθμό συμφωνίας των απαιτήσεων των διεθνών λογιστικών προτύπων και των ευρωπαϊκών 

λογιστικών οδηγιών, προκειμένου να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν και σε ποιο βαθμό 

οι εταιρείες τους μπορούν να συμμορφωθούν με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

ΔΛΠ 1 -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Διάκριση μεταξύ στοιχείων του κυκλοφορούντος και του πάγιου ενεργητικού

Η παράγραφος 53 του ΔΛΠ 1 ορίζει ότι «κάθε εταιρεία πρέπει να προσδιορίσει, βασιζόμενη στη 

φύση των δραστηριοτήτων της, αν πρέπει ή όχι να παρουσιάζει τα κυκλοφοριακά και μη κυκλοφοριακά 

στοιχεία και τις τρέχουσες ή μη τρέχουσες υποχρεώσεις, ως ιδιαίτερες κατηγορίες στον πίνακα του 

Ισολογισμού. Όταν μια εταιρεία επιλέγει να μην κάνει αυτή την κατάταξη, τα περιουσιακά στοιχεία και 

οι υποχρεώσεις πρέπει να παρουσιάζονται γενικά κατά τη σειρά της ρευστότητάς τους». Η Επιτροπή 

Επαφών θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεσμεύονται από τα υποδείγματα λογαριασμών των 

λογιστικών οδηγιών, από τα οποία δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις εκτός των ειδικών περιπτώσεων που 

προβλέπονται από τις ίδιες τις οδηγίες.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Επαφών εκτιμά ότι οι διαρθρώσεις λογαριασμών της τέταρτης 

οδηγίας επιβάλλουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να διαχωρίζουν τα στοιχεία του «κυκλοφορούντος 

ενεργητικού» από τα στοιχεία του «πάγιου ενεργητικού». Η διάκριση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορετικό αποτέλεσμα από εκείνο που θα προέκυπτε από τη διάκριση μεταξύ «κυκλοφοριακών» και 

«μη κυκλοφοριακών» στοιχείων που απαιτείται από το ΔΛΠ 1. Για παράδειγμα, οι απαιτήσεις μακράς 

διάρκειας και τα αποθέματα που δεν αναμένεται να ρευστοποιηθούν ή να πωληθούν στην κανονική 

διάρκεια του κύκλου εκμετάλλευσης της εταιρείας εμφανίζονται στο «κυκλοφορούν ενεργητικό» βάσει 

των οδηγιών, ενώ βάσει του ΔΛΠ 1 κατατάσσονται στα «μη κυκλοφοριακά στοιχεία». Ομοίως, οι 

διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες που δεν διακρατούνται για να χρησιμοποιηθούν σε συνεχή βάση στις 

δραστηριότητες της εταιρείας και οι οποίες αναμένεται να ρευστοποιηθούν σε περισσότερο από δώδεκα 

μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού εμφανίζονται στο «κυκλοφορούν ενεργητικό» βάσει των 

οδηγιών, αλλά κατατάσσονται στα «μη κυκλοφοριακά στοιχεία» βάσει του ΔΛΠ 1.

Κατά συνέπεια, τα «μη κυκλοφοριακά στοιχεία» βάσει του ΔΛΠ 1 δεν θα μπορούν σε όλες τις 

περιπτώσεις να εξομοιώνονται με το «πάγιο ενεργητικό» βάσει των οδηγιών, και επομένως οι 

ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις παραγράφους 57 έως 65 του ΔΛΠ 1, εφόσον 

αυτό θα οδηγούσε σε μία παρουσίαση διαφορετική από εκείνη που απαιτείται από την τέταρτη οδηγία. 

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να επιλέξουν τον εναλλακτικό χειρισμό που 

επιτρέπει η παράγραφος 53 του ΔΛΠ και να μην κάνουν τη διάκριση μεταξύ κυκλοφοριακών και μη
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κυκλοφοριακών στοιχείων. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να παρουσιάσουν γενικά τα περιουσιακά στοιχεία 

και τις υποχρεώσεις τους κατά τη σειρά της ρευστότητάς τους. Η Επιτροπή Επαφών εκτιμά ότι η 

συμμόρφωση με τα υποδείγματα λογαριασμών της τέταρτης οδηγίας εξασφαλίζει την παρουσίαση 

αυτή.

Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια

Σύμφωνα με τις λογιστικές οδηγίες, οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης, τον ισολογισμό και το προσάρτημα, χωρίς να αναφέρεται ρητά η κατάσταση 

μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. Ωστόσο, η Επιτροπή Επαφών εκτιμά ότι οι καταστάσεις μεταβολών 

των ιδίων κεφαλαίων συμβάλλουν σαφώς στην καλύτερη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ότι οι 

οδηγίες δεν εμποδίζουν την κατάρτισή τους. Το άρθρο 2 της τέταρτης οδηγίας διευκρινίζει σαφώς ότι 

«τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν ή να απαιτήσουν την αναγραφή και άλλων πληροφοριών στους 

ετήσιους λογαριασμούς εκτός αυτών που καθιερώνονται με αυτή την οδηγία ως υποχρεωτικές». 

Καταστάσεις ταμειακών ροών

Ομοίως, το ΔΛΠ 1 αναφέρει τη κατάσταση ταμειακών ροών ως επιμέρους στοιχείο των 

οικονομικών καταστάσεων. Παρόλο που οι οδηγίες δεν αναφέρονται ρητά στις καταστάσεις ταμειακών 

ροών, δεν αποκλείουν την κατάρτισή τους, ιδίως βάσει του άρθρου 2 της τέταρτης οδηγίας. Συνεπώς, η 

Επιτροπή Επαφών δεν θεωρεί ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του ΔΛΠ 1 και των λογιστικών οδηγιών 

όσον αφορά την απαίτηση να περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις επιμέρους κατάσταση 

ταμειακών ροών.

Αλλες γνωστοποιήσεις

Η Επιτροπή Επαφών σημειώνει ότι το ΔΛΠ 1 απαιτεί τη γνωστοποίηση είτε του αριθμού των 

εργαζομένων στο τέλος της χρήσης είτε το μέσο όρο για τη χρήση. Το άρθρο 43 απαιτεί από τις 

ευρωπαϊκές εταιρείες να γνωστοποιούν το «μέσο όρο του απασχοληθέντος προσωπικού εντός της 

χρήσης με ανάλυση κατά κατηγορίες». Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να 

συμμορφωθούν τόσο με τα ΔΛΠ όσο και με τις λογιστικές οδηγίες πρέπει να γνωστοποιούν 

τουλάχιστον το μέσο όρο του απασχολούμενου προσωπικού στη διάρκεια της χρήσης, με ανάλυση κατά 

κατηγορίες. Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε ότι με την επιφύλαξη των ανωτέρω παρατηρήσεων, το 

ΔΛΠ 1 συμβιβάζεται με την ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία.
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ΔΑΠ 2-ΑΠΟΘΕΜ AT A

Το ΔΛΠ 2 ορίζει ότι «τα αποθέματα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας». Σύμφωνα με το άρθρο της τέταρτης οδηγίας, η 

χαμηλότερη αξία στην οποία πρέπει να αποτιμώνται τα αποθέματα είναι εκείνη «στην οποία εκτιμώνται 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμό». Τίθεται το ερώτημα εάν η αξία με την οποία τα 

αποθέματα εκτιμώνται στην ημερομηνία του ισολογισμού μπορεί να διαφέρει από την καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία τους.

Η Επιτροπή Επαφών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παρά τις διαφορές στη διατύπωση, η έννοια 

των δύο ρυθμίσεων είναι στην πράξη η ίδια. Η διατύπωση των λογιστικών οδηγιών δεν παραπέμπει 

ρητά στη «ρευστοποιήσιμη αξία» απλώς διότι αποσκοπεί να καλύψει έναν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

αριθμό περιπτώσεων. Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να εντοπιστεί στην πράξη περίπτωση στην οποία η αξία 

με την οποία εκτιμώνται τα αποθέματα στην ημερομηνία του ισολογισμού μπορεί να διαφέρει 

σημαντικά από την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Συνεπώς, δεν υπάρχει ασυμφωνία.

Το ΔΛΠ 2 αναφέρει επίσης ότι το κόστος μετατροπής των αποθεμάτων συμπεριλαμβάνει 

συστηματική κατανομή των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής. Ο συνυπολογισμός 

του έμμεσου κόστους παραγωγής επιτρέπεται αλλά δεν επιβάλλεται από το άρθρο 35 της τέταρτης 

οδηγίας. Επιπρόσθετα, το ΔΛΠ απαιτεί να συμπεριλαμβάνονται τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά 

έξοδα, ενώ στις λογιστικές οδηγίες δεν αναφέρεται τίποτα σχετικά.

Η τέταρτη οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιτρέπουν πρόσθετες διορθώσεις 

αξιών εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί στο εγγύς μέλλον τροποποίηση της αποτίμησης 

λόγω οικονομικών διακυμάνσεων. Οι πρόσθετες αυτές διορθώσεις αξιών δεν επιτρέπονται από το ΔΛΠ 

2. Ακόμη και εάν τα κράτη επιτρέψουν την επιλογή της ευχέρειας που παρέχει η τέταρτη οδηγία, οι 

εταιρείες είναι σε κάθε περίπτωση ελεύθερες να μην πραγματοποιήσουν τις επιτρεπόμενες πρόσθετες 

προσαρμογές αξίας. Συνεπώς, η Επιτροπή Επαφών θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να 

συμμορφωθούν με το ΔΛΠ δεν θα επιλέξουν τη δυνατότητα που τους παρέχει το άρθρο 39 .

Το άρθρο 38 της τέταρτης οδηγίας επιτρέπει την εμφάνιση ορισμένων αποθεμάτων με σταθερή 

ποσότητα και αξία, εάν η ποσότητα, η αξία και η σύνθεσή τους δεν μεταβάλλονται συχνά. Αυτό δεν 

επιτρέπεται από το ΔΛΠ 2. Η Επιτροπή Επαφών θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες που επιθυμούν να 

συμμορφωθούν με το ΔΛΠ δεν θα κάνουν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχει το άρθρο 38 της 

τέταρτης οδηγίας.
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ΔΛΠ 8-ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΒΑΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Η επιτροπή παρατήρησε ότι η κατάταξη ενός στοιχείου ως έκτακτου ή μη μπορεί συχνά να 

εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας: όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο συχνότερα μπορούν να 

επέλθουν ορισμένα γεγονότα, τα οποία είναι ορθότερο να χαρακτηριστούν ως έκτακτα κονδύλια. Αυτό 

δημιούργησε μία τάση μείωσης των στοιχείων που μπορούν να θεωρηθούν έκτακτα.

ΔΛΠ 9-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 9 οι δαπάνες έρευνας δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν, αντίθετα με τις 

δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να κεφαλαιοποιούνται εάν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 

16 και 17. Σύμφωνα με το άρθρο 37 της τέταρτης οδηγίας, είναι δυνατή η κεφαλαιοποίηση τόσο των 

δαπανών έρευνας όσο και των δαπανών ανάπτυξης, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία. Η άποψη της 

Επιτροπής Επαφών είναι επομένως ότι εάν η νομοθεσία του κράτους μέλους της απαγορεύει την 

κεφαλαιοποίηση των δαπανών ανάπτυξης, η εταιρεία δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 9.

ΔΛΠ ΙΟ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παρόλο που αναγνωρίζεται ότι σε πολλά κράτη μέλη έχει επικρατήσει η πρακτική τα μερίσματα 

που προτείνονται ή αναγγέλλονται μετά την ημερομηνία του ισολογισμού να εμφανίζονται στον 

ισολογισμό ως υποχρέωση, οι λογιστικές οδηγίες δεν λαμβάνουν θέση σχετικά με το θέμα αυτό. 

Ωστόσο, το άρθρο 6 της τέταρτης οδηγίας παρέχει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιτρέπουν ή να 

επιβάλλουν την προσαρμογή της διάρθρωσης του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης ώστε να 

γίνεται εμφανής η διάθεση των κερδών ή η κάλυψη των ζημιών.

Συνεπώς, η κατάργηση στο ΔΛΠ 10 της δυνατότητας καταχώρησης μιας υποχρέωσης για 

προτεινόμενα μερίσματα δεν επηρεάζει τη συμφωνία του αναθεωρημένου προτύπου με τις λογιστικές 

οδηγίες. Οι εταιρείες που επιθυμούν να γνωστοποιήσουν τα μερίσματα αυτά ως χωριστό στοιχείο της 

καθαρής θέσης μπορούν να το πράξουν στο πλαίσιο των οδηγιών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με νέα 

εγγραφή για το σκοπό αυτό είτε με την εμφάνιση των προτεινόμενων μερισμάτων στα «άλλα 

αποθεματικά». Μετά την εξέταση όλων των άλλων τροποποιήσεων που εισάγονται με το αναθεωρημένο 

ΔΛΠ 10, η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε ότι ούτε αυτές δεν οδηγούν σε νέες ασυμφωνίες με τις 

οδηγίες.

ΔΛΠ 11-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Το ΔΛΠ 11 ορίζει ότι οι συμβάσεις κατασκευής καταχωρούνται κανονικά με τη μέθοδο του 

«ποσοστού ολοκλήρωσης». Το συμβιβάσιμο της μεθόδου αυτής με την ορθή εφαρμογή της αρχής της 

σύνεσης αποτέλεσε επί μακρόν αντικείμενο συζητήσεων στην Ευρώπη. Το άρθρο 3 της 4ης οδηγίας 

επιτρέπει όμως να καταλογίζονται στη χρήση μόνο τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν. Ο κανόνας αυτός 

μπορεί να ερμηνευτεί ως απαγόρευση να συνυπολογίζονται στο εισόδημα τα κέρδη κατ’αναλογία προς 

το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης.
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Η Επιτροπή Επαφών επιβεβαιώνει τη γνώμη που έχει ήδη διατυπώσει σχετικά με το θέμα αυτό. 

Η επιτροπή θεωρεί ότι η μέθοδος του «ποσοστού ολοκλήρωσης» είναι αποδεκτή βάσει της 4ης οδηγίας 

εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α)το συνολικό συμβατικό έσοδο είναι γνωστό, β)το 

ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και γ)οι εργασίες για την 

εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο.

ΔΛΠ 12-ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στις περισσότερες χώρες, η βάση υπολογισμού των φόρων μιας εταιρείας είναι τα κέρδη που 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η φορολογική 

νομοθεσία επιτρέπει ή απαιτεί την καταχώρηση, για φορολογικούς σκοπούς, στοιχείων με διαφορετικά 

ποσά ή διαφορετικούς τρόπους αποτίμησης ή σε διαφορετικές περιόδους από εκείνες που 

χρησιμοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικές επιπτώσεις αυτών των διαφορών 

μεταξύ λογιστικού και φορολογητέου κέρδους για μία δεδομένη περίοδο είναι γνωστές ως 

«αναβαλλόμενοι φόρου).

Το κεντρικό θέμα του λογιστικού χειρισμού των φόρων είναι εάν και πώς πρέπει να 

καταχωρείται στις οικονομικές καταστάσεις ο αναβαλλόμενος φόρος. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις στο θέμα αυτό: η μέθοδος της υποχρέωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων και η 

μέθοδος της υποχρέωσης στον ισολογισμό. Η μέθοδος της «κατάστασης αποτελεσμάτων» 

επικεντρώνεται στις χρονικές διαφορές, δηλαδή στις διαφορές μεταξύ φορολογητέου κέρδους και 

λογιστικού κέρδους που πραγματοποιείται σε μία περίοδο και αντιστρέφεται σε μία ή περισσότερες 

μεταγενέστερες περιόδους. Η μέθοδος του «ισολογισμού» επικεντρώνεται στις προσωρινές διαφορές, 

δηλαδή στις διαφορές μεταξύ του ποσού που καταλογίζεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή σε μία 

υποχρέωση για φορολογικούς σκοπούς (φορολογική βάση) και του λογιστικού ποσού αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στον ισολογισμό. Οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις δεν οδηγούν 

πάντα στο ίδιο αποτέλεσμα και η κυριότερη διαφορά μεταξύ τους είναι η αντιμετώπιση του 

αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική καταχώρηση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης.

Κατά την καταχώρηση των αναβαλλόμενων φόρων στην Ευρώπη, ο υπολογισμός τους βασίζεται 

κανονικά στις χρονικές διαφορές μεταξύ εμφάνισης των στοιχείων στα αποτελέσματα χρήσης και 

μεταγενέστερης φορολόγησής τους (μέθοδος της «κατάστασης αποτελεσμάτων»), Η προσέγγιση που 

προτείνεται στο ΔΛΠ 12 θα απαιτήσει κατά πάσα πιθανότητα αλλαγές στις ευρωπαϊκές πρακτικές 

καταχώρησης των αναβαλλόμενων φόρων. Ωστόσο, η Επιτροπή Επαφών αναγνωρίζει ότι οι διαφορές 

μεταξύ της μεθόδου της υποχρέωσης στον ισολογισμό όπως εφαρμόζεται στο ΔΛΠ 12 (το οποίο 

αποκλείει ορισμένα είδη προσωρινών διαφορών από το πεδίο εφαρμογής της μεθόδου αυτής, όπως 

εκείνες που απορρέουν από την αγορά μη εκπεστέου περιουσιακού στοιχείου) και της μεθόδου της 

υποχρέωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων όπως εφαρμόζεται γενικά στην Ευρώπη (καταχώρηση 

αναβαλλόμενων φόρων και επί ορισμένων διαφορών που είναι αυστηρά προσωρινές, όπως οι
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προσαρμογές στην πραγματική αξία κατά την ενοποίηση) δεν είναι τόσο έντονες στην πράξη όσο κατά 

την θεωρητική ανάλυσή τους.

Αρχή της σύνεσης και καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 «για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να καταχωρείται 

μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να υλοποιηθεί...».

Η Επιτροπή Επαφών θεωρεί ότι η καταχώρηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι 

δυνατή με βάση την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Στην πραγματικότητα, εάν μια 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει επαρκή φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορεί 

να αντισταθμιστεί η εκπεστέα φορολογική διαφορά, δεν είναι σε θέση ούτε να ανακτήσει το σύνολο των 

καθαρών οικονομικών ωφελειών από τη λειτουργία της και επομένως ενδέχεται να μην συνιστά πλέον 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η 

εφαρμογή της αρχής της σύνεσης του άρθρου 31 της τέταρτης οδηγίας απαιτεί να μην καταχωρηθούν 

αυτές οι διαφορές.

«Έλεγχος πιθανότητας» για τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Το ΔΛΠ 12 ορίζει επίσης ότι «για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές πρέπει να 

καταχωρείται μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, εκτός...».

Η Επιτροπή Επαφών επισηαίνει ότι η καταχώρηση από ευρωπαϊκές εταιρείες αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων ή προβλέψεων για φόρους εξαρτάται αναμφίβολα από την προϋπόθεση ότι 

θα υπάρξει πράγματι φορολογική επιβάρυνση στο μέλλον. Ενώ η προϋπόθεση αυτή πληρούται 

κανονικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις, στην περίπτωση των προβλέψεων για φόρους είναι σε κάθε 

περίπτωση αναγκαίο να γίνει, πριν την καταχώρηση της πρόβλεψης για φόρους, ένας «έλεγχος 

πιθανότητας» προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός της βεβαιότητας ότι οι φορολογικές διαφορές που 

έχουν εντοπισθεί θα οδηγήσουν σε μελλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Η Επιτροπή Επαφών πιστεύει ότι η διατύπωση «για όλες τις φορολογητέες διαφορές» δεν μπορεί 

να θεωρηθεί ότι απαλλάσσει τη γνωστοποιούσα εταιρεία από την υποχρέωση να πραγματοποιήσει την 

προαναφερθείσα εκτίμηση, εφόσον η εφαρμογή του άρθρου 2 της τέταρτης οδηγίας δεν επιτρέπει στις 

εταιρείες να εγγράφουν φορολογική υποχρέωση ή πρόβλεψη για φόρους εάν δεν είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξει πραγματικά παρόμοια υποχρέωση.

Ταξινόμηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ως τρεχουσών απαιτήσεων

Η παράγραφος 70 του ΔΛΠ 12 ορίζει ότι «όταν μια εταιρεία κάνει διάκριση μεταξύ τρεχουσών 

και μη τρεχουσών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της, δεν πρέπει να 

εντάσσει τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) στην κατηγορία των τρεχουσών».

Η Επιτροπή Επαφών επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 της τέταρτης οδηγίας, η 

εμφάνιση των περιουσιακών στοιχείων στο πάγιο ή στο κυκλοφορούν ενεργητικό εξαρτάται από το
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σκοπό των στοιχείων αυτών. Τα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν εκείνα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της εταιρείας (άρθρο 15 παράγραφος 2).

Επίσης, η Επιτροπή Επαφών επισημαίνει ότι η παράγραφος 52 του ΔΛΠ ορίζει ότι «... όταν μια 

εταιρεία επιλέγει να μην κάνει αυτή την κατάταξη, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις πρέπει 

να παρουσιάζονται γενικά κατά τη σειρά της ρευστότητάς τους». Ο εναλλακτικός αυτός χειρισμός που 

προβλέπεται από το ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις εταιρείες που εφαρμόζουν τις λογιστικές οδηγίες να 

καταρτίζουν τους ισολογισμούς τους σύμφωνα με τις διαρθρώσεις που επιβάλλονται από αυτές τις 

οδηγίες και συνεπώς να γνωστοποιούν τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σύμφωνα με την 

οδηγία. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ορισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 12 πρέπει να κατατάσσονται στο πάγιο ή στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 15 της τέταρτης οδηγίας. Η Επιτροπή Επαφών δεν 

γνωρίζει καμία περίπτωση στην οποία μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δεν θα κατατασσόταν 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό.

Συμπεράσματα

Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε επομένως ότι το ΔΛΠ 12 

συμιβάζεται με την ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

η καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων γίνεται βάσει της αρχής της 

σύνεσης. Ασυμφωνία με τις λογιστικές οδηγίες μπορεί να ανακύψει εάν η αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση καταχωρείται παρά την ύπαρξη εύλογων αμφιβολιών για την ύπαρξη φορολογητέων κερδών 

έναντι των οποίων μπορούν να αντισταθμιστούν οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές.

Η καταχώρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων υπόκειται σε έλεγχο 

πιθανότητας. Ασυμφωνία με τις λογιστικές οδηγίες ενδέχεται να υπάρξει όταν φορολογικές 

υποχρεώσεις ή προβλέψεις για φόρους καταχωρούνται έναντι φορολογητέων προσωρινών διαφορών για 

τις οποίες δεν είναι πιθανό ότι θα υπάρξει μελλοντική υποχρέωση.

Η παρουσίαση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται σύμφωνα με 

τις διαρθρώσεις λογαριασμών που επιβάλλουν οι λογιστικές οδηγίες. Το ΔΛΠ 1 επιτρέπει στις εταιρείες 

να μην χρησιμοποιούν την κατάταξη των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του ισολογισμού σε τρέχουσες 

και μη τρέχουσες. Συνεπώς, οι εταιρείες που εφαρμόζουν τις λογιστικές οδηγίες θα επωφεληθούν από 

την ευχέρεια αυτή, η οποία αποκλείει την εφαρμογή της παραγράφου 70 του ΔΛΠ 12 και επιτρέπει τη 

γνωστοποίηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας.
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ΔΛΠ 16-ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η παράγραφος 56 του ΔΛΠ 16 ορίζει ότι εάν το ανακτήσιμο ποσό μιας ενσώματης 

ακινητοποίησης μειώνεται κάτω από τη λογιστική του αξία, η λογιστική αξία πρέπει να μειώνεται. Το 

άρθρο 35 της τέταρτης οδηγίας προβλέπει ότι «τα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, αν προβλέπεται ότι η μείωση της αξίας τους θα 

είναι μόνιμη». Η παράγραφος 56 του ΔΛΠ 16 απαιτεί να γίνονται διορθώσεις αξίας ακόμα και όταν δεν 

είναι βέβαιο ότι η μείωση αξίας θα είναι μόνιμη. Αντίθετα, σύμφωνα με την τέταρτη οδηγία, διορθώσεις 

αξίας πρέπει να γίνονται μόνο εάν οι μειώσεις αξίας είναι μόνιμες.

Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε ότι η διαφορά διατύπωσης δεν οδηγεί σε πρακτική διαφορά και 

ότι δεν υπάρχει επομένως ασυμφωνία μεταξύ της παραγράφου 56 του ΔΛΠ 16 και του άρθρου 35 της 

τέταρτης οδηγίας. Πράγματι, δεν θα ήταν συνεπές με τη γενική προσέγγιση του ΔΛΠ να θεωρηθεί ότι η 

απομείωση αξίας πρέπει να γίνεται ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες είναι ήδη γνωστό ότι η 

μείωση θα αντιστραφεί.

ΔΛΠ 19-ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ο μηχανισμός του ΔΛΠ 19 για την κατανομή ορισμένων κερδών και ζημιών (γνωστός ως 

μέθοδος του «περιθωρίου») δεν συμιβάζεται με τη βασική αρχή του άρθρου 3 της τέταρτης οδηγίας, 

σύμφωνα με την οποία όλες οι υποχρεώσεις που μπορούν να προβλεφθούν και όλες οι ζημίες που 

μπορούν να προκόψουν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη χρήση την οποία αφορούν. Ωστόσο, το ΔΛΠ 

19 δεν απαιτεί την εφαρμογή της μεθόδου του «περιθωρίου» και οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν 

επομένως να συμμορφωθούν τόσο με το ΔΛΠ 19 όσο και με την τέταρτη οδηγία εφαρμόζοντας την 

παράγραφο 93 του ΔΛΠ 19. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την άμεση καταχώρηση όλων των 

αναλογιστικών κερδών και ζημιών, τόσο εντός όσο και εκτός του «περιθωρίου». Η εταιρεία μπορεί 

επίσης να εφαρμόσει οποιαδήποτε συστηματική μέθοδο που έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη 

καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 19.

Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 19 σχετικά με τις παροχές λήξης εργασιακής σχέσης μπορούν να 

ερμηνευτούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν την καταχώρηση στοιχείων τα οποία όμως σύμφωνα με 

την τέταρτη οδηγία πρέπει να καταχωρηθούν.

Από κάθε άλλη άποψη, το ΔΛΠ 19 είναι σύμφωνο με τις οδηγίες.

ΔΛΠ 21-01 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 21, τόσο οι θετικές όσο και αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές που 

αφορούν νομισματικά στοιχεία πρέπει να ερανίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Στην Ευρώπη το θέμα 

αυτό αποτέλεσε αντικείμενο μακρών συζητήσεων. Οι λογιστικές οδηγίες δεν περιέχουν ειδικές 

ρυθμίσεις για το θέμα αυτό. Το άρθρο 43 της τέταρτης οδηγίας απαιτεί να αναφέρονται οι μέθοδοι και 

τιμές μετατροπής που χρησμοποιήθηκαν. Παρότι υπήρξε πάντα συμωνία για την καταχώρηση των 

αρνητικών διαφορών στα αποτελέσματα χρήσης αμέσως μετά την πραγματοποίησή τους, η 

καταχώρηση των θετικών διαφορών αποτελεί ακόμα αντικείμενο διαμάχης.
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ΔΑΠ 22-ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ον παράγραφοι 49-50-51 του ΔΛΠ 22 απαντούν την αντιμετώπιση της υπεραξίας από την αγορά 

ως μελλοντικό έσοδο. Πρέπει συνεπώς να αποσβένεται ως έσοδο σε συστηματική βάση και σε χρονική 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη εκτός εάν δικαιολογείται μεγαλύτερη περίοδος μη 

υπερβαίνουσα όμως τα είκοσι χρόνια από την αγορά. Το άρθρο 3 της έβδομης οδηγίας απαριθμεί τις 

ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η αρνητική διαφορά ενοποίησης μπορεί να μεταφερθεί στα 

αποτελέσματα χρήσης.

Οι κανόνες της έβδομης οδηγίας διαφέρουν από εκείνους του ΔΛΠ 22 από την άποψη αυτή και 

επομένως υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 42 και 49 του ΔΛΠ 22, η περίοδος απόσβεσης της υπεραξίας δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα είκοσι χρόνια. Με βάση τις λογιστικές οδηγίες, τα κράτη 

μέλη μπορούν να επιτρέψουν την απόσβεση της υπεραξίας σε περιόδους άνω των πέντε ετών, ανάλογα 

με τη διάρκεια της ωφέλιμης οικονομικής ζωής. Όταν ένα κράτος μέλος κάνει χρήση αυτής της 

ευχέρειας, ενδέχεται να υπάρξει ασυμφωνία στο βαθμό που η περίοδος απόσβεσης περιορίζεται στα 

είκοσι χρόνια από το ΔΛΠ 22, ενώ μπορεί να είναι μεγαλύτερη βάσει των λογιστικών οδηγιών, ανάλογα 

με την ωφέλιμη οικονομική ζωή του περιουσιακού στοιχείου.

Η Επιτροπή Επαφών εκτιμά ότι ενδέχεται να υπάρξει ασυμφωνία στο θέμα αυτό.

Το άρθρο 30 της έβδομης οδηγίας παρέχει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να επιτρέψουν την 

άμεση και εμφανή αφαίρεση της θετικής διαφοράς ενοποίησης απευθείας από το αποθεματικό. Αυτό 

δεν επιτρέπεται από το ΔΛΠ 22.

ΔΛΠ 23-ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ΔΛΠ 23, το κόστος δανεισμού πρέπει να κεφαλαιοποιείται 

εάν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, την κατασκευή ή την παραγωγή ενός μη άμεσα εκμμεταλεύσιμου ή 

δυνάμενου να πωληθεί περιουσιακού στοιχείου. Αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 35 της τέταρτης 

οδηγίας, το κόστος δανεισμού μπορεί να κεφαλαιοποιείται εφόσον αφορά την «κατασκευή» πάγιου 

στοιχείου ενεργητικού και τη συγκεκριμένη κατασκευαστική περίοδο.

Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε επομένως ότι δεν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του ΔΛΠ 23 και 

του άρθρου 35 της τέταρτης οδηγίας.

ΔΛΠ 25-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η παράγραφος 22 του ΔΛΠ 25 μπορεί να ερμηνευτεί ως εάν απαιτούσε να γίνεται η αποτίμηση 

στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και τρέχουσας αξίας βάσει μιας «προσέγγισης 

χαρτοφυλακίου». Αυτό θα αντέβαινε βέβαια προς τις λογιστικές οδηγίες οι οποίες απαιτούν τη χωριστή 

αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση με την «προσέγγιση 

χαρτοφυλακίου» ενδέχεται να αντιβαίνει και προς την αρχή της σύνεσης, εφόσον επιτρέπει εκ των 

πραγμάτων να συμπεριληφθούν στο εισόδημα κέρδη που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία δεν θα 

συνυπολογίζονταν εάν δεν εφαρμοζόταν η προσέγγιση αυτή.
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Ωστόσο, η παράγραφος 19 του ΔΛΓΊ 25 διευκρινίζει σαφώς ότι η χρησιμοποίηση της 

προσέγγισης χαρτοφυλακίου είναι προαιρετική. Φαίνεται επομένως ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα 

στη διατύπωση της παραγράφου 22 και σε εκείνη της παραγράφου 19.

Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε ότι το ΔΑΠ 25 δεν επιβάλλει τη χρησιμοποίηση της 

«προσέγγισης χαρτοφυλακίου», η οποία είναι προαιρετική, και επομένως δεν υπάρχει ασυμφωνία 

μεταξύ του ΔΑΠ 25 και των λογιστικών οδηγιών.

ΔΑΠ 27-ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Η έβδομη οδηγία προβλέπει ότι μια εταιρεία πρέπει να εξαιρείται από τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς εάν η ενσωμάτωσή της στην ενοποίηση θα αντέβαινε προς την υποχρέωση πιστής 

απεικόνισης. Αντίθετα, το ΔΑΠ 27 προβλέπει εξαίρεση από την ενοποίηση μόνο όταν ο έλεγχος είναι 

προσωρινός ή όταν η θυγατρική λειτουργεί υπό σοβαρούς μακροπρόθεσμους περιορισμούς.

ΔΑΠ 28 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το ΔΑΠ 28, η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

ορισμένες περιπτώσεις. Οι λογιστικές οδηγίες δεν προβλέπουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή της 

μεθόδου αυτής. Υπάρχει συνεπώς, καταρχήν, ασυμφωνία. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι η μη 

εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο ΔΑΠ 28 θα έχει ως 

αποτέλεσμα στην πράξη να μην συνιστούν πλέον οι σχετικές επενδύσεις συμμετοχές κατά την έννοια 

του άρθρου 17 της τέταρτης οδηγίας. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αυτή η μέθοδος της καθαρής 

θέσης δεν θα εφαρμοζόταν ούτε βάσει των λογιστικών οδηγιών.

Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε επομένως ότι παρόλο που οι κανόνες του ΔΑΠ 28 δεν 

προβλέπονται στην έβδομη οδηγία, το αποτέλεσμα στην πράξη θα είναι το ίδιο και δεν υπάρχει 

επομένως ουσιαστική ασυμφωνία.

ΔΑΠ 30-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Το άρθρο 38 της οδηγίας για τους λογαριασμούς των τραπεζών προβλέπει ότι τα κράτη μέλη 

οφείλουν ή μπορούν να επιτρέπουν τη δημιουργία «κεφαλαίου για γενικούς τραπεζικούς κινδύνους», 

ανάλογα με το εάν έκαναν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχει το άρθρο 37 της ίδιας οδηγίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 38, το υπόλοιπο των ποσών για τις αυξήσεις και τις μειώσεις του «κεφαλαίου για 

γενικούς τραπεζικούς κινδύνους» πρέπει να εμφανίζεται χωριστά στα αποτελέσματα χρήσης. Αντίθετα, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 50 έως 52 του ΔΑΠ 30 κάθε αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου για 

γενικούς τραπεζικούς κινδύνους πρέπει να γνωστοποιείται χωριστά ως διανομή κερδών ή ως αύξηση 

αδιανέμητων κερδών και επομένως δεν επιτρέπεται η εμφάνιση των αυξήσεων ή μειώσεων του 

κεφαλαίου αυτού στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης.

Η Επιτροπή Επαφών θεωρεί ότι όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την εφαρμογή των 

εναλλακτικών χειρισμών που προβλέπονται στα άρθρα της οδηγίας για τους λογαριασμούς των
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τραπεζών, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τα 

ΔΛΠ δεν πρέπει να εφαρμόζουν τους χειρισμούς αυτούς.

ΔΛΠ 31-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην παράγραφο 35, το ΔΛΠ 31 απαγορεύει τη 

χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης και της αναλογικής μεθόδου. Οι λογιστικές οδηγίες δεν 

προβλέπουν καμία απαγόρευση της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθόδου αποτίμησης λόγω ειδικών 

περιστάσεων. Φαίνεται επομένως ότι υπάρχει ασυμφωνία Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στις 

παρατηρήσεις σχετικά με το ΔΛΠ 28, οι περιστάσεις που εμποδίζουν την εφαρμογή της αναλογικής 

ενοποίησης ή της μεθόδου της καθαρής θέσης δεν επιτρέπουν το συνυπολογισμό της συμμετοχής στην 

ενοποίηση και επομένως εμποδίζουν επίσης αυτόματα, και βάσει των λογιστικών οδηγιών, την 

αποτίμηση της με τις δύο αυτές μεθόδους.

Η Επιτροπή Επαφών συμπέρανε επομένως ότι παρόλο που οι κανόνες του ΔΛΠ 31 δεν 

προβλέπονται στην έβδομη οδηγία, το αποτέλεσμα στην πράξη θα είναι το ίδιο και δεν υπάρχει 

επομένως ουσιαστική ασυμφωνία.

ΔΛΠ 32-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ως επί το πλείστον, το ΔΑΠ 32 συμπληρώνει απλώς τις απαιτήσεις γνωστοποίησης των 

λογιστικών οδηγιών. Η απαίτηση του ΔΛΠ 32 να ταξινομούνται ως υποχρεώσεις ορισμένα 

χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως οι προνομιούχες μετοχές με υποχρέωση εξαγοράς), τα οποία αποτελούν 

εκ του νόμου στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων αλλά, σύμφωνα με τα κριτήρια του ΔΛΠ 32, συνιστούν 

κατ’ουσία υποχρεώσεις, δεν είναι σύμφωνη με τις διαρθρώσεις ισολογισμού που προβλέπονται από την 

τέταρτη οδηγία και, εάν το χρηματοπιστωτικό μέσο έχει εκδοθεί από θυγατρικές από την έβδομη 

οδηγία. Ο λογιστικός αυτός χειρισμός θα δυσχέραινε επίσης την εφαρμογή της δεύτερης οδηγίας 

εταιρικού δικαίου. Μια δυνατή λύση στην ασυμφωνία αυτή θα ήταν η χωριστή καταχώρηση αυτών των 

χρηματοπιστωτικών μέσων σε πρόσθετο επιμέρους κονδύλιο των «ιδίων κεφαλαίων».

Η απαίτηση της παραγράφου 30 του ΔΛΠ 32 να εμφανίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων 

ως έξοδα ή ως έσοδα οι τόκοι, τα μερίσματα, οι ζημίες και τα κέρδη που αφορούν χρηματοπιστωτικό 

μέσο ή συνθετικό μέρος του που ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, δεν είναι σύμφωνη 

με τα άρθρα 23 έως 26 της τέταρτης οδηγίας στην περίπτωση των μετοχών που ταξινομούνται ως 

καλυφθέν κεφάλαιο βάσει της οδηγίας, αλλά ως υποχρέωση βάσει του ΔΛΠ 32.

Η τέταρτη οδηγία δεν εξετάζει το θέμα της χωριστής καταχώρησης των συνθετικών μερών 

χρηματοπιστωτικών μέσων. Συνεπώς, δεν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ της οδηγίας και της απαίτησης 

του ΔΛΠ 32 να εφαρμόζεται η χωριστή καταχώρηση στις περιπτώσεις στις οποίες ένα 

χρηματοπιστωτικό μέσο περιλαμβάνει συγχρόνως μια υποχρέωση και ένα στοιχείο ιδίου κεφαλαίου.
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Το άρθρο 7 της τέταρτης οδηγίας απαγορεύει το συμψηφισμό μεταξύ στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού. Ωστόσο, η εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 33 του ΔΛΠ 32 δεν αντιβαίνει προς 

την απαγόρευση του συμψηφισμού βάσει του άρθρου 7.

Η εφαρμογή του ορισμού του χρηματοπιστωτικού μέσου στο ΔΛΠ 32, έχει ως αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται οι ίδιες μετοχές ως μείωση των ιδίων κεφαλαίων και όχι ως στοιχείο ενεργητικού. 

Υπάρχουν ιδιαίτερες καταστάσεις στις οποίες η παρουσίαση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις 

διαρθρώσεις ισολογισμό που επιβάλλει η τέταρτη οδηγία.

ΔΛΠ 35-ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Το ΔΛΠ 35 αφορά μόνο τη γνωστοποίηση. Δεν περιέχει κανόνες καταχώρησης ή αποτίμησης, 

παρόλο που απαιτεί τον υπολογισμό των προβλέψεων για διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με 

τα ΔΛΠ 36,37. Επισημαίνει επίσης ότι τα ΔΛΠ 19 και 16 ενδέχεται επίσης να είναι σχετικά. Οι 

περισσότερες από τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις πρέπει να παρουσιάζονται στο προσάρτημα. Οι 

περιγραφικές αυτές γνωστοποιήσεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των οδηγιών και δεν είναι 

ασυμβίβαστες με αυτές.

Το ΔΛΠ 35 δεν αντιβαίνει προς τις ευρωπαϊκές λογιστικές οδηγίες. Ωστόσο, η συνιστώμενη 

γνωστοποίηση των προ φόρων αποτελεσμάτων από διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις στον πίνακα 

αποτελεσμάτων δεν συμβιβάζεται με τη διάρθρωση της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης στα άρθρα 

24 έως 26 της τέταρτης οδηγίας. Ωστόσο, η ασυμφωνία μπορεί να αποφευχθεί με την παρουσίαση των 

πληροφοριών αυτών στο προσάρτημα και όχι στον πίνακα της κατάστασης αποτελεσμάτων.

ΔΛΠ 36-ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Δεν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του ΔΛΠ 36 και των λογιστικών οδηγιών. Το άρθρο 3 της 

τέταρτης οδηγίας απαιτεί σε όλες τις περιπτώσεις να αποτιμάται χωριστά «το περιεχόμενο των 

λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού», ενώ το ΔΛΠ 36 επιτρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις την 

ομαδοποίηση των περιουσιακών στοιχείων σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών και την εκτίμηση 

της απομείωσης αξίας στο επίπεδο της μονάδας αυτής. Ωστόσο, το ΔΛΠ επιτρέπει τον προσδιορισμό 

της απομείωσης αξίας στο επίπεδο της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών μόνο εάν δεν είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό του μεμονωμένου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, εάν οι 

εταιρείες εφαρμόζουν αυστηρά τις διατάξεις της παραγράφου 65 του ΔΛΠ 36, δεν υπάρχει ασυμφωνία 

μεταξύ του προτύπου και της οδηγίας από την άποψη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες 

δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του ΔΛΠ 

36 για να αποφύγουν την καταχώρηση μιας απομείωσης αξίας περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να 

υπολογιστεί σε μεμονωμένη βάση.
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ΔΛΠ 37-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο ορισμός των προβλέψεων στο ΔΛΠ 37, όπως αυτός εφαρμόζεται στην ειδική περίπτωση των 

προβλέψεων για αναδιάρθρωση, δεν συμφωνεί με την τέταρτη οδηγία, εφόσον δεν επιτρέπει την 

καταχώρηση προβλέψεων για στοιχεία για τα οποία ο σχηματισμός προβλέψεων απαιτείται από το 

άρθρο 3 της οδηγίας. Από κάθε άλλη άποψη, το ΔΛΠ 37 είναι σύμφωνο με τις οδηγίες.

ΔΛΠ 38-ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπάρχουν δύο ενδεχόμενες ασυμφωνίες μεταξύ του ΔΛΠ 38 και της τέταρτης οδηγίας : 

α) το ΔΛΠ 38 επιτρέπει την αναπροσαρμογή της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην 

πραγματική τους αξία, ενώ η οδηγία επιτρέπει την αναπροσαρμογή της αξίας τους στο προσαρμοσμένο 

κατά τον πληθωρισμό κόστος τους και β) σε αντίθεση με το ΔΛΠ, η οδηγία περιορίζει σε 5 χρόνια την 

ανώτατη ωφέλιμη ζωή για την απόσβεση του κόστους ανάπτυξης (με δυνατότητα παρέκκλισης ). 

Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της φύσης αυτών των ενδεχόμενων ασυμφωνιών, αλλά και της ευελιξίας 

που επιτρέπει το πρότυπο, οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν τόσο με το 

ΔΛΠ 38 όσο και με τις οδηγίες.

ΔΛΠ 39-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της τέταρτης και της έβδομης οδηγίας κατά 

τρόπο που επιτρέπει τη λογιστική καταχώρηση στην πραγματική αξία και αίρει έτσι τις ασυμφωνίες 

μεταξύ του ΔΛΠ 39 και αυτών των οδηγιών.

ΔΛΠ 40-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η μέθοδος αποτίμηση στην πραγματική αξία του ΔΛΠ 40 είναι αντίθετη με τη βασική αρχή του 

άρθρου 33 της τέταρτης οδηγίας, σύμφωνα με την οποία οι αυξήσεις αξίας των πάγιων στοιχείων 

μπορούν να εμφανίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης μόνο εφόσον έχουν 

πραγματοποιηθεί. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από τις εταιρείες επενδύσεων, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μέθοδο της αποτίμησης στην πραγματική αξία. Η οδηγία περιέχει 

ειδική διάταξη για τις εταιρείες επενδύσεων, στις οποίες επιτρέπεται να αποτιμούν τις επενδύσεις τους 

στην πραγματική αξία και να εμφανίζουν τις μεταβολές αξίας στα αποτελέσματα χρήσης.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ΔΛΠ 40 παρέχει στις εταιρείες δυνατότητα επιλογής της 

λογιστικής μεθόδου και επομένως δεν απαιτεί την εφαρμογή της μεθόδου της πραγματικής αξίας. 

Συνεπώς, οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να συμμορφωθούν τόσο μ το ΔΛΠ 40 όσο και μ την 

τέταρτη οδηγία εφαρμόζοντας τη μέθοδο του κόστους βάσει της παραγράφου 50 του ΔΛΠ 40. Από 

κάθε άλλη άποψη, το ΔΛΠ 40 είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ή τουλάχιστον δεν αντιβαίνει 

προς αυτές.

116



ΔΛΠ 41-ΓΕΩΡΓΙΑ

Το ΔΑΠ 41 δεν εξετάζεται λεπτομερώς διότι είναι προφανές ότι η εφαρμογή της μεθόδου της 

πραγματικής αξίας που απαιτεί το πρότυπο αυτό για την αποτίμηση βιολογικών στοιχείων ενεργητικού 

και η επακόλουθη καταχώρηση στα αποτελέσματα χρήσης αυξήσεων αξίας που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί δεν συμβιβάζονται ούτε με την απαίτηση του άρθρου 3 της τέταρτης οδηγίας, 

σύμφωνα με την οποία μόνο κέρδη που έχουν πραγματοποιηθεί στην ημερομηνία του ισολογισμού 

μπορούν να περιληφθούν στους ετήσιους λογαριασμούς, ούτε με τη βασική αρχή του άρθρου 33 της 

τέταρτης οδηγίας, σύμφωνα με την οποία οι αυξήσεις αξίας παγίων στοιχείων μπορούν να εμφανίζονται 

στα αποτελέσματα χρήσης μόνο εάν έχουν πραγματοποιηθεί.

Τα θέματα που καλύπτουν τα άλλα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν ρυθμίζονται από τις 

λογιστικές οδηγίες της Ε.Ε.
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III. ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι λογιστικές αρχές στην Ελλάδα έχουν καθοριστεί με τον Εμπορικό Νόμο 2190/1920 περί 

Ανωνύμων Εταιρειών, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Οι φορολογικοί νόμοι 3323/1955 και 3843/1958, 

όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί, έχουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των Ελληνικών εταιρειών. Συναφείς ερμηνείες και λογιστικές αρχές 

διατυπώνονται και από το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής (ΕΣΥΛ), με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

καθώς και με τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. Το 1980 υιοθετήθηκε με νόμο η υποχρεωτική εφαρμογή 

του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, αλλά είναι αμφίβολο κατά πόσο ένα λογιστικό σχέδιο μπορεί να 

εξυπηρετήσει όλες τις επιχειρήσεις αφού οποιοδήποτε λογιστικό σχέδιο τείνει να ξεπεραστεί πολύ 

σύντομα από τις εξελίξεις στους επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους και την οικονομία γενικότερα, 

δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία της επιχείρησης πρέπει να απεικονίζονται με έναν εύλογο 

και δίκαιο τρόπο στις οικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς το λογιστικό σχέδιο μπορεί να ήταν 

κατάλληλο για κάποια περίοδο, αλλά δεν είναι σε θέση να εξυπηρετεί και τα σημερινά νέα δεδομένα 

των επιχειρήσεων.

Ιστορικά, στην Ελλάδα έχουν συνταχθεί διάφοροι νόμοι, διατάξεις και μεμονωμένες αποφάσεις 

πολλές από τις οποίες είναι και αντικρουόμενες, με εξαίρεση το βασικό νόμο 2190/1920 ο οποίος 

αποτελεί το μόνο νόμο που αποβλέπει στην υγιή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων μίας 

επιχείρησης.

Τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα έχουν μία αυξανόμενη επιρροή από τις Λογιστικές Οδηγίες της 

Ε.Ε. και κυρίως από την 4η οδηγία που υιοθετήθηκε το 1987 και την 7η οδηγία που υιοθετήθηκε το 

1991. Σχετικά με την 7η οδηγία, που αφορά τις ενοποιήσεις των επιχειρήσεων, δεν έτυχε ευρείας 

αποδοχής αφού ο όρος θυγατρική στην Ελλάδα καθορίζεται από τον έλεγχο της διοίκησης και την 

επιρροή στη λήψη αποφάσεων, παρά από την ιδιοκτησία κάτι το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να 

αποφεύγουν την ενοποίηση. Η κεφαλαιαγορά στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρή και εξαρτώμενη από 

διάφορους κοινωνικοπολιτικούς παράγοντες. Ακόμη και οι μεγάλες Ελληνικές εταιρείες ελέγχονται από 

οικογένειες οι οποίες είναι απρόθυμες να παραχωρήσουν κάποιο ποσοστό της ιδιοκτησίας τους. Ως 

αποτέλεσμα το ποσό ιδιοκτησίας που μπορεί δημόσια να διαπραγματευτεί είναι περιορισμένο, το οποίο 

με τη σειρά του περιορίζει την προσφορά κεφαλαίου. Η οικονομικοκοινωνική δομή της Ελλάδας 

καθιστά τις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες, ελεγχόμενες από το 

κράτος.

Το λογιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα δεν έχει πετύχει το αντίστοιχο επίπεδο ανάπτυξης των 

άλλων χωρών της Ευρώπης. Μέχρι το 1993 η δημόσια λογιστική περιοριζόταν κυρίως στα μέλη του υπό 

κυβερνητικής καθοδήγησης Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών 

ιδρύθηκε το 1955 με σκοπό την εκπαίδευση ελεγκτών και την προώθηση του λογιστικού επαγγέλματος
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ως ανεξάρτητο. Το 1993 ο Σύνδεσμος επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει και άλλες ελεγκτικές εταιρείες 

και μετονομάστηκε σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ).

Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής μαζί με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών αποτελούν σήμερα τους 

ρυθμιστές των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα. Το πρώτο είναι υπεύθυνο για την έγερση λογιστικών 

θεμάτων, ενώ το δεύτερο εκφέρει απόψεις πάνω σ’ αυτά τα θέματα.

Οι φορολογικοί νόμοι εξασκούν μία τεράστια επιρροή στο λογιστικό επάγγελμα στην Ελλάδα, 

όσον αφορά τις λογιστικές αρχές αλλά και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Όλα τα 

λογιστικά πρότυπα πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις των φορολογικών νομοθεσιών και όλες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τη φορολογική βάση της λογιστικής. Για 

παράδειγμα οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν από την υποτίμηση της δραχμής το 1998, 

όπου επετράπη στις επιχειρήσεις να μην επιβαρύνουν τα αποτελέσματα τους στη χρήση, με αποτέλεσμα 

αυτές να μεταφερθούν εις βάρος των μελλοντικών μετόχων. Τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι 

αποδεκτές για λόγους φορολογικούς αλλά όχι για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο δίκαιό της τις Λογιστικές Οδηγίες της Ε.Ε. και συνεπώς, από 

την άποψη αυτή συγκλίνει προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Άρα τα ΔΛΠ εφαρμόζονται 

κατ’ αυτό τον τρόπο μέσω των λογιστικών οδηγιών και στην Ελλάδα.

Η κύρια διαφορά της εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων από τα ΔΛΠ, φαίνεται 

κυρίως στα αποτελέσματα και στα ίδια κεφάλαια των Ελληνικών εταιρειών. Για παράδειγμα τα κέρδη 

του ομίλου της Εθνικής σύμφωνα με τα ΔΛΠ ανήλθαν σε 200,2 δισ. δρχ. έναντι 87,8 δις. δρχ. του α' 

εξαμήνου του 1997, ενώ με βάση τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα τα κέρδη υπολογίζονται σε 84 δις. 

δρχ. έναντι 56,7 δις. δρχ. του προηγούμενου α' εξαμήνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι με βάση τα 

ΔΛΠ συνυπολογίστηκαν στα οικονομικά αποτελέσματα οι υπεραξίες του χαρτοφυλακίου ομολόγων και 

μετοχών. Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται βεβαίως στις αποκλίσεις μεταξύ των ΔΛΠ και των ΕΛΠ, 

αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις οφείλονται στην ελλιπή εφαρμογή των ιδίων των ΕΛΠ. Αν οι 

Ελληνικές εταιρείες ακολουθούσαν πιστά το Ν.2190/20, οι οικονομικές καταστάσεις θα ήταν σε μεγάλο 

βαθμό συγκρίσιμες με αυτές που θα συντάσσονταν με βάση τα ΔΛΠ.

Σύμφωνα με τον Μάριο Κυριάκου, Πρόεδρο της KPMG, ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για 

να λυθούν τα χρόνια προβλήματα των Ελληνικών οικονομικών καταστάσεων και να βοηθηθεί και το 

Χρηματιστήριο είναι η υιοθέτηση των εξής βασικών κανόνων:

α) Όλες οι οικονομικές καταστάσεις να συντάσσονται με βάση τα ΔΛΠ τα οποία έχουν τη λογική της 

οικονομικής αποτύπωσης των δεδομένων της επιχείρησης αγνοώντας φορολογικές και λοιπές διατάξεις, 

β) Να υιοθετηθεί η έννοια της φορολογικής αναμόρφωσης (tax computation), δηλαδή να μπορεί η 

επιχείρηση, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, να χρησιμοποιεί σαν βάση το αποτέλεσμα που 

φαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με βάση τα ΔΛΠ και να προσθέτει και να 

αφαιρεί έσοδα ή δαπάνες που τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης από πλευράς φορολογίας 

εισοδήματος.

119



γ) Να υπάρχει πιστή συμμόρφωση με τις υποδείξεις των ορκωτών ελεγκτών από τις εταιρείες οι μετοχές 

των οποίων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, πληθώρα 

εκθέσεων (πιστοποιητικών) ορκωτών ελεγκτών στην Ελλάδα αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

κάνει σωστές προβλέψεις είτε για επισφαλείς χρεώστες είτε για άλλες δαπάνες, και όμως καμία αρχή 

δεν επεμβαίνει να τους απαγορεύσει να μοιράσουν τα κέρδη που εμφανίζονται στα αποτελέσματα 

χρήσης και που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αφού θα έπρεπε να μειωθούν κατά τα ποσά που 

αναφέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές στην έκθεση τους.
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ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ον κύριες διαφορές μπορούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες:

• Στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτές

• Στη διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιπτώσεων και γεγονότων, 

συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες που παρέχονται από αυτές

Η πρώτη διαφορά είναι ότι ενώ τα ΔΛΠ προβλέπουν τη σύνταξη κατάστασης ταμειακών ροών, η 

Ελληνική νομοθεσία δεν απαιτεί τέτοια κατάσταση. Προφανής αιτία είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν 

βοηθάει στον υπολογισμό της φορολογητέας ύλης. Η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς να υποχρεώσει τις εισηγμένες εταιρείες να δημοσιεύουν Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα σύγκλισης.

Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ενώ τα ΔΛΠ απαιτούν την κατάρτιση πίνακα μεταβολών της 

καθαρής θέσης, δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση από την Ελληνική νομοθεσία. Το κενό αυτό καλύπτεται 

στο μεγαλύτερο βαθμό από τη σύνταξη πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. Όμως στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις δεν απαιτείται η κατάρτιση πίνακα διάθεσης.

Η τρίτη διαφορά αφορά το περιεχόμενο του προσαρτήματος. Τα ΔΛΠ απαιτούν να 

περιλαμβάνονται στο προσάρτημα πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτεί η ελληνική 

νομοθεσία. Για παράδειγμα τα ΔΛΠ απαιτούν την παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, σχετικά με:

• Τις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΔΛΠ 24)

• Τη διαφορά μεθόδων αποτιμήσεως αποθεμάτων, όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος LIFO (ΔΛΠ 2)

• Το μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμό και το χρονικό διαχωρισμό των 

μελλοντικών πληρωμών (ΔΛΠ 17)

• Στοιχεία κατά κλάδο δραστηριοτήτων (ΔΛΠ 14)

• Το στόχο και τη πολιτική της εταιρείας σχετικά με την αντιμετώπιση του χρηματοδοτικού 

κινδύνου, την πολιτική για κάλυψη κινδύνου (hedging) ανά κατηγορία συναλλαγών (ΔΛΠ 32)

• Στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή (ΔΛΠ 33)

• Στοιχεία σχετικά με τις μεταβολές μεταξύ ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων (όταν 

συντάσσονται τέτοιες) και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ΔΛΠ 34)

• Στοιχεία σχετικά με τις προβλέψεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις (ΔΛΠ 37)
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές περιπτώσεις της διαφορετικής λογιστικής αντιμετώπισης 

περιπτώσεων και γεγονότων:

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ελληνική νομοθεσία

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

Αυτά τα έξοδα καταχωρούνται σε λογαριασμό 

εξόδων πολυετούς απόσβεσης, μόνο αν 

πληρούνται πέντε προϋποθέσεις και παραμένουν 

εκεί μόνο αν συνεχίζουν να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις αυτές. Η απόσβεσή τους γίνεται με 

συστηματικό τρόπο στη διάρκεια των ετών που 

αναμένεται όφελος.

Όλα τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

καταχωρούνται σε λογαριασμό εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης, χωρίς προϋποθέσεις. Η απόσβεσή 

τους γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά και ισόποσα σε 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Πάγια

Οι συντελεστές αποσβέσεων καθορίζονται με 

βάση την ωφέλιμη ζωή τους.

Οι συντελεστές αποσβέσεων καθορίζονται από τη 

φορολογική νομοθεσία, ενώ υπάρχουν και 

πρόσθετες αποσβέσεις.

Οι αναπροσαρμογές των παγίων γίνονται 

σύμφωνα με εκθέσεις ειδικών εκτιμητών.

Οι αναπροσαρμογές γίνονται σύμφωνα με ειδικές 

διατάξεις.

Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση πάγια, 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του 

μισθωτή αν πρόκειται για περίπτωση

χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε αντίθεση με την 

περίπτωση της λειτουργικής μίσθωσης

Δεν εμφανίζονται σε καμία περίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή.

Συμμετοχές

Στον ατομικό ισολογισμό των επιχειρήσεων, οι 

συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες εμφανίζονται 

με τη μέθοδο της ενοποίησης και οι συμμετοχές σε 

συγγενείς εταιρείες με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης.

Αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ 

κτήσεως και τρέχουσας.

Τα δικαιώματα μειοψηφίας εμφανίζονται σε 

ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού, έξω από τα ίδια 

κεφάλαια.

Εμφανίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι, στα ίδια 

κεφάλαια.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις γίνονται βάσει τεκμηριωμένων Τέτοιες προβλέψεις αναγνωρίζονται μόνο στα
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στοιχείων και εκτιμήσεων της εταιρείας και 

αφορούν μεταξύ άλλων:

Επισφαλείς απαιτήσεις 

Αποζημίωση προσωπικού

Υποτιμήσεις αποθεμάτων (για απαξιώμένα και 

βραδέως κινούμενα αποθέματα)

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις (από εκκρεμείς δίκες 

κλπ)

πλαίσια που τίθενται από τη φορολογική 

νομοθεσία.

Φόροι μελλοντικών χρήσεων (deferred taxes)

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ετεροχρονισμός ως 

προς την αναγνώριση ορισμένων εσόδων ή εξόδων 

μεταξύ των λογιστικών βιβλίων και των 

φορολογικών υπολογισμών, η εταιρεία πρέπει να 

εμφανίζει φόρους μελλοντικών χρήσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις της, είτε ως απαίτηση 

είτε ως υποχρέωση.

Δεν γίνεται καμία εγγραφή σχετικά με τους 

φόρους αυτούς.

Συνοπτικά οι διαφορές που προκύπτουν οφείλονται κυρίως και στους παρακάτω λόγους:

Έλλειψη συγκεκριμένων κανονισμών για την αναγνώριση και αποτίμηση των ακόλουθων 

θεμάτων:

ο η λογιστική αντιμετώπιση των κοινοπραξιών που αποτιμούνται με βάση τη μέθοδο του κόστους 

ο συγχώνευση ειδικών κατηγοριών νομικών προσώπων 

ο αποτίμηση της απομείωσης της αξίας των άλλων στοιχείων

ο αντιμετώπιση της εσωτερικά παραγόμενης φήμης και πελατείας και επωνυμίας και παρόμοιων 

θεμάτων, παρόλο που αυτά κανονικά δεν κεφαλαιοποιούνται 

ο αντιμετώπιση των υποχρεώσεων για εργατικά επιδόματα 

ο λογιστική αναβαλλόμενου φόρου 

ο λογιστική κινδύνου για παράγωγα

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να απαιτούν γνωστοποιήσεις όπως:

• μιας κατάστασης μεταβολών στην καθαρή αξία περιουσίας

• της FIFO ή το τρέχοντος κόστους των αποθεμάτων αποτιμημένων με τη μέθοδο LIFO

• οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

• οι εύλογες αξίες των επενδύσεων

• συναλλαγές κατά τομέα

• διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις

• λογιστική κατά τμήμα εκτός από τις πωλήσεις
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• καταστάσεις ταμιακών ροών

• κέρδη ανά μετοχή

Υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των ελληνικών και ΔΑΠ Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία:

1) μερικές θυγατρικές με σημαντικά διαφορετική δραστηριότητα από τις υπόλοιπες εταιρίες στον 

όμιλο, εξαιρούνται

2) η κατηγοριοποίηση των ενοποιήσεων των επιχειρήσεων μεταξύ των συμφερόντων και των 

κατόχων γίνεται σε νομική βάση παρά από το αν ο κατέχων μπορεί να αναγνωριστεί

3) κέρδη από συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι αναβαλλόμενα με τη τελική ρύθμιση

4) ζημίες από ξένο συνάλλαγμα λόγω λήψεως δανείου σε συνάλλαγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για την απόκτηση παγίων στοιχείων αναβάλλονται και αποσβένονται πέραν της περιόδου 

αποπληρωμής του δανείου

5) οι εμπορικές συναλλαγές και τα διαθέσιμα για πώληση και παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία δεν καταχωρούνται στην εύλογη αξία

6) οι εμπορικές και παράγωγες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στην εύλογη αξία

7) έξοδα έρευνας και κόστη περιόδου κατασκευής μπορεί να κεφαλαιοποιούνται

8) φήμη και πελατεία μπορεί να διαγράφει άμεσα

9) τα ακίνητα και τα κτίρια αναπροσαρμόζονται περιοδικά (κάθε 4 χρόνια βάσει συντελεστών του 

νόμου παρά στην εύλογη αξία τους)

10) τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους, καθαρής αξίας και κόστους 

αντικατάστασης

Αν επικεντρωθούμε στις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων θα εντοπίζαμε τις εξής διαφοροποιήσεις:

1. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα διάφορα έξοδα όπως είναι τα έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης και τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, έχουν το χαρακτήρα του άϋλου στοιχείου ενεργητικού. 

Η καταχώρηση αυτών των εξόδων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων γίνεται τμηματικά. Ένα 

παράδειγμα του κατά πόσο η φορολογική νομοθεσία επηρεάζει τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων είναι ότι οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσουν τη ζημία που 

προέκυψε από την αποτίμηση χρεογράφων και να την αποσβέσουν τμηματικά σε αντίθεση με το νόμο 

2190/20 που αναφέρει ότι οι ζημίες από αποτίμηση επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα 

στην οποία προέκυψε. Αντίθετα τα ΔΑΠ δίνουν πιο αυστηρούς ορισμούς για το άϋλο στοιχείο. Τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα άυλου στοιχείου. Επίσης υπάρχει 

διαφορά και στο τρόπο απόσβεσής τους. Σύμφωνα με τα ΔΑΠ πρέπει να αποσβένονται κατά τη 

διάρκεια της πραγματικής ωφέλιμης ζωής τους η οποία προσδιορίζεται από τη διοίκηση της εταιρείας.
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Αντίθετα όπως ορίζουν τα ΕΛΠ η απόσβεση ενός άυλου στοιχείου γίνεται ισόποσα σε διαστήματα που 

δεν μπορεί να ξεπεράσει τα πέντε χρόνια.

2. Ενσώματα πάγια στοιχεία

Η πρώτη διαφορά σχετίζεται με την υποχρεωτική αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτιρίων 

χρησιμοποιώντας τους συντελεστές που ορίζει ο νόμος, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Οι συντελεστές 

αυτοί δεν λαμβάνουν υπόψη τα ποιοτικά στοιχεία ούτε τη θέση του ακινήτου. Έτσι με βάση τα ΕΛΠ ένα 

κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει την ίδια αξία με αυτό που βρίσκεται εκτός 

πόλεως. Συνεπώς η αναπροσαρμογή αποτυγχάνει να απεικονίσει την πραγματικότητα. Αντίθετα με 

βάση τα ΔΛΠ η αποτίμηση όλων των πάγιων στοιχείων και όχι μόνο των ακινήτων, επιτρέπεται υπό 

ορισμένες περιπτώσεις, αλλά η αποτίμηση αυτή θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε από ένα ανεξάρτητο και 

αναγνωρισμένο εξειδικευμένο εκτιμητή. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απεικονίζουν τα ακίνητά τους σε 

τρέχουσες αξίες και οι αναπροσαρμογές να γίνονται σε σχετικά και όχι τακτά διαστήματα, όπως π.χ. πιο 

συχνά σε καιρούς υπερπληθωρισμού και αραιότερα όταν δεν υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις. Όταν 

είναι σημαντικές και άστατες οι μεταβολές χρειάζεται ετήσια αναπροσαρμογή, ενώ όταν είναι 

επουσιώδεις διακυμάνσεις αρκεί μία αναπροσαρμογή κάθε τρία ή πέντε χρόνια.

Μία άλλη διαφορά στα ενσώματα πάγια στοιχεία αναφέρεται στους συντελεστές απόσβεσης. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 100/1998 είναι υποχρεωτικό για κάθε επιχείρηση να πραγματοποιεί ετήσιες 

αποσβέσεις σύμφωνα με τους οριζόμενους και προκαθορισμένους συντελεστές. Αντίθετα, τα ΔΛΠ δεν 

καθορίζουν συντελεστές αλλά μία γενική αρχή πως όλα τα πάγια στοιχεία πρέπει να αποσβεσθούν κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης τους ζωής ανάλογα με τη χρήση τους.

Η αύξηση λόγω αναπροσαρμογής μεταφέρεται κατά κανόνα απευθείας στα ίδια κεφάλαια (και 

όχι μέσω αποτελεσμάτων). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που αντιστρέφεται μια προηγούμενη 

υποτίμηση που είχε μεταφερθεί στα αποτελέσματα, οπότε και η αύξηση λόγω αναπροσαρμογής 

καταχωρείται ως έσοδο, στην έκταση που αναφέρεται στην αντιστροφή.

Η κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων και οι τυχόν συναλλαγματικές διαφορές από δάνεια που 

χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ή κατασκευή ενός πάγιου στοιχείου, είναι μία ακόμη διαφορά. Με 

βάση τα ΕΛΠ τα έξοδα αυτά καταχωρούνται ως ένα άυλο στοιχείο και το κόστος χρηματοδότησης, 

δηλαδή ο τόκος των δανείων αποσβένεται σε μία περίοδο που δεν μπορεί να ξεπεράσει τα πέντε χρόνια, 

ενώ οι συναλλαγματικές ζημίες αποσβένονται στην υπόλοιπη διάρκεια του δανείου. Τα ποσά αυτά με 

βάση τα ΔΛΠ αποτελούν στοιχείο του κόστους του παγίου και καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσω 

της απόσβεσης του παγίου, δηλαδή με βάση την ωφέλιμη ζωή του ιδίου του παγίου. Συνεπώς μπορεί να 

υπάρξουν διαφορές εάν η απόσβεση του παγίου γίνεται σε διάστημα που είναι σημαντικά μικρότερο ή 

μεγαλύτερο από την περίοδο που ισχύει κατά τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα η οποία γίνεται με βάση 

τη διάρκεια του δανείου όσον αφορά τις συναλλαγματικές ζημίες ή την περίοδο που αποσβένονται οι 

τόκοι των δανείων.
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3. Αποσβέσεις

Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/1998 είναι υποχρεωτικές οι ετήσιες αποσβέσεις σύμφωνα με 

καθορισμένους συντελεστές. Σύμφωνα με τα ΔΑΠ η κάθε επιχείρηση αποφασίζει το συντελεστή 

απόσβεσης που ανταποκρίνεται στη χρήση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων (αυτό προβλέπεται 

άλλωστε και από το Κ.Ν.2190/20, όπου ρητά αναφέρεται ότι οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων θα 

πρέπει να απεικονίζουν τις πραγματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης). Για παράδειγμα 

σε μά επιχείρηση όπου ένα τραπέζι αποτελεί βασικό σημείο εργασίας και συνεπώς μπορεί να φθαρεί και 

να χρειάζεται αντικατάσταση σε πέντε χρόνια, θα έπρεπε να αποσβένεται με συντελεστή 20%, ενώ σε 

μια άλλη επιχείρηση που το αντίστοιχο τραπέζι δεν τυγχάνει μεγάλης χρήσης και θα μπορούσε να έχει 

ζωή είκοσι ετών αυτό θα έπρεπε να αποσβένεται με συντελεστή 5%. Συνεπώς το ποσοστό απόσβεσης 

θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της συγκεκριμένης επιχείρησης και βασίζεται στην εμπειρία 

της επιχείρησης από όμοια στοιχεία.

4. Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Σύμφωνα με τα ΔΑΠ οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που έχουν όλα τα στοιχεία της δανειοδότησης 

και όχι της αγοράς και ενοικίασης παγίων στοιχείων, θα πρέπει να απεικονίζονται σαν δανειοδοτήσεις 

και όχι σαν μισθώσεις.

Με βάση τα ΕΛΠ τα πάγια στοιχεία που χρησιμοποιούνται μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν 

απεικονίζονται στον ισολογισμό, παρά μόνο στο τέλος της σύμβασης όταν ο μισθωτής αποκτήσει το 

πάγιο στοιχείο, συνήθως σε μία χαμηλή αξία. Στα ΔΑΠ ο τρόπος λογιστικοποίησης διαφοροποιείται 

ανάλογα με το αν ο ενοικιαστής έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα στο πάγιο που θα είχε ως 

ιδιοκτήτης. Στην περίπτωση που έχει τα ίδια δικαιώματα τότε θεωρείται financial lease και συνεπώς ο 

ενοικιαστής θα πρέπει να αναγνωρίσει στα βιβλία του το μισθωμένο πάγιο και ταυτόχρονα ένα δάνειο 

από την εκμισθώτρια εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να δίνουν την 

εικόνα της πραγματικής και όχι της τυπικής σχέσης. Στην Ελλάδα ο νόμος 1665/1986 που εισήγαγε τις 

χρηματοδοτικές μισθώσεις έχει όλες εκείνες τις διατάξεις που στοιχειοθετούν ότι η ουσία της 

συναλλαγής είναι αυτή της χρηματοδότησης και όχι της εκμίσθωσης και συνεπώς οι εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης αλλά και οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες, θα πρέπει να 

απεικονίζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις την ουσία. Δηλαδή οι μισθωτές θα πρέπει να δείχνουν 

στον ισολογισμό τους τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και να τα αποσβένουν. Θα πρέπει επίσης να 

δείχνουν την πραγματική οικονομική επιβάρυνση, δηλαδή τον τόκο, για το ουσιαστικό δάνειο που έχουν 

πάρει και όχι απλώς να δείχνουν το μίσθωμα σαν έξοδο. Αντίθετα οι εταιρείες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης δεν πρέπει να δείχνουν στον ισολογισμό τους την αξία των πάγιων που έχουν εκμισθώσει σε 

τρίτους αλλά το ποσό του δανείου. Επίσης δεν πρέπει να έχουν σαν έσοδο τα ενοίκια που εισπράττουν 

ούτε και να πραγματοποιούν αποσβέσεις στα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία. Το έσοδό τους θα είναι 

το ουσιαστικό όφελος, δηλαδή έσοδα από τόκους.
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Το πάγιο στοιχείο αποσβένεται όπως όλα τα άλλα πάγια, δηλαδή στην ωφέλιμη ζωή του και οι 

μισθώσεις χωρίζονται στο κομμάτι που αφορά την πληρωμή του κεφαλαίου και στον τόκο. Αν δεν έχει 

τα ίδια δικαιώματα τότε έχουμε την λειτουργική μίσθωση, όπου ο τρόπος λογιστικοποίησης δεν 

διαφέρει από τα ΕΛΠ. Ο λογιστικός χειρισμός που υιοθετείται από τα ΔΛΠ στην ουσία αφαίρεσε τα 

πλεονεκτήματα από την απόκρυψη δανειοδοτήσεων και κατά συνέπεια την βελτίωση συγκεκριμένων 

οικονομικών δεικτών.

Μία συνηθισμένη περίπτωση μίσθωσης είναι το λεγόμενο sale-lease back όπου μία εταιρεία 

πουλάει σε μία εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ένα πάγιο της και στη συνέχεια το ξαναμισθώνει. 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ το κέρδος από την πώληση αναγνωρίζεται άμεσα ενώ στα ΔΛΠ το κέρδος 

αναγνωρίζεται τμηματικά και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

5. Αποθέματα

Τα αποθέματα της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να αποτιμούνται με μία από τις αποδεκτές μεθόδους 

αποτίμησης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη τα έμμεσα και τα άμεσα έξοδα για την παραγωγή ή την 

ολοκλήρωση των εμπορευμάτων μέχρι το στάδιο που είναι έτοιμα προς πώληση. Στο τέλος της κάθε 

χρήσης αυτά τα αποθέματα θα πρέπει να αποτιμούνται κατ’ είδος στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

και τρέχουσας τιμής και τυχόν αποθέματα που δεν μπορούν πλέον να πωληθούν λόγω παλαιότητας κλπ. 

θα πρέπει να διαγράφονται ή να δημιουργείται εις βάρος τους μία πρόβλεψη που κατά την εκτίμηση της 

διοίκησης θα μειώνει την αξία των αποθεμάτων στην ρευστοποίηση της αξίας τους.

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ είναι αποδεκτές μόνο οι εξής μέθοδοι αποτίμησης η FIFO, LIFO και η 

μέθοδος του μέσου σταθμικού. Σε περίπτωση που μία εταιρεία επιλέξει τη LIFO είναι υποχρεωμένη να 

αναφέρει στο προσάρτημα την αποτίμηση που θα γινόταν χρησιμοποιώντας είτε τη μέθοδο FIFO είτε τη 

μέθοδο του μέσου σταθμικού. Συνεπώς οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τη μέθοδο LIFO επιβαρύνονται 

με κόστος για τον υπολογισμό με έναν από τους άλλους δύο τρόπους. Με βάση τα ΕΛΠ υπάρχουν και 

άλλες αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης, αρκεί να χρησιμοποιούνται συστηματικά και να μην αλλάζουν 

από χρήση σε χρήση. Στην πράξη αυτό το πρότυπο δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις ελληνικές εταιρείες 

καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποιούν τη FIFO ή το μέσο σταθμικό κατά την αποτίμηση των 

αποθεμάτων.

6. Αποτιμήσεις Χαρτοφυλακίων

Κατά τα ΔΛΠ το χαρτοφυλάκιο χωρίζεται σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (trading) και σε 

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (investment), ιδιαίτερα όσον αφορά τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

Από τη στιγμή αυτός ο διαχωρισμός από τη διοίκηση της επιχείρησης δεν πρέπει να μεταφέρονται 

συμμετοχές από το ένα χαρτοφυλάκιο στο άλλο, παρά σε μεμονωμένες και δικαιολογημένες 

περιπτώσεις. Στο τέλος της χρήσης το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, λόγω της φύσης του (δηλαδή ότι η 

επιχείρηση επενδύει σε ομόλογα, μετοχές κλπ. με το σκοπό της γρήγορης μεταπώλησής τους και 

πραγματοποίησης κέρδους), θα πρέπει να αποτιμάται στην τρέχουσα, εύλογη αξία του, ενώ το 

επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (το οποίο έχει την έννοια της μακροπρόθεσμης επένδυσης) θα πρέπει να *
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παραμένει στην αξία κτήσης εκτός αν υπάρχει σημαντική και μόνιμη μείωση της αξίας του. Περαιτέρω, 

οι αποτιμήσεις στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να γίνονται κατ’ είδος, ανά μεμονωμένη 

συναλλαγή, και όχι στο σύνολο, δηλαδή να μην συμψηφίζονται τα κέρδη και οι ζημίες αλλά οι ζημίες να 

αναγνωρίζονται, όπου πρέπει, ενώ τα κέρδη να αγνοούνται. Υπάρχει ακόμη μία κατηγορία που είναι το 

διαθέσιμο για πώληση χαρτοφυλάκιο. Περιλαμβάνει όλα τα χρεόγραφα που δεν μπαίνουν στις 

παραπάνω κατηγορίες. Η αποτίμηση των χρεογράφων σε αυτή την κατηγορία γίνεται στην εύλογη αξία.

Οι ζημίες ή τα κέρδη από αποτίμηση καταχωρούνται στα αποτελέσματα ή απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια. Η απόφαση για το που θα καταχωρηθούν οι διαφορές αποτίμησης, δηλαδή στα αποτελέσματα 

ή στα ίδια κεφάλαια, γίνεται μια φορά στην αρχή και η επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάξει την απόφασή 

της.

Τα ΕΛΠ έχουν ως βασική αρχή ότι η αποτίμηση των χρεογράφων γίνεται στην κατ’ είδος 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και τρέχουσας αξίας ή στη συνολικά για τις τράπεζες. Συνεπώς δεν 

υπάρχει ποτέ κέρδος από αποτίμηση αλλά μόνο ζημίες, όταν δηλαδή το κόστος είναι χαμηλότερο από 

την τρέχουσα αξία.

Το ΔΛΠ 39 είναι ίσως το σημαντικότερο πρότυπο. Το πρότυπο αυτό δεν καλύπτει μόνο τα 

θέματα αποτίμησης των χρεογράφων αλλά αναφέρεται και στη λογιστικοποίηση και άλλων στοιχείων 

του ισολογισμού στη λογιστικοποίηση των παραγώγων και στη λογιστικοποίηση της αντιστάθμισης 

κινδύνων, σε θέματα δηλαδή που δεν αναφέρονται καθόλου στα ΕΛΠ,

7. Προβλέψεις

Γενικά θα πρέπει να γίνονται όλες οι προβλέψεις που αφορούν δαπάνες τις οποίες έχει υποστεί η 

επιχείρηση αλλά για τις οποίες ακόμη δεν έχει κληθεί να πληρώσει. Μία από τις σημαντικότερες 

προβλέψεις αυτού του είδους είναι η πρόβλεψη για τη δαπάνη αποζημίωσης για έξοδο του προσωπικού 

από την υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει στο τέλος κάθε έτους να προσδιορίζουν με αναλογιστική 

βάση το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλουν μελλοντικά στο προσωπικό τους για αποζημίωση 

απόλυσης ή για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης. Δεν είναι λογικό η επιχείρηση απλώς να κάνει 

πρόβλεψη για το ποσό που θα πληρώσει στην επόμενη χρήση, γιατί η υπηρεσία και το όφελος που έχει 

πάρει από το προσωπικό δεν ήταν μόνο της παρούσας χρήσης αλλά όλων των χρήσεων στις οποίες 

εργαζόταν το προσωπικό. Έτσι, για την ικανοποίηση της βασικής αρχής της λογιστικής της συσχέτισης 

των δαπανών με τα έσοδα (matching principles), θα πρέπει η κάθε χρήση να επιβαρύνεται με τη δαπάνη 

που έχει υποστεί η επιχείρηση (ασχέτως πότε θα την καταβάλει).

Με την ίδια λογική η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει προβλέψεις για όλες τις δαπάνες (π.χ. πριμ 

εργαζομένων, εκχωρούμενα δικαιώματα προαιρέσεως (stock options), τυχόν επιβαρύνσεις από 

εκκρεμοδικίες, παροχή εγγυήσεων στην πώληση προϊόντων, φορολογικές υποχρεώσεις κτλ.). Η ευθύνη 

του τρόπου υπολογισμού και της σωστής απεικόνισης βαρύνει τη διοίκηση της επιχείρησης.

Στην ελληνική πρακτική οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού γίνονται είτε ταμειακά είτε 

όταν ο υπάλληλος έχει φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Μία διαφορά είναι ότι τα ΔΛΠ επιτρέπουν
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την προεξόφληση μακροχρόνιων προβλέψεων, κάτι που δεν αναφέρεται ρητώς στα ΕΛΠ και που δεν 

συνηθίζεται στις ελληνικές εταιρείες.

Οι προβλέψεις που γίνονται για επισφαλείς χρεώστες είναι συνήθως αυτές που επιτρέπονται από 

το φορολογικό νόμο, ενώ θα έπρεπε η πρόβλεψη, ασχέτως του ποσοστού που επιτρέπει ο φορολογικός 

νόμος προς έκπτωση, να απεικονίζει την πραγματική απώλεια, κατ’ εκτίμηση, της διοίκησης της 

επιχείρησης.

8. Αναβαλλόμενη φορολογία

Καθώς οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με βάση τα οικονομικά δεδομένα που 

διαφοροποιούνται από τους κανόνες μέτρησης αποτελέσματος όπως επιθυμούν οι φορολογικές αρχές, το 

αποτέλεσμα χρήσης θα είναι διαφορετικό για οικονομικούς σκοπούς από ότι θα είναι για φορολογικούς 

σκοπούς. Οι διαφορές αυτές χωρίζονται σε μόνιμες ή προσωρινές. Στις μόνιμες δεν χρειάζεται να 

ληφθεί υπόψη μελλοντική φορολογική μεταχείριση γιατί ουδέποτε αυτές οι διαφορές θα αντιστραφούν 

στο μέλλον ώστε να διαφοροποιήσουν το οικονομικό από το φορολογικό αποτέλεσμα, όπως π.χ. η μη 

έκπτωση ορισμένων δαπανών που αφορούν αυτοκίνητα. Οι προσωρινές διαφορές όμως, όπως η διαφορά 

μεταξύ της εκπιπτόμενης δαπάνης για την πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών και της αναγκαίας 

οικονομικής πρόβλεψης, σε κάποιο στάδιο στο μέλλον θα επηρεάσουν το οικονομικό και φορολογικό 

αποτέλεσμα και συνεπώς θα πρέπει να τύχουν και φορολογικής πρόβλεψης. Θα πρέπει να γίνει μία 

πρόβλεψη για το μελλοντικό φόρο που κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση ή που θα γλιτώσει όταν 

μερικές φορές από τις δαπάνες που δεν εκπίπτονται ή δεν φορολογούνται σήμερα θα τύχουν αντίθετης 

μεταχείρισης στο μέλλον.

Η αρχή της αναβαλλόμενης φορολογίας δεν αναγνωρίζεται από τα ΕΛΠ. Ενώ ουσιαστικά 

αναγνωρίζεται από την νομοθεσία μας το οικονομικό αποτέλεσμα να διαφέρει από το φορολογικό (η 

φορολογική δήλωση παρέχει χώρο για αναμόρφωση των αποτελεσμάτων), ωστόσο στην πράξη αυτές οι 

διαφορές έχουν περιοριστεί πολύ.

Παράδειγιια A

Σχετικά με ένα πάγιο που αποκτάται την 1/1/2001 από την εταιρεία Α στη Θεσσαλονίκη και ένα ίδιο 

πάγιο από την εταιρεία Β στη βιομηχανική ζώνη X:

Η αξία κτήσεως 600δρχ., η υπολειμματική αξία 0 και η πραγματική ωφέλιμη ζωή 6 έτη.

Ο συντελεστής απόσβεσης σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία είναι 10% ετήσια, ενώ η 

εταιρεία Β δικαιούται και ισόποσες πρόσθετες αποσβέσεις.

Υπό την προϋπόθεση ότι οι αποσβέσεις βαρύνουν τα αποτελέσματα, και για τις δύο εταιρείες 

προκύπτουν ΦΕΧ, διαφορετικής όμως φύσεως. Αυτό συμβαίνει επειδή η Α καταχώρησε μικρότερα 

έξοδα (10%) έναντι των λογιστικά σωστών (16,6%) και η Β καταχώρησε μεγαλύτερα έξοδα (20%). 

Παράδειγιια Β

Στις ίδιες ανωτέρω εταιρείες Α και Β, σχετικά με τις απαιτήσεις από πελάτες:
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Τα υπόλοιπα των βιβλίων, προ της πρόβλεψης επισφάλειας ανέρχονται σε 1.000 και 2.000 δρχ. 

αντίστοιχα

Οι προβλέψεις για επισφάλεια που καταχωρούνται και αναγνωρίζονται φορολογικά ανέρχονται σε 200 

και 500δρχ. αντίστοιχα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών, οι πραγματικές επισφάλειες ανέρχονται 

σε 250 και 400 δρχ. αντίστοιχα. Και για τις δύο εταιρείες προκύπτουν ΦΕΧ, διαφορετικής όμως φύσης. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η Α καταχώρησε μικρότερα έξοδα (200) έναντι των λογιστικά σωστών (250) και 

η Β καταχώρησε μεγαλύτερα έξοδα (500) έναντι των λογιστικά σωστών (400).

Παοάδειγιια Γ

Δραχμές Μόνιμες διαφορές Προσωρινές διαφορές

Κέρδος χρήσης προ φόρου 100

Συν Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν εκπίπτονται 10 10

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες πέρα

των εκπιπτόμενων 20 20

Αποσβέσεις πέρα των εκπιπτόμενων 15 ___ 15

Φορολογητέο κέρδος 145 10 35

Φόρος προς πληρωμή 40% 5S

Αναβαλλόμενη φορολογία 40% 14

Αναβαλλόμενη φορολογία προς μεταφορά

(πρόβλεψη στον ισολογισμό) 14

Έστω στον επόμενο χρόνο η επιχείρηση δικαιούται φορολογική έκπτωση 5 δρχ. για επισφαλείς

χρεώστες, 10δρχ. για αποσβέσεις αλλά δεν έχει καμία τέτοια επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα 

γιατί έχει ήδη κάνει τις σωστές προβλέψεις/αποσβέσεις σε προηγούμενη χρήση.

Τότε η φορολογική αναμόρφωση θα είναι ως εξής:

Δραχμές Μόνιμες διαφορές Προσωρινές διαφορές 

Κέρδος χρήσης προ φόρου (έστω) 100

Συν Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν εκπίπτονται 20

120

Μείον Εκπιπτόμενη πρόβλεψη για επισφαλείς

χρεώστες (5) (5)

Εκπιπτόμενες αποσβέσεις (10) __ (10)

Φορολογητέο αποτέλεσμα 105 (15)

Φόρος προς πληρωμή 40% 42

Αναβαλλόμενη φορολογία (αρνητικό) 40% (6)

Αναβαλλόμενη φορολογία προς μεταφορά

(14-6=8) 8

130



9. Ενοποίηση-Υπεραξία

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 6 του Κ.Ν.2190/20, στο τέλος της κάθε χρήσης υπάρχει 

υποχρέωση όπως η επένδυση σε μια μη εισηγμένη επιχείρηση να αποτιμάται στην εσωτερική λογιστική 

της αξία. Το πρακτικό αποτέλεσμα της διάταξης είναι να διαγράφεται η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης 

και εσωτερικής αξίας σε μια χρήση. Συνεπώς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι π.χ. μια επιχείρηση που 

επενδύει 5 δις.δρχ. για να αποκτήσει μετοχές σε άλλη μη εισηγμένη επιχείρηση, και από τα 5 δις.δρχ. 

του τιμήματος τα 3 δις.δρχ. αποτελούν αξία ίση προς τη λογιστική αξία της επιχείρησης ενώ τα 2 δις. 

δρχ, αποτελούν φήμη και πελατεία (goodwill). Η επιχείρηση θα μπορούσε να προχωρήσει στην 

επένδυση δύο ημέρες πριν το τέλος της χρήσης της αλλά σύμφωνα με το νόμο θα αναγκαζόταν δύο 

ημέρες αργότερα να πραγματοποιήσει ζημία 2δις. δρχ. η οποία βέβαια δεν δικαιολογείται με κανένα 

τρόπο και σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα ΔΛΠ η διοίκηση της 

επιχείρησης έχει την υποχρέωση να προσδιορίσει την αξία της μη εισηγμένης και αυτή να αποτελείι τη 

βάση της απεικόνισης της επένδυσης στις οικονομικές καταστάσεις. Η δε υπεραξία θα μπορούσε να 

αποσβεστεί τμηματικά σε μια γενικά αποδεκτή περίοδο που σήμερα είναι η εικοσαετία.

Οι σημαντικότερες διαφορές είναι πως πρώτον στα ΕΛΠ οι θυγατρικές που έχουν διαφορετική 

δραστηριότητα από τη μητρική δεν ενοποιούνται, ενώ στα ΔΛΠ η διαφορετική δραστηριότητα δεν 

αποτελεί λόγω εξαίρεσης από την ενοποίηση. Η άλλη σημαντική διαφορά είναι στον ορισμό και στη 

λογιστικοποίηση της υπεραξίας (goodwill). Στην Ελλάδα η υπεραξία (goodwill) ορίζεται ως η διαφορά 

μεταξύ κτήσης και καθαρής θέσης. Αντίθετα στα ΕΛΠ δεν χρησιμοποιείται η λογιστική καθαρή θέση 

αλλά η αποτίμηση τους γίνεται πρώτα σε εύλογη αξία για να υπολογισθεί η διαφορά. Στα ΕΛΠ μπορεί 

να αποσβεσθεί εφάπαξ στα ίδια κεφάλαια ή να καταχωρηθεί σαν άυλο στοιχείο και να αποσβεσθεί στα 

αποτελέσματα ισόποσα και σε διάστημα που δεν μπορεί ξεπεράσει τα πέντε χρόνια, ενώ στα ΔΛΠ η 

υπεραξία πρέπει να καταχωρηθεί ως ένα άυλο στοιχείο και να αποσβεσθεί συστηματικά κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια.

10. Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν το ενεργητικό πρέπει να 

εμφανίζονται στον ισολογισμό, πέρα των άλλων, και αφαιρετικά από τη λογιστική αξία των σχετικών 

περιουσιακών στοιχείων. Παρέχεται δηλαδή και η δυνατότητα της μείωσης της αξίας των παγίων, που 

αν επιλεγεί θα επηρεάζει και τα αποτελέσματα μέσω των αποσβέσεων.

11. Οι επιδράσεις από τις μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος

Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις συναλλαγματικών διαφορών που πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.

12. Κόστος δανεισμού

Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται με μη άμεσα εκμεταλλεύσιμο περιουσιακό στοιχείο, πρέπει να 

μεταφέρεται στα πάγια στοιχεία, ως τμήμα του κόστους των στοιχείων αυτών. Από τα δυσχερή σημεία 

σχετικά με την εφαρμογή αυτού του προτύπου είναι α) ο υπολογισμός του επιτοκίου κεφαλαιοποιήσεως *
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που πρέπει να εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος δανεισμός που να σχετίζεται άμεσα με την 

αγορά ενός παγίου, αλλά είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου δανεισμού και β) η δανειοδότηση μιας 

εταιρείας ομίλου από άλλη εταιρεία του ομίλου που έχει και αυτή δανειστεί με διαφορετικά επιτόκια.

13. Μέρισμα

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, το προτεινόμενο μέρισμα καταχωρείται λογιστικά στην τρέχουσα χρήση, ενώ 

σύμφωνα με τα ΔΑΠ καταχωρείται όταν επικυρωθεί από τους μετόχους.

14. Ίδιες Μετοχές

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ αναφέρονται χωριστά στο ενεργητικό, ενώ σύμφωνα με τα ΔΛΠ οι ίδιες 

μετοχές αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια.

15. Αποτίμηση εισηγμένων μετοχών

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η αποτίμηση των μετοχών εισηγμένων εταιρειών βασίζεται στην τιμή 

κλεισίματος στο τέλος του έτους, ενώ σύμφωνα με τα ΕΛΠ, βασίζεται στη μέση τιμή του Δεκεμβρίου.

16. Διανομή κερδών στο προσωπικό και στη διοίκηση

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, καταχωρούνται ως διανομή των κερδών της χρήσης, σε αντίθεση με τα ΔΛΠ 

όπου τα σχετικά στοιχεία θεωρούνται δαπάνη και αφαιρούνται από τα κέρδη προ φόρων της χρήσης.

17. Προθεσμιακές αγορές και πωλήσεις αξιογράφων

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, οι ως άνω αγοραπωλησίες αναγνωρίζονται την ημέρα συναλλαγής και το 

ποσό που προκύπτει ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς πελάτες ή τράπεζες εμφανίζεται ως 

«settlement balances with clients/banks». Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, οι ως άνω αγοραπωλησίες 

αναγνωρίζονται την ημέρα εκκαθάρισης και εν τω μεταξύ εμφανίζονται στα στοιχεία εκτός 

ισολογισμού.

18. Παράγωγα

Όλα τα παράγωγα σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

χρησιμοποιούνται για κάλυψη κινδύνων, αντιμετωπίζονται ως τρέχουσες συναλλαγές και 

αποτυπώνονται στον ισολογισμό στην τρέχουσα αξία τους. Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, τα παράγωγα 

περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού και τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για 

κάλυψη κινδύνων αποτιμώνται σύμφωνα με τη χρονική τους διάρκεια.

19. Έσοδα από τόκους χρεογράφων των χαρτοφυλακίων επενδύσεων και διαθεσίμων

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 οι ονομαστικοί τόκοι και το υπέρ/υπό το άρτιο ποσό που προκύπτει στα ως

άνω χρεόγραφα λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο πραγματικής απόδοσης, κατά αντιπαράθεση με τη 

μέθοδο σταθερής απόσβεσης που χρησιμοποιείται στα ΕΛΠ.

20. Χρεόγραφα χαρτοφυλακίου διαθέσιμων επενδύσεων

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, τα ως άνω χρεόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τυχόν 

διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με τα 

ΕΛΠ, αποτιμώνται στη συνολικά χαμηλότερη της μεταξύ τους τιμή λήξης και της τρέχουσας αξίας.
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IV. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας της αγοράς το υπουργείο Οικονομίας έχει ήδη 

επεξεργαστεί σχέδιο νόμου για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό όλες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να εφαρμόσουν τα Δ.Λ.Π. από την 1.1.2003, ενώ η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να υιοθετήσουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα από την 1.1.2005. 

Το υπουργείο επισπεύδει έτσι το χρόνο εφαρμογής των Δ.Λ.Π. προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις 

να αποκτήσουν άμεσα μία διεθνή ταυτότητα.

Σήμερα υπάρχουν μερικές επιχειρήσεις που δημοσιεύουν ταυτοχρόνως τις οικονομικές τους 

καταστάσεις σύμφωνα με τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα όταν αυτό απαιτείται από 

τις διεθνείς κεφαλαιαγορές στις οποίες συμμετέχουν. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σύγχυση στο 

επενδυτικό κοινό και δεν έχει συμβάλει στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αντίθετα, εκτιμάται ότι με την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να 

συγκριθούν ευχερέστερα από τους ξένους αναλυτές, και πιθανολογείται να αυξηθεί η παρουσία ξένων 

θεσμικών επενδυτών στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η αλλαγή της οικονομικής αποτίμησης των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως εκτιμάται, θα 

αποτελέσει το μεγαλύτερο σοκ για την πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού θα αλλάξει την 

καθαρή τους θέση, τα περιουσιακά τους στοιχεία και τα αποτελέσματά τους.

Η ακριβής απεικόνιση των στοιχείων των επιχειρήσεων πρόκειται να βοηθήσει σημαντικά τόσο 

στην αξιολόγηση και κατάταξη των εισηγμένων εταιριών, όσο και την επικοινωνία με τους επενδυτές 

και επομένως και την αξιοπιστία του θεσμού του χρηματιστηρίου αξιών. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση 

κρίνεται απαραίτητη λόγω της ανάγκης για συμμετοχή της χώρας μας στη διεθνή αγορά κεφαλαίων 

αλλά και επειδή η ενιαία λογιστική απεικόνιση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου οι 

ξένοι επενδυτές ν α επενδύσουν σε ελληνικές εισηγμένες εταιρείες.

Όπως αναφέρει ο κ. Μάριος Κυριάκου, Πρόεδρος της εταιρείας ελεγκτών KPMG, οι οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες για να ξεπεράσουν τις επικαλύψεις και αντιθέσεις των διαφόρων νόμων, έχουν 

υιοθετήσει αντί των στατικών πλαισίων και αντικρουόμενων νομικών διατάξεων ένα πλέγμα λογιστικών 

αρχών βασισμένων στην εικονική πραγματικότητα.

Με τέσσερα νέα νομοσχέδια που θα αφορούν την κεφαλαιαγορά στο σύνολό της και θα 

καταρτισθούν εντός του 2002, θα συμπληρωθεί η κείμενη προς το Χρηματιστήριο και την 

κεφαλαιαγορά ελληνική νομοθεσία. Τα νομοσχέδια αυτά θεωρούνται απαραίτητα για την ενίσχυση της 

διαφάνειας και της ρευστότητας της αγοράς, αποτελούν δε αναγκαία συνθήκη για τις ελληνικές 

χρηματιστηριακές αρχές, αφού η είσοδος της χώρας στην ευρωζώνη και η έλευση του ευρώ επιβάλλουν 

την εναρμόνιση της χρηματιστηριακής μας νομοθεσίας. Οι αλλαγές που θα συντελεσθούν εκτιμάται ότι 

θα βοηθήσουν ουσιαστικά την εικόνα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία θα έλθει ακόμη πιο κοντά ν
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στα ευρωπαϊκά πρότυπα, στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται προκειμένου η χώρα μας να 

αντλήσει περισσότερα κεφάλαια υπό τη μορφή επενδύσεων από τη διεθνή αγορά. Η χώρα μας έχει ήδη 

αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για τη χειραγώγηση των μετοχών. Παρά το γεγονός αυτό, δεν υπάρχει 

ουσιαστικό δεδικασμένο για το ποινικό κομμάτι του αδικήματος, με εξαίρεση την υπόθεση της 

Λαυρεωτικής, στην οποία ωστόσο πέρασε μία οκταετία από την τέλεση του αδικήματος όταν αυτό 

εκδικάσθηκε. Έτσι η ανάγκη για μία διεθνή προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος εκτιμάται ότι θα 

βοηθήσει ουσιαστικά και την πρόληψη αλλά και την καταστολή παρόμοιων φαινομένων τόσο στην 

χώρα μας όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Παράδειγμα A-Προσαρμογή παγίων και αποσβέσεων

Έστω πάγιο που αποκτήθηκε την 1/1/2001, με κόστος κτήσης 12.000δρχ. με εκτιμούμενη 

ωφέλιμη ζωή 5 έτη και συντελεστή απόσβεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ίσο με 33,3%.

1. Περίπτωση μετατροπής στα ΔΑΠ αν για πρώτη φορά αυτή γίνει στο τέλος του α' έτους (31/12/2001) 

Υπόλοιπα στα Ελληνικά βιβλία (31/12/2001)

Πάγιο-κόστος κτήσης: 12.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (συντ.33,3%): (4.000)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 4.000

Υπόλοιπα σύιιφωνα ιιε τα ΔΑΠ (31/12/2001)

Πάγιο-κόστος κτήσης: 12.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (συντ.33,3%): (2.400)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 2.400

Για να γίνει η μετατροπή πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα Ελληνικά βιβλία να προσαρμοστούν 

έτσι ώστε να δείχνουν ίσα με αυτά που αναφέρονται ως ΔΑΠ ανωτέρω. Τόσο δηλαδή οι σωρευμένες 

αποσβέσεις όσο και οι αποσβέσεις (ως αποτελεσματικός λογαριασμός) πρέπει να προσαρμοστούν κατά 

ποσό ίσο με 4.000-2.400=1.600δρχ. Η απαιτούμενη λογιστική εγγραφή θα είναι:

Για την ακρίβεια, η χρέωση της εγγραφής πρέπει να γίνει στο λογαριασμό (ή στους λογαριασμούς) όπου 

καταχωρήθηκαν τα έξοδα των αποσβέσεων, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τα αποτελέσματα, άλλα ίσως και 

λογαριασμούς αποθεμάτων, στο βαθμό που αποσβέσεις εμπεριέχονται ως κόστος στα τελικά 

αποθέματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΔΑΠ

Χρέωση Πίστωση

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός) 

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις

1.600

(1.600)
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2. Περίπτωση μετατροπής στα ΔΛΠ αν για πρώτη φορά αυτή γίνει στο τέλος του β' έτους (31/12/2002)

Υπόλοιπα στα Ελληνικά βιβλία ('31/12/20021 

Πάγιο-κόστος κτήσης: 12.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (συντ.33,3%): (8.000)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 

Υπόλοιπα σύικοωνα αε τα ΔΛΠ (31/12/2001)

4.000

Πάγιο-κόστος κτήσης: 12.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (συντ.33,3%): (4.800)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 7.200

Για να γίνει η μετατροπή πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα Ελληνικά βιβλία να προσαρμοστούν 

έτσι ώστε να δείχνουν ίσα με αυτά που αναφέρονται ως ΔΛΠ ανωτέρω. Οι σωρευμένες αποσβέσεις

πρέπει να προσαρμοστούν κατά ποσό ίσο με 8.000-4.800==3.200δρχ. ενώ οι αποσβέσεις (ως

αποτελεσματικός λογαριασμός) πρέπει να προσαρμοστούν κατά ποσό ίσο με 4.000-2.400= 1.600δρχ. Η

απαιτούμενη λογιστική εγγραφή θα είναι:

Χρέωση Πίστωση

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 1.600

Κέρδη εις νέο 1.600

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (3.200)

Σημειώνεται ότι η επίδραση στο λογαριασμό Κέρδη εις νέο ισούται με τη συνολική επίδραση στα 

αποτελέσματα του 2000, όπως αυτή είχε γίνει με την προηγούμενη εγγραφή, αυτή της 31/12/2000. 

Παράδειγμα Β-Προσαρμογή παγίων και αποσβέσεων

Έστω πάγιο που αποκτήθηκε την 1/1/1995, με κόστος κτήσης 100.000δρχ., με εκτιμούμενη 

ωφέλιμη ζωή 20 έτη και συντελεστή απόσβεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ίσο με 12%.

Περίπτωση μετατροπής στα ΔΛΠ αν για πρώτη φορά αυτή γίνει στο τέλος του έτους 2001, δηλαδή επτά 

χρήσεις μετά την έναρξη υπολογισμού αποσβέσεων.

Υπόλοιπα στα Ελληνικά βιβλία (31/12/2001)

Πάγιο-κόστος κτήσης: 100.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις: (84.000)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 12.000

Υπόλοιπα σύμωωνα ιιε τα ΔΛΠ (31/12/2001)

Πάγιο-κόστος κτήσης: 100.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις: (35.000)

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός): 5.000

Για να γίνει η μετατροπή πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα Ελληνικά βιβλία να προσαρμοστούν 

έτσι ώστε να δείχνουν ίσα με αυτά που αναφέρονται ως ΔΛΠ ανωτέρω. Οι σωρευμένες αποσβέσεις 

πρέπει να προσαρμοστούν κατά ποσό ίσο με 84.000-35.000=49.000δρχ. ενώ οι αποσβέσεις (ως
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αποτελεσματικός λογαριασμός) πρέπει να προσαρμοστούν κατά ποσό ίσο με 12.000-5.000=7.000δρχ. Η 

απαιτούμενη λογιστική εγγραφή θα είναι:

Χρέωση Πίστωση

7.000

42.000

(49.000)

Σημειώνεται ότι η επίδραση στο λογαριασμό Κέρδη εις νέο ισούται με τη συνολική επίδραση επί των 

αποτελεσμάτων των ετών 1995 μέχρι 2000, όπως αυτή θα είχε αν κάθε χρόνο γινόταν η μετατροπή στα 

ΔΛΠ.

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός) 

Κέρδη εις νέο

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Γ-ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΠΑΓΙΟ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)

Έστω πάγιο με κόστος κτήσης 20.000δρχ. με εκτιμούμενη ωφέλιμη ζωή 10 έτη, που αποκτήθηκε 

με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης την 1/1/2001. Το μίσθωμα του 2001 ανέρχεται σε 4.000 και 

περιλαμβάνει τόκο 3.000δρχ.

Υπόλοιπα στα Ελληνικά βιβλία (31/12/2001) 

Μίσθωμα:

Υπόλοιπα σύικρωνα ιιε τα ΔΛΠ (31/12/2001) 

Πάγιο-κόστος κτήσης:

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις 

Αποσβέσεις (αποτελεσματικός λογαριασμός)

4.000

20.000 

(2.000)

2.000

Για να γίνει η μετατροπή της 31/12/2001 πρέπει τα υπόλοιπα που εμφανίζονται στα Ελληνικά βιβλία να 

προσαρμοστούν έτσι ώστε να δείχνουν ίσα με αυτά που αναφέρονται ως ΔΛΠ ανωτέρω. Πρέπει δηλαδή 

να εγγραφεί Πάγιο και σωρευμένες αποσβέσεις, ενώ ταυτόχρονα να εγγραφεί η υποχρέωση του 

ανεξόφλητου κεφαλαίου ως δάνειο. Σημειωτέον ότι από το συνολικό κεφάλαιο των 20.000δρχ. οι 

1.000δρχ. έχουν επιστραφεί ως τμήμα του μισθώματος του 2001.

Η απαιτούμενη λογιστική εγγραφή θα είναι:

Χρέωση

20.000Πάγιο

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις 

Αποσβέσεις(αποτελεσματικός λογαριασμός) 

Μισθώματα 

Τόκοι χρεωστικοί

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης

Πίστωση

(2.000)
2.000

3.000

(4.000)

(19.000)

Εάν κατά το δεύτερο έτος 2002 καταβληθεί μίσθωμα επίσης 4.000 και αυτό περιλαμβάνει τόκο 

2.500δρχ. και τα δεδομένα του 2001 είναι όπως αναφέρονται ανωτέρω, τότε η απαιτούμενη λογιστική 

εγγραφή της 31/12/2001 θα είναι:
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Χρέωση Πίστωση

Πάγιο 20.000

Πάγιο-σωρευμένες αποσβέσεις (4.000)

Αποσβέσεις(αποτελεσματικός λογαριασμός) 2.000

Μισθώματα (4.000)

Τόκοι χρεωστικοί 2.500

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης (17.500)

Κέρδη εις νέο 1.000

Σημειώνεται ότι η επίδραση στο λογαριασμό Κέρδη εις νέο ισούται με τη συνολική επίδραση στα 

αποτελέσματα του 2000, όπως αυτή είχε γίνει με την προηγούμενη εγγραφή, αυτή της 31/12/2000.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όλες οι κοινοτικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών 

καθώς και όλες οι κοινοτικές επιχειρήσεις που καταρτίζουν ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή τους 

σε μια τέτοια αγορά θα υποχρεωθούν να καταρτίζουν, το αργότερο το 2005, τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς τους βάσει των εγκεκριμένων διεθνών λογιστικών προτύπων. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη 

δυνατότητα να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις και στους ετήσιους 

λογαριασμούς.

Σήμερα ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 7000, εκ των οποίων 275 ήδη εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά 

πρότυπα.

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρότασης οι υπόψη επιχειρήσεις θα πρέπει 

να αρχίσουν είτε να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είτε να τις αναπροσαρμόσουν 

βάσει των εγκεκριμένων ΔΛΠ ήδη από το 2003 και το 2004 ούτως ώστε να είναι σε θέση το 2005 να 

παρουσιάσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει ΔΛΠ για το έτος εκείνο καθώς και για τα 

δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και να εκπληρώσουν την υποχρέωση της συγκρισιμότητας που 

επιβάλλουν τόσο οι λογιστικές οδηγίες όσο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Αναμένεται ότι η παρούσα πρόταση θα εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το αργότερο το 2002. Έτσι θα δοθεί στον κλάδο των λογιστών και στις επιχειρήσεις η 

μεταβατική περίοδος την οποία χρειάζονται ούτως ώστε να ετοιμασθούν πριν το 2005.

Το κόστος για τις επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει κυρίως δαπάνες εκπαίδευσης δεδομένου ότι οι 

λογιστές τους θα πρέπει να εξοικειωθούν με ένα προηγμένο σύνολο λογιστικών κανόνων. Το ίδιο ισχύει 

και για τον λογιστικό κλάδο.

Η θέσπιση ενιαίων και υψηλής ποιότητας κανόνων χρηματοοικονομικής παρουσίασης στις 

κοινοτικές κεφαλαιαγορές θα ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια της 

χρηματοοικονομικής παρουσίασης και με τον τρόπο αυτόν, αφενός, θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

των αγορών και, αφετέρου, θα μειωθεί το κόστος των κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις.

Ως επί το πλείστον, η πρόταση δεν αφορά τις ΜΜΕ, στο βαθμό που η κυριότερη υποχρέωση που 

θεσπίζεται με αυτήν αφορά κατά κύριο λόγο την εφαρμογή εγκεκριμένων ΔΛΠ για την κατάρτιση 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, πράγμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ λίγες ΜΜΕ.

Παρότι η πρόταση επιτρέπει στα κράτη μέλη να επεκτείνουν την υποχρέωση αυτή και στην κατάρτιση 

ετήσιων λογαριασμών και / ή στους ενοποιημένους λογαριασμούς μη εισηγμένων επιχειρήσεων, είναι 

πολύ απίθανο, κυρίως για λόγους αναλογικότητα να ισχύσει αυτό και για ΜΜΕ. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 

μπορούν να επιτρέψουν σε ΜΜΕ να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα ΔΛΠ εάν το επιθυμούν, για την 

κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων.

Η προετοιμασία των εταιριών για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. εστιάζεται:
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α) στον επιχειρησιακό έλεγχο για εξακρίβωση των λογιστικών χειρισμών που δεν είναι 

σύμφωνοι με τα Δ.Λ.ΓΊ.

β) στον εντοπισμό των απαραίτητων διορθωτικών εγγραφών για την μετατροπή των 

οικονομικών καταστάσεων, και

γ) στην εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τη θεμελίωση των συνθηκών εκείνων που 

είναι απαραίτητες για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής κεφαλαιαγοράς. Δεν 

αρκεί πλέον ο καθορισμός ελάχιστων και ισοδύναμων υποχρεώσεων ως προς την έκταση των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που δημοσιεύουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις. Προκειμένου να 

δημιουργηθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη κεφαλαιαγορά, η Κοινότητα πρέπει σήμερα να λάβει μέτρα τα 

οποία θα οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε ολόκληρη 

την εσωτερική αγορά. Αυτό θα βελτιώσει τον ανταγωνισμό και θα διευκολύνει πολύ την ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων που αποτελούν, αμφότερα, βασικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των 

κοινοτικών κεφαλαιαγορών.

Απαιτείται η έκδοση κανονισμού ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι όλες οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν διεθνή λογιστικά πρότυπα. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλισθεί η έγκαιρη 

υιοθέτησή τους και θα δοθούν τα κατάλληλα σήματα στις αγορές. Η αξιοπιστία και κατ' επέκταση η 

χρησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων θα αυξηθεί σε όλες τις κεφαλαιαγορές της ΕΕ. Οι 

επενδυτές πρέπει να είναι σε θέση να συγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, όπως 

εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, ούτως ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν τις τάσεις 

στην οικονομική κατάσταση και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων και να συγκρίνουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις διαφόρων επιχειρήσεων μεταξύ τους, προκειμένου να αξιολογήσουν 

τη σχετική οικονομική τους κατάσταση και τις επιδόσεις τους.

Η προστασία των επενδυτών και η καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές συνιστούν μια σημαντική πτυχή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Θα ενισχυθεί η 

ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά κάτι το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά τις 

κοινοτικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την εξεύρεση κεφαλαίων τόσο στις 

ευρωπαϊκές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
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