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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από μια έξαψη του παγκόσμιου εμπορίου, των 
συναλλαγών και των διεθνών επιχειρήσεων. Συνεχώς περισσότερες επιχειρήσεις 
και εταιρίες ανά την υφήλιο σπάνε το φράγμα της εθνικής δραστηριοποίησης και 
επεκτείνονται διεθνώς. Αυτή η επέκταση αφορά όχι μόνο την εμπορία των 
προϊόντων αλλά και την επένδυση των κεφαλαίων. Τώρα πια οι κύριες παγκόσμιες 
αγορές κεφαλαίων δε γνωρίζουν σύνορα. Οι δραστηριοποιούμενοι σε αυτές τις 
αγορές χρειάζονται και απαιτούν υψηλής ποιότητας, διαφάνειας και 
συγκρισιμότητας λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν 
να προβαίνουν σε ορθές οικονομικές αποφάσεις. Οι διαφανείς εταιρικές 
πληροφορίες είναι απαραίτητες τώρα περισσότερο από ποτέ. Χωρίς αυτές, η 
εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια επιχείρηση και οι προοπτικές της μπορούν να 
καταστραφούν γρήγορα. Για περισσότερα από 30 χρόνια το Συμβούλιο Διεθνών 
Προτύπων Λογιστικής (International Accounting Standards Board - IASB)  και η 
προκάτοχος του Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (International 
Accounting Standards Committee - IASC), δουλεύουν για να αναπτύξουν για το 
κοινό συμφέρον ένα ενιαίο σύνολο από υψηλής ποιότητας, κατανοητά και 
εφαρμόσιμα πρότυπα λογιστικής ώστε να εξυπηρετήσουν επενδυτές κεφαλαίων, 
δανειστές και άλλους χρήστες πληροφοριών. 
 
Σε μια εποχή όπου τα κεφάλαία ρέουν ελεύθερα διαμέσου των συνόρων, είναι 
κατανοητό το ενδιαφέρον για τις οικονομικές συναλλαγές, είτε αυτές εμφανίζονται 
στην Αμερική, την Ασία, ή την Ευρώπη, με τον ίδιο τρόπο. Η παροχή βελτιωμένης 
διαφάνειας στις παρεχόμενες πληροφορίες και συγκρισιμότητας μεταξύ 
πληροφοριών από διάφορες πηγές θα βοηθήσει βεβαίως να εξασφαλισθεί ότι τα 
κεφάλαια θα διατίθενται αποτελεσματικά. Επίσης, τα γενικά αποδεκτά διεθνή 
πρότυπα θα μειώσουν το κόστος της συμμόρφωσης με τα πολλαπλά εθνικά 
πρότυπα. 
 
Είναι γεγονός ότι η χρήση ενός κοινού προτύπου για την υποβολή οικονομικών 
καταστάσεων βοηθά την οικονομική ανάπτυξη με την παροχή μιας ενιαίας βάσης 
μέτρησης και σύγκρισης της χρηματοοικονομικής απόδοσης. Αυτό διευκολύνει τον 
ανταγωνισμό στην κατανομή του κεφαλαίου.  
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Η Λευκή Βίβλος για την Εταιρική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα με το οποίο οι επιχειρήσεις 
κατευθύνονται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει ένα σύνολο 
σχέσεων μεταξύ της διοίκησης μιας επιχείρησης, του συμβουλίου της, των μετόχων 
της και άλλων συμμέτοχων και παρέχει επίσης τη δομή μέσω της οποίας τίθενται οι 
στόχοι της επιχείρησης, και τα μέσα με τα οποία καθορίζονται αυτοί οι στόχοι και 
παρακολουθείται η απόδοση του ελέγχου. Η καλή εταιρική διακυβέρνηση πρέπει να 
παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για να ακολουθηθούν οι στόχοι που είναι προς 
όφελος της επιχείρησης και των μετόχων και πρέπει να διευκολύνει τον 
αποτελεσματικό έλεγχο προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ενθαρρύνει τις 
εταιρίες να χρησιμοποιούν τους πόρους αποτελεσματικά. 
 
Η διαφάνεια και η κοινοποίηση αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο των πρακτικών της 
αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης και της λειτουργίας των κύριων 
αγορών. Χωρίς πρόσβαση σε ορθές, έγκαιρες, αξιόπιστες και συγκρίσιμες 
πληροφορίες, οι επενδυτές δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις εταιρικές 
προοπτικές και να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις επένδυσης και ψηφοφορίας. 
Μια από τις βασικές προτεραιότητες για να επιτευχθεί η διαφάνεια και η 
κοινοποίηση είναι να διατηρηθεί η εξέλιξη προς την πλήρη σύγκλιση με τα διεθνή 
πρότυπα και πρακτικές λογιστικής, λογιστικού έλεγχου και μη οικονομικής 
κοινοποίησης. Η σύγκλιση προς τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards – IFRS) πρέπει να 
ακολουθηθεί και να εφαρμοστεί πλήρως για τις εισηγμένες επιχειρήσεις δεδομένου 
ότι είναι ένα απολύτως αναγκαίο βήμα για την εξασφάλιση ότι οι πληροφορίες που 
αποκαλύπτονται από τις επιχειρήσεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης θα είναι 
επαρκούς ποιότητας, αξιοπιστίας και συγκρίσιμοτητας διαμέσου των χώρων. Αυτή 
η σύγκλιση θα απαιτήσει εκτενείς προσπάθειες από τις επιχειρήσεις καθώς επίσης 
και από το επάγγελμα του λογιστή και του ελεγκτή και τις επαγγελματικές 
οργανώσεις. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί πολιτικά από το πιο 
υψηλό επίπεδο, εθνικά και περιφερειακά. Πρέπει τέλος να υποστηριχθεί οικονομικά 
από διεθνείς και διμερείς χορηγούς τεχνικής υποστήριξης. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στις  απαιτήσεις ενοποίησης και στους κανόνες των 
συμβαλλόμενων μερών. 
 
Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εφαρμόσουν απλουστευμένα λογιστικά πρότυπα, υπό τον όρο ότι θα είναι σύμφωνα 
με τα IFRS και δεν θα δίνουν οποιαδήποτε διακριτικότητα στους κανόνες 
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ενοποίησης. Η εργασία που εκτελείται στην επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων 
λογιστικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως το 
UNCTAD πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία 
διπλών προτύπων όμοιων με τα IFRS και επίσης να εξασφαλισθεί η συμβατότητα 
με τα IFRS.  
 
Η διαδικασία έκδοσης προτύπων λογιστικής έχει προχωρήσει κάπως διαφορετικά 
στα σημαντικότερα έθνη του αναπτυγμένου κόσμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
Αμερικής (ΗΠΑ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) - που έχουν δοκιμάσει παρόμοιες 
παραδόσεις κοινού νόμου, κεφαλαιοκρατίας, υψηλής μόρφωσης και 
επαγγελματικότητας ανθρώπινο δυναμικό, μεγάλων και περίπλοκων επιχειρήσεων 
που αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο στις δημόσιες αγορές, και πίστης στην ευθύνη 
των διοικήσεων να υποβάλουν αναφορές σχετικά με τη διαχείρισή τους στους 
συχνά απόντες ιδιοκτήτες των αντίστοιχων επιχειρήσεων - τα ανεξάρτητα 
επαγγέλματα λογιστικής έχουν ελέγξει κατά ένα μεγάλο μέρος τον καθορισμό των 
προτύπων λογιστικής. Και στα δύο έθνη, η αρχή της πλήρους κοινοποίησης ήταν 
βασικής σπουδαιότητας: οι οικονομικές καταστάσεις αναμένονται να είναι 
διαφανείς, έτσι ώστε οι χρήστες, που υποτίθεται ότι γενικά είναι επενδυτές και 
πιστωτές, να είναι σε θέση να καταλάβουν πλήρως τη φύση των αναφερόμενων 
επιχειρηματικών διαδικασιών και οικονομικών. Η υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων είναι ένα ευδιάκριτο και ξεχωριστό θέμα, το οποίο δεν καθοδηγεί την 
υποβολή οικονομικών εκθέσεων. 
 
Τα IFRS χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πολλές μεγάλες 
εισηγμένες επιχειρήσεις από την Ελβετία και τη Γερμανία έχουν υιοθετήσει αυτά τα 
πρότυπα ήδη πριν από το 2005, όπως έχει κάνει ένας σημαντικός αριθμός των 
μεγαλύτερων επιχειρήσεων από την Ανατολική Ευρώπη. Αλλού, τα IFRS 
υιοθετούνται ως εθνικά πρότυπα ή χρησιμοποιούνται ως βάση για τα εθνικά 
πρότυπα σε μέρη όπως η Καραϊβική, η Ρωσία (υποχρεωτικά το 2004), η Αυστραλία 
(υποχρεωτικά το 2005), η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Βουλγαρία έγινε 
υποχρεωτική η εφαρμογή τους από ορισμένες επιχειρήσεις ήδη από το 2003. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
1.1. ΘΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
Η Παλιά Δομή – Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (1973-2000) 
 
Η Επιτροπή Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (International Accounting Standards 
Committee) ιδρύθηκε το 1973, μέσω μιας συμφωνίας που έγινε από 
επαγγελματικούς οργανισμούς λογιστικής από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, την Ολλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιρλανδία, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και 
αναπτύχθηκε έτσι ώστε να περιλαμβάνει αντιπρόσωπους από ενενήντα μια χώρες. 
Υποστηρίχτηκε από μέλη από όλους τους επαγγελματικούς οργανισμούς λογιστικής 
που ήταν μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of 
Accountants - IFAC). 
 
Έως το 2001, τα λογιστικά πρότυπα καθοριζόντουσαν εθελοντικά από ένα μερικής 
απασχόλησης, συμβούλιο της IASC που είχε 13 χώρες-μέλη και μέχρι τέσσερα 
πρόσθετα οργανωτικά μέλη. Κάθε μέλος αντιπροσωπευόταν γενικά από δύο 
αντιπροσώπους και έναν τεχνικό σύμβουλο. Τα μέλη προερχόντουσαν από ένα 
ευρύ φάσμα υποβάθρων - λογιστικής, επιχειρήσεων (ιδιαίτερα πολυεθνικές 
επιχειρήσεις), οικονομικής ανάλυσης, λογιστικής εκπαίδευσης και καθορισμού 
εθνικών λογιστικών προτύπων. Το συμβούλιο είχε επίσης διάφορα μέλη-
παρατηρητές (συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (International Organisation of Securities 
Commissions - IOSCO), του Αμερικανικού Συμβουλίου Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (US Financial Accounting Standards Board – US 
FASB) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) που συμμετείχαν στις συζητήσεις αλλά δεν 
ψήφισαν. 
 
Εκτός από το συμβούλιο, άλλα στοιχεία της παλαιάς δομής της IASC ήταν: 
 Η Συμβουλευτική Ομάδα (Consultative Group) - ένα συμβουλευτικό όργανο 
που αντιπροσώπευε ένα ευρύ φάσμα διεθνών οργανισμών που ασχολούνταν με 
τη λογιστική. 

 Η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Standards Interpretations Committee - SIC) - 
που ανέπτυσσε και προσκαλούσε τα σχόλια του κοινού στις διερμηνείες των 
προτύπων του IASC, τα οποία υπόκεινται στην τελική έγκριση από το 
συμβούλιο του IASC. 
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 Το Εποπτικό Συμβούλιο (Advisory Council) - ένα εποπτικό σώμα.  
 Οργανωτικές Επιτροπές - ομάδες εργασίας ειδικών για τα μεμονωμένα 
προγράμματα ημερήσιων διατάξεων.  

 
Οι στόχοι της έκδοσης προτύπων κάτω από τον Οργανισμό της IASC είναι οι 
ακόλουθοι:  
1. Να αναπτυχθεί για το κοινό όφελος ένα ενιαίο σύνολο υψηλής ποιότητας, 

κατανοητών, και εκτελέσιμων παγκόσμιων προτύπων λογιστικής που απαιτούν 
υψηλής ποιότητας, διαφανείς, και συγκρίσιμες πληροφορίες στις οικονομικές 
καταστάσεις και στις άλλες οικονομικές εκθέσεις για να βοηθήσουν τους 
συμμετέχοντες στις παγκόσμιες κύριες αγορές και τους άλλους χρήστες στη 
λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων. 

2. Να προωθηθεί η χρήση και η αυστηρή εφαρμογή αυτών των προτύπων.  
3. Να επιφέρει με τη σύγκλιση των εθνικών προτύπων λογιστικής και των Διεθνών 

Προτύπων Λογιστικής υψηλής ποιότητας λύσεις. 
 
Μια εννοιολογική έκδοση του Πλαισίου για την Προετοιμασία των Οικονομικών 
Καταστάσεων (Framework for the Preparation of Financial Statements – The 
Framework), που εκδόθηκε το 1989, κατέληξε να γίνει η εννοιολογική βάση της 
IASC επάνω στην οποία θα δημιουργούνταν τα επόμενα πρότυπα λογιστικής, και η 
οποία έχει εξυπηρετήσει κατά ένα μεγάλο μέρος αυτόν τον σκοπό. Το έγγραφο 
αυτό προσδιορίζει τους αναμενόμενους ωφελούμενους της υποβολής οικονομικών 
αναφορών, τον στόχο της διαδικασίας υποβολής αναφορών, τις βασικές 
ελλοχεύουσες υποθέσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών 
καταστάσεων (τα κύρια είναι η εύκολη κατανόηση, η σχετικότητα, η αξιοπιστία, 
και η συγκρισιμότητα και υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα), και τα στοιχεία των 
οικονομικών καταστάσεων (ενεργητικό, παθητικό, καθαρή θέση, έσοδα, και έξοδα). 
Θέτει επίσης ως τα δίδυμα κριτήρια για την καταχώρηση ενός στοιχείου στις 
οικονομικές καταστάσεις την πιθανότητα τα οικονομικά οφέλη που σχετίζονται με 
αυτό να εισρεύσουν προς ή από την καθαρή θέση, και την αξιοπιστία της 
αποτίμησης του στοιχείου. 
 
Τον Μάιο του 2002, το IASB δημοσίευσε ένα αναθεωρημένο κείμενο για την 
Εισαγωγή στα Διεθνή Πρότυπα Αναφορών (η Εισαγωγή). Ο σκοπός ήταν να 
τροποποιηθεί και να επανεκδοθεί η υπάρχουσα Εισαγωγή (που τροποποιήθηκε 
τελευταία φορά το 1982) και να τεθούν οι στόχοι, οι διαδικασίες και η οφειλόμενη 
πορεία του IASB και να εξηγηθεί το εύρος και το κύρος των IFRS. 
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Η Νέα Δομή 
 
Μετά από σχεδόν 25 έτη πορείας και δραστηριότητας, η IASC κατέληξε στο 
συμπέρασμα το 1997 ότι για να συνεχίσει να εκτελεί το ρόλο της αποτελεσματικά, 
πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε να επέλθει η σύγκλιση μεταξύ των εθνικών 
προτύπων και πρακτικών λογιστικής και των υψηλής ποιότητας παγκόσμιων 
προτύπων λογιστικής. Για να το κάνει αυτό, η IASC αντιλήφθηκε την ανάγκη να 
αλλάξει τη δομή της. Στα τέλη του 1997, διαμορφώθηκε μια Ομάδα Εργασίας 
Στρατηγικής για να επανεξετάσει τη δομή και τη στρατηγική της IASC.  
 
Η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικής δημοσίευσε την έκθεσή της το Δεκεμβρίου του 
1998. Αφού ζήτησε σχόλια, η Ομάδα Εργασίας δημοσίευσε τις τελικές συστάσεις 
της στα τέλη του 1999. Το Συμβούλιο της IASC ενέκρινε τις προτάσεις ομόφωνα το 
Δεκέμβριο του 1999, όπως έκαναν και τα μέλη της IASC τον Μάιο του 2000. Μετά 
από συζητήσεις σε διάφορες συνεδριάσεις σχετικά με το νέο Οργανισμό της IASC, 
το Συμβούλιο της IASC επικύρωσε τελικά τη νέα δομή για την IASC. Τον Μάρτιο 
του 2000 το Συμβούλιο της IASC ενέκρινε το νέο Οργανισμό της IASC. Ο 
Οργανισμός αυτός υποβλήθηκε έπειτα στους οργανισμούς μελών της IASC που το 
ενέκριναν ομόφωνα τον Μάιο του 2000. Η εφαρμογή του νέου Οργανισμού της 
IASC ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2000.  
 
Τον Μάρτιο του 2001 οι Επίτροποι συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή 
του νέου Οργανισμού που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2000. Η συνεδρίαση αυτή 
καθιέρωσε μια μη-κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση Delaware, που ονομάστηκε 
Ίδρυμα Επιτροπής Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (International Accounting 
Standards Committee Foundation – IASC Foundation), για να επιτηρεί το πρόσφατα 
δημιουργημένο Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (International 
Accounting Standards Board - IASB). 
 
Το κύριο σώμα κάτω από τη νέα δομή είναι το IASB το οποίο μόνο έχει την ευθύνη 
για την έκδοση των IFRS. Άλλα μέρη της δομής είναι οι Επίτροποι του IASC 
Foundation, η Επιτροπή Διερμηνείας των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretation Committee - 
IFRIC) και το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (Standards Advisory Council - 
SAC). Το IASB πραγματοποίησε την πρώτη επίσημη συνεδρίασή του στο Λονδίνο 
τον Απριλίου του 2001, στην οποία συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι όλα τα πρότυπα 
και οι διερμηνείες που εκδόθηκαν από το προκάτοχο Συμβούλιο της IASC πρέπει 
να συνεχίσουν να ισχύουν εκτός και αν τροποποιηθούν ή αποσυρθούν. Εκεί 
συμφωνήθηκε ότι τα νέα πρότυπα του IASB θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα 
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Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards 
- IFRS) παρά Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards - 
IAS). Αυτό απεικονίζει την απόφαση του IASB να ονομάζονται τα πρότυπά του 
IFRS, και ότι ο όρος θα πρέπει να λαμβάνεται ότι περιλαμβάνει τόσο τα πρότυπα 
και τις διερμηνείες που εκδίδονται από το IASB, όσο και τα IAS και τις διερμηνείες 
της SIC που εκδόθηκαν από τον προκάτοχο του στην έκδοση προτύπων, το 
Συμβούλιο του IASC. Επίσημα, οποιεσδήποτε δηλώσεις Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εκδόθηκαν από την IASC (1973-2001) αναφέρονται ως «International 
Accounting Standards». Η αλλαγή στην ορολογία για τις οικονομικές καταστάσεις 
θα απαιτηθεί όταν τεθεί σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Η IASC, αρχικά, και τώρα ο διάδοχός της, το IASB, έχουν καταστήσει σαφή την 
πρόθεση τους να μην προβούν σε μια διαδικασία παραγωγής πολύπλοκων και 
λεπτομερών προτύπων, και να εμμείνουν σε μια φιλοσοφία παροχής μιας γενικής 
καθοδήγησης αντί για λεπτομερή πρότυπα που αφορούν κάθε πτυχή της 
επιχειρησιακής πρακτικής. Αν και αυτό βασίζεται αναμφισβήτητα στην πίστη σε 
μια τέτοια προσέγγιση, είναι επίσης αλήθεια ότι (μέχρι την αναδόμηση που 
δημιούργησε το IASB) η IASC στερούνταν τους οικονομικούς πόρους για να 
δημιουργήσει ένα σύνολο λεπτομερών προτύπων σαν τις Γενικά Αποδεκτές Αρχές 
Λογιστικής των ΗΠΑ (US GAAP). 
 
 
Επίτροποι  
 
Η διοίκηση του IASC Foundation στηρίζεται στους Επιτρόπους. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί μια ευρεία διεθνής αντιπροσώπευση, η σύνθεση των Επιτρόπων είναι 
ένα μίγμα αντιπροσώπων των παγκόσμιων κύριων αγορών με ποικίλα γεωγραφικά 
και τεχνικά υπόβαθρα. Όπως διατάσσεται από το νέο Οργανισμό της IASC, οι 19 
επίτροποι περιλαμβάνουν έξι από τη Βόρεια Αμερική, επτά από την Ευρώπη, 
τέσσερις από την Ασία και την Ωκεανία, ένα από τη Νότια Αφρική και ένα τη 
Νότια Αμερική. 
 
Το σώμα των Επίτροπων έχει την ευθύνη: 
 Να διορίσει τα μέλη του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα 
υπηρετήσουν με τις ικανότητες τους στη σύνδεση με τους ρυθμιστές των 
εθνικών προτύπων, και να καθιερώσει τις συμβάσεις υπηρεσιών και τα κριτήρια 
απόδοσης τους.  

 Να διορίσει τα μέλη της IFRIC και της SAC.  
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 Να αναθεωρεί ετησίως τη στρατηγική της IASC και την αποτελεσματικότητά 
της. 

 Να εγκρίνει ετησίως τον προϋπολογισμό της IASC και να καθορίζει τη βάση 
για τη χρηματοδότηση. 

 Να αναθεωρεί τα ευρέα στρατηγικά ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στα 
πρότυπα λογιστικής, να προωθεί το IASB και τα έργα της, και να προωθεί το 
στόχο της αυστηρής εφαρμογής των IFRS, υπό τον όρο ότι οι Επίτροποι θα 
αποκλείονται από τη συμμετοχή σε τεχνικά θέματα σχετικά με τα λογιστικά 
πρότυπα.  

 Να καθιερώνει και να τροποποιεί τις λειτουργικές διαδικασίες για το 
Συμβούλιο, το IFRIC και το SAC.  

 Να διαμορφώνει οργανωτικές επιτροπές.  
 Να καθιερώνει διαδικασίες για την επεξεργασία των σχολίων που λαμβάνονται 
στα έγγραφα που δημοσιεύονται για σχολιασμό.  

 Να συμβουλεύει την SAC για σημαντικά προγράμματα.  
 Να εξετάζει την διεξαγωγή δημόσιων ακροάσεων.  
 Να εκδίδει βάσεις για συμπεράσματα με τα IFRS και τα Exposures Drafts.  
 Να εξετάζει την διεξαγωγή μελετών στους διάφορους τομείς με σκοπό την 
διαβεβαίωση ότι τα προτεινόμενα πρότυπα είναι πρακτικά και εφαρμόσιμα σε 
όλα τα περιβάλλοντα. 

 
Οι Επίτροποι ενεργούν με απλή ψηφοφορία πλειοψηφίας, εκτός από τις 
τροποποιήσεις στον Οργανισμό, οι οποίες απαιτούν μια πλειοψηφία 75 τοις εκατό.  
 
Οι Επίτροποι διαδραματίζουν έναν βασικό ρόλο στη διοίκηση του IASB. Εκτός από 
άλλα σημαντικά καθήκοντα που ορίζονται σε αυτούς από το νέο Οργανισμό, έχουν 
το καθήκον να ορίσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο νομικό πρόσωπο ως όχημα 
για τις διαδικασίες της IASB. Το νομικό αυτό πρόσωπο θα απονέμει περιορισμένη 
ευθύνη στα μέλη της IASB.  
 
 
Το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Λογιστικής - IASB 
 
Το IASB είναι το κύριο σώμα κάτω από τη νέα δομή. Έχει 14 μέλη που διορίζονται 
για πέντε έτη, με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας τους μία φορά. Το κύριο 
προσόν για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Συμβουλίου είναι η 
εμπειρία σε τεχνικά θέματα. Για να επιτύχουν μια ισορροπία μεταξύ προοπτικών 
και εμπειρίας, τουλάχιστον πέντε μέλη πρέπει να έχουν εμπειρία ως ελεγκτές, τρεις 
ως προετοιμαστές οικονομικών καταστάσεων, τρεις ως χρήστες λογιστικών 
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καταστάσεων και ένας ως ακαδημαϊκός. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη 
γεωγραφική επιλογή. Τα δώδεκα μέλη υπηρετούν αποκλειστικά με πλήρη 
απασχόληση και τα δύο υπηρετούν με μερική απασχόληση. Οι Επίτροποι πρέπει 
επίσης να διασφαλίσουν ότι το IASB δεν εξουσιάζεται από κάποιο ιδιαίτερο 
πολιτικό σώμα ή τοπικό συμφέρον. Επτά από τα 14 μέλη του IASB έχουν άμεση 
ευθύνη διασύνδεσης με έναν ή περισσότερους ρυθμιστές εθνικών προτύπων. 
 
Οι κύριες ευθύνες του IASB είναι:  
 Να αναπτύσσει και να εκδίδει τα IFRS και τα Exposure Drafts. 
 Να εγκρίνει τις Διερμηνείες που αναπτύσσονται από την IFRIC. 

 
Το IASB έχει πλήρη διακριτικότητα όσον αφορά την τεχνική ημερήσια διάταξή 
του. Μπορεί να μεταφέρει προς διεκπεραίωση τη λεπτομερή έρευνα ή κάποια άλλη 
εργασία στους ρυθμιστές εθνικών προτύπων ή σε άλλες οργανώσεις. Συνήθως θα 
διαμορφώσει Οργανωτικές Επιτροπές ή άλλου τύπου ειδικές συμβουλευτικές 
ομάδες για να δώσει συμβουλές για σημαντικά προγράμματα. Για σημαντικά 
προγράμματα, καθώς επίσης και για τις αποφάσεις ημερήσιων διατάξεων και τις 
προτεραιότητες των εργασιών πρέπει να συμβουλεύεται την SAC.  
 
Πριν εκδώσει ένα τελικό πρότυπο, το IASB πρέπει να δημοσιεύσει ένα Exposure 
Draft για δημόσιο σχολιασμό. Επίσης, συνήθως δημοσιεύει ένα Draft Statement of 
Principles ή κάποιο άλλο έγγραφο συζήτησης για δημόσιο σχολιασμό στην 
περίπτωση κάποιου σημαντικού προγράμματος.  
 
Το IASB κανονικά θα εκδώσει τις βάσεις για τα συμπεράσματα στα IFRS και τα 
Exposure Drafts. Αν και δεν υπάρχει καμία απαίτηση να γίνουν δημόσιες ακροάσεις 
ή να διεξαχθούν μελέτες στους διάφορους τομείς για κάθε πρόγραμμα, το IASB 
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να εξετάσει την ανάγκη να τις κάνει. 
 
Η δημοσίευση ενός Exposure Draft, IFRS ή μιας τελικής Διερμηνείας της IFRIC 
απαιτεί την έγκριση των οκτώ από τα 14 μέλη του Συμβουλίου. Άλλες αποφάσεις 
του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης ενός Draft Statement of 
Principles ή ενός εγγράφου συζήτησης, προβλέπουν μια απλή πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Συμβουλίου σε μια συνεδρίαση.  
 
Το IASB γενικά συναντιέται μηνιαία (εκτός από τον Αύγουστο) για τρεις έως πέντε 
ημέρες. Πραγματοποιεί διάφορες συνεδριάσεις κάθε έτος με τους αντιπροσώπους 
των συνδεδεμένων σωμάτων καθιέρωσης προτύπων, και γενικά τρεις συνεδριάσεις 
κάθε έτος με το SAC. 
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Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων - SAC 
 
Το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Προτύπων (Standards Advisory Council – SAC) 
αυτήν την περίοδο έχει 49 μέλη και παρέχει ένα φόρουμ για συμμετοχή από 
οργανώσεις και άτομα με ενδιαφέρον για τη διεθνή παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων και για τη συμμετοχή στην διαδικασία καθιέρωσης διεθνών 
προτύπων. Ο αρχικός στόχος του είναι να δίνει συμβουλές στο IASB στην 
ημερήσια διάταξή του περί τεχνικών θεμάτων. Τα μέλη του διορίζονται για μια 
ανανεώσιμη περίοδο τριών ετών και έχουν διάφορα γεωγραφικά και λειτουργικά 
υπόβαθρα. Στα μέλη του συμπεριλαμβάνονται κυρίως ανώτεροι οικονομικοί 
υπάλληλοι μερικών από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρίες, κορυφαίοι 
οικονομικοί αναλυτές και ακαδημαϊκοί, ρυθμιστές λογιστικών προτύπων, και 
συνεργάτες από κορυφαίες εταιρίες λογιστικής. Ο Πρόεδρος του IASB είναι επίσης 
και πρόεδρος του SAC.  
 
Το SAC συναντιέται κανονικά τρεις φορές κάθε έτος σε συνεδριάσεις ανοικτές στο 
κοινό για: 
• Να συμβουλέψει το Συμβούλιο για τις προτεραιότητες στην εργασία του. 
• Να συμβουλέψει για τεχνικά ζητήματα προτύπων λογιστικής.  
• Να ενημερώσει το Συμβούλιο για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων 

για τους χρήστες και τους προετοιμαστές των οικονομικών καταστάσεων.  
• Να δώσει διάφορες άλλες συμβουλές στο Συμβούλιο ή στους Επιτρόπους. 
 
 
Επιτροπή Διερμηνείας των Διεθνών Λογιστικών Εκθέσεων - IFRIC 
 
Οι Επίτροποι του IASC Foundation αναθεώρησαν τον Οργανισμό για να 
δημιουργήσουν την Επιτροπή Διερμηνείας των Διεθνών Λογιστικών Εκθέσεων 
(International Financial Reporting Interpretation Committee - IFRIC), η οποία 
λειτουργεί ως διάδοχος στην προηγούμενη Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (SIC) 
και είναι αρμόδια για την διερμηνεία της εφαρμογής των προτύπων της IASC και 
του IASB όσον αφορά το Πλαίσιο.  
 
Η IFRIC έχει 12 μέλη που διορίζονται από τους Επιτρόπους για μια περίοδο τριών 
ετών. Τα μέλη της IFRIC δεν μισθοδοτούνται αλλά επιστρέφονται οι δαπάνες τους. 
Η IFRIC προεδρεύετε από έναν πρόεδρο χωρίς δικαίωμα ψήφου που μπορεί να 
είναι κάποιο από τα μέλη του IASB, ο Διευθυντής των Τεχνικών Δραστηριοτήτων, 
ή ένα μέλος του ανώτερου τεχνικού προσωπικού του IASB. (Στην πραγματικότητα, 
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ο Διευθυντής των Τεχνικών Δραστηριοτήτων διορίστηκε προεδρεύων της IFRIC). 
Κάθε μέλος της IFRIC έχει μια ψήφο. 
 
Οι ευθύνες της IFRIC είναι:  
• Να ερμηνεύει την εφαρμογή των IFRS και να παρέχει έγκαιρες οδηγίες σχετικά 

με ζητήματα υποβολής οικονομικών αναφορών που δεν αντιμετωπίζονται 
συγκεκριμένα στα IFRS όσον αφορά το Πλαίσιο του IASB, και να αναλαμβάνει 
άλλους στόχους που ζητάει το Συμβούλιο.  

• Να δημοσιεύει τις Draft Interpretations για δημόσιο σχολιασμό και να εξετάζει 
τα σχόλια που γίνονται εντός μιας λογικής περιόδου πριν οριστικοποιήσει μια 
Διερμηνεία.  

• Να υποβάλει έκθεση στο IASB και να λαμβάνει την έγκριση του IASB για τις 
τελικές Διερμηνείες.  

 
Ένα Draft ή μια τελική Διερμηνεία εγκρίνεται από την IFRIC όταν όχι περισσότερα 
από τρία ψηφίζοντα μέλη της ψηφίσουν ενάντια στο Draft ή την τελική Διερμηνεία.  
 
Επιτρέποντας την IFRIC να αναπτύσσει διερμηνείες σε ζητήματα υποβολής 
οικονομικών αναφορών που δεν αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα από κάποιο IFRS, 
ο νέος Οργανισμός του IASB έχει διευρύνει την εξουσιοδότηση της IFRIC πέρα 
από αυτήν της προηγούμενης SIC. 
 
 
Χρονολογίες IASB ΚΑΙ IASC (1973 – 2003) 
 
1973: Συμφωνία για την καθιέρωση της IASC υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 
των επαγγελματικών οργανισμών λογιστικής της Αυστραλίας, του Καναδά, της 
Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικό, από τις Κάτω Χώρες, του 
Ηνωμένου Βασιλείου / της Ιρλανδίας, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οργανωτικές 
επιτροπές διορίστηκαν για τα τρία πρώτα προγράμματα της IASC.  
 
1975: Δημοσίευση των πρώτων τελικών ΔΛΠ: IAS 1 (1975), Παρουσίαση των 
Πολιτικών Λογιστικής, και IAS 2 (1975), Αξιολόγηση και Παρουσίαση των 
Αποθεμάτων στα πλαίσια του Συστήματος Ιστορικού Κόστους.  
 
1982: Το Συμβούλιο της IASC επεκτείνεται σε έως 17 μέλη, που 
συμπεριλαμβάνουν 13 μέλη από χώρες που διορίζονται από το Συμβούλιο της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και μέχρι 4 αντιπροσώπους οργανώσεων 
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με ενδιαφέρον για την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων και αναφορών. Όλα 
τα μέλη της IFAC είναι μέλη της IASC. Η IFAC αναγνωρίζει και θεωρεί την IASC 
ως τον παγκόσμιο καθιερωτή προτύπων λογιστικής. 
 
1989: Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστικής (FEE) υποστηρίζει την διεθνή 
εναρμόνιση και τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην IASC. Η IFAC υιοθετεί 
μια κατεύθυνση δημόσιου τομέα για να απαιτήσει να ακολουθήσουν οι κρατικές 
επιχειρήσεις τα IAS.  
 
1994: Εγκρίνεται η σύσταση του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της IASC, έχοντας 
ως ευθύνες την εποπτεία και τα χρηματοοικονομικά.  
 
1995: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη συμφωνία μεταξύ της IASC και του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) για την 
ολοκλήρωση βασικών προτύπων και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα IAS πρέπει 
να ακολουθηθούν από τις πολυεθνικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
1996: Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ αναγγέλλει την υποστήριξή του στον στόχο 
της IASC να αναπτύξει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, λογιστικά πρότυπα που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων που χρησιμοποιούνται στις διασυνοριακές προσφορές.  
 
1997: Συστήνεται η Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (SIC). Έχει 12 μέλη με 
δικαίωμα ψήφου. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη διερμηνειών για τα IAS για 
τελική έγκριση από την IASC. Διαμορφώνεται η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικής για 
να υποβάλει συστάσεις σχετικά με τη μελλοντική δομή και λειτουργία της IASC 
μετά την ολοκλήρωση των βασικών προτύπων. 
 
1998: Η συμμετοχή στην IFAC/IASC επεκτείνεται σε 140 οργανισμούς λογιστικής 
σε 101 χώρες. Η IASC ολοκληρώνει τα βασικά πρότυπα με την έγκριση του IAS 
39.  
 
1999: Οι Υπουργοί Οικονομικών των G7 ωθούν την υποστήριξη τους ότι τα IAS θα 
«ενισχύσουν τη διεθνή λογιστική αρχιτεκτονική». Το Συμβούλιο της IASC εγκρίνει 
ομόφωνα την αναδόμηση σε 14-μελές Συμβούλιο (12 πλήρους απασχόλησης) κάτω 
από ένα ανεξάρτητο συμβούλιο επιτρόπων. 
 
2000: Ο IOSCO συστήνει τα μέλη της να επιτρέψουν στους πολυεθνικούς εκδότες 
οικονομικών καταστάσεων τους να χρησιμοποιήσουν τα πρότυπα της IASC στις 
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διασυνοριακές προσφορές. Διαμορφώνεται μια ειδική επιτροπή, προεδρευόμενη 
από τον Πρόεδρο της US SEC Arthur Levitt, για να ορίσει τους Επιτρόπους που θα 
επιτηρήσουν τη νέα δομή του IASB. Τα μέλη της IASC εγκρίνουν την αναδόμηση 
της IASC και το νέο οργανισμό της IASC. Η Επιτροπή Ανάδειξης αναγγέλλει τους 
αρχικούς Επιτρόπους. Οι Επίτροποι ορίζουν τον Sir David Tweedie (πρόεδρος του 
Βρετανικού Συμβουλίου Προτύπων Λογιστικής) ως πρώτο Πρόεδρο του 
αναδομημένου IASB.  
 
2001: Αναγγέλλονται τα μέλη και το νέο όνομα IASB. Συστήνεται το Ίδρυμα 
IASC. Την 1η Απριλίου 2001, το νέο IASB αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις σχετικά 
με τα πρότυπα από την IASC. Τα υπάρχοντα IAS και SIC υιοθετούνται από το 
IASB. Το IASB μετακινείται στα νέα γραφεία στην διεύθυνση 30 Cannon St., 
Λονδίνο. Το IASB συναντιέται με τους προέδρους των οκτώ συνδεδεμένων 
εθνικών οργανισμών προτύπων για να αρχίσει το συντονισμό των ημερησίων 
διατάξεων και να θέσει στόχους σύγκλισης. 
 
2002: Η SIC μετονομάζεται σε Επιτροπή Διερμηνείας των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRIC) με την υποχρέωση όχι μόνο να 
ερμηνεύσει τα υπάρχοντα IAS και IFRS αλλά επίσης για να παρέχει έγκαιρη 
καθοδήγηση σε θέματα που δεν εξετάζονται σε κάποιο IAS ή IFRS. Η Ευρώπη 
απαιτεί την εφαρμογή των IFRS για τις εισηγμένες επιχειρήσεις από το 2005. Το 
IASB και FASB εκδίδουν κοινή αναφορά συμφωνίας σχετικά με ζητήματα της 
σύγκλισης.  
 
2003: Το IASB διοργανώνει δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα. Συμμετέχουν αντιπρόσωποι από 108 οργανώσεις. 
 
 
1.2. ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 
Αν και οι ιστορικά διαφορετικές εθνικές παραδόσεις και περιστάσεις, όπως η 
αστάθεια των τιμών, συνέβαλαν στην ανάπτυξη ποικίλων συνόλων προτύπων 
οικονομικών-λογιστικών καταστάσεων, η ανάγκη για παγκόσμια πρότυπα 
λογιστικής αναγνωρίζεται συνεχώς περισσότερο με την ενισχυμένη έμφαση στο 
διεθνές εμπόριο και τις ροές κεφαλαίου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
τριάντα ετών,. 
 
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τόσο σε μέγεθος όσο και 
σε σημασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απαιτώντας κυρίαρχους ρόλους 
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σε πολλούς τομείς της αγοράς και επηρεάζοντας σχεδόν κάθε χώρα, κάθε 
κυβέρνηση, και κάθε πρόσωπο. Από την οπτική της υποβολής οικονομικών 
καταστάσεων, η πολυπλοκότητα της διενέργειας διεθνών επιχειρησιακών 
διαδικασιών πέρα από τα εθνικά σύνορα, κάθε φορά με διαφορετικό σύνολο 
επιχειρησιακών κανονισμών και συχνά με διαφορετικές μεθόδους λογιστικής, 
παρουσιάζει μια εκφοβιστική πρόκληση τόσο για τους μεμονωμένους λογιστές όσο 
και για τους επαγγελματικούς οργανισμούς που καθιερώνουν τα πρότυπα 
λογιστικής και ελέγχου. Η ποικιλομορφία των εφαρμοσμένων προτύπων 
λογιστικής, ελέγχου και φορολογίας και των κανονισμών μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τη δυνατότητα αυτών των επιχειρήσεων να παραγάγουν αξιόπιστες 
οικονομικές πληροφορίες απαραίτητες τόσο για την υποβολή αναφοράς και 
καταστάσεων στους ενδιαφερόμενους φορείς τους όσο και για την προσεκτική 
ανάλυση των ευκαιριών επένδυσης που είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω 
ανάπτυξη τους. Καθώς ο αριθμός των χωρών με δραστηριότητα αυξάνεται, τόσο 
αυξάνονται και οι πιθανές περιπλοκές. 
 
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης είναι κανόνες διεθνούς 
αναγνώρισης και παραδοχής που προδιαγράφουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρατίθενται στις δημοσιοποιούμενες οικονομικές καταστάσεις μιας 
εταιρίας. Το πρώτο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(International Financial Reporting Standard - IFRS) δημοσιεύθηκε, με τον τίτλο 
«Αρχική Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» 
(First-time Adoption of International Financial Reporting Standards). Ο στόχος 
αυτού του IFRS είναι να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες IFRS οικονομικές καταστάσεις 
μιας οντότητας περιέχουν υψηλής ποιότητας πληροφορίες που είναι διαφανείς για 
τους χρήστες και συγκρίσιμες κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων που 
παρουσιάζονται, παρέχουν μια κατάλληλη αφετηρία για τη λογιστική σύμφωνα με 
τα IFRS και δημιουργούνται με κόστος που να δεν υπερβαίνει τα οφέλη των 
χρηστών.  
 
 
Πρώτη Εφαρμογή των IFRS 
 
Τον Ιούλιο του 2002, το IASB εξέδωσε το Exposure Draft 1 (ED1) Πρώτη 
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (First-
time Application of International Financial Reporting Standards). Το πρότυπο που 
θα επακολουθούσε θα ήταν σημαντικό για την καθοδήγηση των πολλών 
επιχειρήσεων που πρέπει να υιοθετήσουν τα IFRS. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται από μια οντότητα που υιοθετεί ένα ολόκληρο καθεστώς 
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λογιστικής για πρώτη φορά είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα που αντιμετωπίζει 
κατά την υιοθέτηση μεμονωμένων αλλαγών σε ένα υπάρχον σώμα προτύπων 
λογιστικής. Στην ανάπτυξη ενός πρότύπου, το IASB έπρεπε να ακολουθήσει μια 
πορεία μεταξύ του ιδανικού της πλήρους συγκρισιμότητας μεταξύ όλων των 
επιχειρήσεων IFRS και των πρακτικών δυσκολιών που προκύπτουν από έναν 
τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων που κινούνται προς την αποδοχή των IFRS 
συγχρόνως.  
 
Σε γενικές γραμμές, το ED1 προτείνει να επιτραπεί σε μια επιχείρηση η επιλογή 
ενός από τα παρακάτω:  
 Να ακολουθήσει τις υπάρχουσες απαιτήσεις γεγονός το οποίο απαιτεί την 
αναδρομική επαναδιατύπωση με τη χρησιμοποίηση των ενεργών προτύπων 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (και των επόμενων αναθεωρήσεων και 
των μεταβατικών διατάξεών τους εφόσον εφαρμόζονταν).  

 Να χρησιμοποιήσει τη νέα εναλλακτική λύση (προσέγγιση «ανοίγματος 
ισολογισμού»): κάθε ισχύον IFRS στην ημερομηνία του κλεισίματος 
ισολογισμού στις πρώτες IFRS οικονομικές καταστάσεις θα εφαρμοστεί για όλη 
την περίοδο που καλύπτεται από εκείνες τις οικονομικές καταστάσεις, δηλ. 
συμπεριλαμβανομένων όλων των συγκριτικών ετών. Καμία προσοχή δεν δίνεται 
στα πρότυπα που ήταν σε ισχύ στις προηγούμενες περιόδους. Η προτεινόμενη 
επιλογή προορίζεται να ανακουφίσει το εκτενές φορτίο που μπορεί να προκύψει 
από την επαναδιατύπωση των παλαιών συναλλαγών και την ανάκτηση των 
παλαιών αρχείων ιστορικού κόστους ειδικά των πάγιων στοιχείων. 

 
Οι επιχειρήσεις πρέπει μόνο να λάβουν την κρίσιμη απόφαση είτε να 
εκμεταλλευτούν τις προτεινόμενες απαλλαγές (στην ολότητά τους) ή εάν τα οφέλη 
της συγκρισιμότητας με τους υπάρχοντες προετοιμαστές IFRS αντισταθμίζουν τις 
σχετικές δαπάνες.  
 
Η πρόοδος των IFRS τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντική:  
 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) έχει συστήσει 
να επιτρέπουν οι ρυθμιστές τίτλων παγκοσμίως στους ξένους εκδότες να 
χρησιμοποιούν τα IFRS στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για 
τις διασυνοριακές προσφορές και εισαγωγές.  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί την εφαρμογή των IFRS στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις ουσιαστικά όλων των εισηγμένων επιχειρήσεων 
αρχίζοντας το 2005. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ αλλά 
και για τα τρία κράτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής και τις 10 χώρες 

 22



που εγκρίθηκαν για την ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκή Ένωσης το Μάιο του 
2004.  

 Πολλές άλλες χώρες αντικαθιστούν τις εθνικές Γενικά Αποδεκτές Αρχές 
Λογιστικής (GAAP) τους με τα IFRS για μερικές ή όλες τις εγχώριες 
επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένών, της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της 
Τζαμάικας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νικαράγουας, της Ρωσίας, του 
Τατζικιστάν, της Τανζανίας, και της Ουκρανίας.  

 Άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει πολιτικές αποδοχής των IFRS λέξη προς λέξη ως 
τις εθνικές GAAP τους, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, του Χογκ 
Κονγκ, και της Σιγκαπούρης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1997 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιουλίου 1998. Ο στόχος του είναι να καθοριστεί η βάση για την 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού. Ορίζει το γενικό 
πλαίσιο, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και δίνει οδηγίες για την παρουσίαση και 
την κοινοποίηση καθεμιάς οικονομικής καταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων 
οδηγιών για τη δομή τους και των ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά το 
περιεχόμενο αυτών και των σημειώσεων. 
 
Το ΔΛΠ 1 ισχύει για όλες τις οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού που 
προετοιμάζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τόσο σε επίπεδο 
μεμονωμένης επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων. Οι 
οικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού είναι εκείνες που προορίζονται να 
εξυπηρετήσουν χρήστες που δεν έχουν την εξουσία να απαιτήσουν οικονομικές 
εκθέσεις που να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και είναι ο ισολογισμός, η 
κατάσταση αποτελεσμάτων, η κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, η 
κατάσταση ταμειακών ροών, και οι πολιτικές λογιστικής καθώς και οι 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται επίσης να παρουσιάσουν μια οικονομική 
ανασκόπηση για τη διοίκηση, εκτός των οικονομικών καταστάσεων, η οποία να 
περιγράφει και εξηγεί τους κύριους παράγοντες και επιρροές της 
χρηματοοικονομικής απόδοσης της επιχείρησης, των πηγών χρηματοδότησής της, 
των πολιτικών risk management, και των δυνάμεων και πόρων των οποίων η αξία 
δεν απεικονίζεται στον ισολογισμό κάτω από τα ΔΛΠ. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει γενικά να προετοιμάζονται τουλάχιστον 
ετησίως. Εάν αλλάξει η περίοδος υποβολής των εκθέσεων και των οικονομικών 
καταστάσεων και αυτά προετοιμάζονται για μια διαφορετική περίοδο, η επιχείρηση 
πρέπει να αποκαλύψει το λόγο για την αλλαγή αυτή και να θέσει μια προειδοποίηση 
ότι τα αντίστοιχα ποσά που παρουσιάζονται μπορεί να μην είναι συγκρίσιμα. 
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Ισολογισμός  
Το πρότυπο διευκρινίζει τους ελάχιστους τίτλους που πρέπει να παρουσιάζονται 
στο πρόσωπο του ισολογισμού. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μορφή ή διάταξη της 
παρουσίασης που να είναι υποχρεωτική. Μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει, 
βασισμένη στη φύση των διαδικασιών της, εάν θέλει να διαχωρίσει τα τρέχοντα και 
τα μη-τρέχοντα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ή να παρουσιάσει τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού με βάση τη ρευστότητά τους χωρίς διάκριση 
τρεχόντων και μη-τρεχόντων. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού δεν πρέπει να 
συμψηφίζονται εκτός και αν ο συμψηφισμός απαιτείται ή επιτρέπεται από κάποιο 
άλλο ΔΛΠ. 
 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Το πρότυπο διευκρινίζει τους ελάχιστους τίτλους που πρέπει να παρουσιάζονται 
στο πρόσωπο της κατάστασης εσόδων. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μορφή ή 
διάταξη της παρουσίασης που να είναι υποχρεωτική. Τα έσοδα και τα έξοδα δεν 
πρέπει να συμψηφίζονται εκτός αν ένα άλλο ΔΛΠ απαιτεί ή επιτρέπει τέτοια 
ενέργεια, ή τα ποσά που συμψηφίζονται προκύπτουν από τα ίδια γεγονότα και δεν 
είναι υλικά. 
 
Οι δαπάνες πρέπει να αναλύονται είτε με βάση τη φύση τους (πρώτες ύλες, δαπάνες 
προσωπικού, υποτίμησης κλπ.) ή με βάση τη λειτουργία τους (κόστος πωληθέντων, 
διοικητικού κλπ.), είτε στο πρόσωπο της κατάστασης αποτελεσμάτων ή στις 
σημειώσεις. Εάν μια επιχείρηση κάνει ταξινόμηση με βάση τη λειτουργία, πρέπει 
να αποκαλύπτει και πρόσθετες πληροφορίες για τη φύση των δαπανών (δαπάνες 
απόσβεσης, χρεολυσίας, προσωπικού). 
 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Αντί να καθορίζει χωριστά πρότυπα για την παρουσίαση της κατάστασης 
ταμειακών ροών, το ΔΛΠ 1 αναφέρεται στο ΔΛΠ 7 (αν.1992) Καταστάσεις 
Ταμειακών Ροών. 
 
Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων  
Το ΔΛΠ 1 απαιτεί την παρουσίαση μιας κατάστασης των αλλαγών των ιδίων 
κεφαλαίων ως χωριστό μέρος των οικονομικών καταστάσεων, που να παρουσιάζει:  
 Το καθαρό κέρδος ή ζημία χρήσεως. 
 Κάθε στοιχείο εσόδων ή εξόδων, και κάθε κέρδος ή ζημία, που καταχωρείται 
κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια και το σύνολο αυτών των στοιχείων. 
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 Την σωρευτική επίδραση των ρυθμίσεων προγενέστερων χρήσεων, των 
μεταβολών στις λογιστικές μεθόδους και των διορθώσεων βασικών λαθών 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8. 

 
Πολιτικές Λογιστικής και Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων  
Ως ελάχιστον, το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να 
παρουσιάζει τις ακολουθούμενες πολιτικές λογιστικής, τις μεθόδους αποτίμησης 
και βάσεις καταρτίσεως τους, αφηγηματικές περιγραφές ή λεπτομερείς αναλύσεις 
των στοιχείων που παρουσιάζονται στο πρόσωπο των οικονομικών καταστάσεων, 
πληροφορίες που απαιτούνται ή που ενθαρρύνονται από τα ΔΛΠ και οι οποίες δεν 
εμφανίζονται αλλού σε κάποια οικονομική κατάσταση, και άλλες πληροφορίες 
απαραίτητες για την κατανόηση και τη ακριβοδίκαιη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Δίκαιη Παρουσίαση και Συμμόρφωση με τα ΔΛΠ  
Οι οικονομικές καταστάσεις απαιτούνται να παρουσιάζουν δίκαια την οικονομική 
θέση, τη χρηματοοικονομική απόδοση και τις ροές μετρητών μιας επιχείρησης. Μια 
τέτοια δίκαιη παρουσίαση θα επιτευχθεί γενικά με τη συμμόρφωση με τα ΔΛΠ.  
 
SIC 8, Πρώτη Φορά Εφαρμογής των ΔΛΠ  
Όταν μια οντότητα υιοθετεί τα ΔΛΠ και πρέπει να τα εφαρμόζει ως κύριες 
λογιστικές αρχές πλήρως για πρώτη φορά, πρέπει να επαναδιατυπώσει τις 
οικονομικές καταστάσεις και για την προγενέστερη περίοδο χρησιμοποιώντας τα 
πρότυπα ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκείνων των περιόδων - σαν να είχαν 
ετοιμαστεί και εκείνες οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Για 
παράδειγμα για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2001 πρέπει να υπάρχει 
συγκριτική πληροφόρηση και για τη χρήση 2000. Τα πρότυπα και οι διερμηνείες 
πρέπει γενικά να εφαρμοστούν αναδρομικά. Αν δεν είναι εφικτό να γίνει η 
αναμόρφωση παρελθουσών χρήσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ, τότε απλά 
γνωστοποιείται το γεγονός στις σημειώσεις. Οι αναμορφώσεις των παρελθουσών 
χρήσεων γίνεται στο υπόλοιπο έναρξης του λογαριασμού κέρδη εις νέο. 
 
SIC 18, Συνέπεια - Εναλλακτικές Λογιστικές Αρχές  
Εάν περισσότερες από μια πολιτικές λογιστικής είναι διαθέσιμες από ένα ΔΛΠ ή 
μια Διερμηνεία, η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και να εφαρμόσει πάγια και με 
συνέπεια μια από εκείνες τις πολιτικές σε όλα τα παρόμοια στοιχεία εκτός αν το 
Πρότυπο επιτρέπει συγκεκριμένα τη χρήση διαφορετικών πολιτικών (επιτρέπει 
κατηγοριοποίηση των ειδών - συναλλαγές, γεγονότα, ή ποσά). Όταν έχει αρχικά 
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επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος, κάθε αλλαγή αυτής θα πρέπει να γίνεται με βάση τις 
διατάξεις του ΔΛΠ 8 και να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ή κατηγορίες ειδών. 
 
 
ΔΛΠ 2, Αποθέματα  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά τις χρήσεις που αρχίζουν την 
ή από την 1η Ιανουαρίου 1995. Το αναθεωρημένο κείμενο ορισμένων παραγράφων 
λόγω του ΔΛΠ 41, Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις έχει εφαρμογή την ή από την 1η 
Ιανουαρίου 2003. Ο στόχος του είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό για τα 
αποθέματα στα πλαίσια του συστήματος ιστορικού κόστους. Παρέχει οδηγίες 
σχετικά με τον προσδιορισμό του κόστους των αποθεμάτων και της επακόλουθης 
αναγνώρισης του ως έξοδο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποτίμησης στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.  
 
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται για πώληση 
σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία της επιχείρησης (ολοκληρωμένα προϊόντα), 
στοιχεία ενεργητικού στη διαδικασία παραγωγής (εργασία υπό εξέλιξη), και τα 
υλικά και τις προμήθειες που καταναλώνονται στην παραγωγή (πρώτες ύλες). 
 
Αποτίμηση των Αποθεμάτων 
Τα αποθέματα πρέπει να αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους 
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας (net realizable value - NRV). Το 
κόστος πρέπει να περιλάβει όλα τα:  
 Κόστη αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των φόρων, της μεταφοράς και του 
χειρισμού), μείον των λαμβανόμενων εμπορικών εκπτώσεων.  

 Κόστη μετατροπής (συμπεριλαμβανομένων των σταθερών και μεταβλητών 
γενικών εξόδων κατασκευής). 

 Άλλα κόστη που αναλαμβάνονται προκειμένου να έρθουν τα αποθέματα στην 
παρούσα θέση και κατάσταση τους. 

 
Το κόστος των αποθεμάτων δεν πρέπει να περιλαμβάνει τις ανώμαλες φύρες, τις 
δαπάνες αποθήκευσης, τα διοικητικά γενικά έξοδα ανεξάρτητα της παραγωγής, ή 
τις δαπάνες πώλησης. 
 
Το κόστος κτήσεως των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε βάση τις μεθόδους FIFO 
(first in – first out) ή μέσου σταθμικού κόστους (weighted average), εκτός των 
αποθεµάτων που δεν αντικαθίστανται µε µία κανονική ροή ή που παράγονται και 
διαχωρίζονται για ειδικούς σκοπούς, στα οποία χρησιμοποιείται η μέθοδος του 
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εξατομικευμένου κόστους. Εναλλακτικά επιτρέπεται και η χρησιμοποίηση της 
μεθόδου LIFO (last in – first out 
 
SIC 1, Συνέπεια - Διαφορετικοί Τρόποι Προσδιορισμού Κόστους Αποθεμάτων 
Η ίδια μέθοδος προσδιορισμού του κόστους (όπως η FIFO ή ο σταθμισμένος μέσος 
όρος) πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αποθέματα που έχουν τα ίδια 
χαρακτηριστικά. Για αποθέματα (ή κατηγορίες αποθεμάτων) που έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί μέθοδοι 
προσδιορισμού του κόστους. 
 
Υποτίμηση στην Καθαρή Ρευστοποιήσιμη Αξία  
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (net realizable value - NRV). είναι η 
υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης, μειωμένη με 
το εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης και τις εκτιμώμενες δαπάνες για την 
ολοκλήρωση της παραγωγής και της πώλησης τους. Η ζημία που θα προκύψει από 
οποιοιδήποτε υποτίμηση στην NRV πρέπει να αναγνωριστεί ως δαπάνη στην χρήση 
την οποία αφορά. Σε περίπτωση ανάκτησης της υποτίμησης το κέρδος που 
προκύπτει πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία 
προέκυψε. Όταν τα αποθέματα πωλούνται, η λογιστική αξία εκείνων των 
αποθεμάτων πρέπει να αναγνωριστεί ως δαπάνη στην χρήση στην οποία 
αναγνωρίζεται το σχετικό έσοδο. 
 
 
ΔΛΠ 7, Κατάσταση Ταμειακών Ροών  
 
Αυτό το πρότυπο που αναθεωρήθηκε το 1992 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την  ή από την 1η Ιανουαρίου 1994. Ο στόχος του είναι να απαιτεί την παρουσίαση 
των πληροφοριών για τις ιστορικές αλλαγές στα μετρητά και τα ισοδύναμα 
μετρητών μιας οντότητας με τη βοήθεια μιας κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία 
ταξινομεί τις ροές μετρητών κατά τη διάρκεια της περιόδου σύμφωνα με τις 
δραστηριότητες λειτουργίας, επένδυσης, και χρηματοδότησης. 
 
Παρουσίαση της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
Η κατάσταση ταμειακών ροών αναλύει τις αλλαγές στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ταμειακά ισοδύναμα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα μετρητά και τις καταθέσεις, ενώ τα ταμειακά 
ισοδύναμα περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες (λιγότερο από 3 μήνες από την 
ημερομηνία απόκτησης), υψηλής ρευστότητας επενδύσεις που είναι άμεσα 
μετατρέψιμες σε ένα γνωστό ποσό μετρητών διαθεσίμων, και που υπόκεινται σε 
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ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους. Οι σημειώσεις καθοδήγησης δείχνουν 
ότι μια επένδυση συνήθως συναντά τον ορισμό του ισοδύναμου μετρητών όταν έχει 
ωριμότητα τριών μηνών ή λιγότερων από την ημερομηνία της απόκτησης. Οι 
επενδύσεις καθαρής θέσης κανονικά αποκλείονται, εκτός και αν είναι ουσιαστικά 
ένα ισοδύναμο μετρητών (π.χ. προνομιούχες μετοχές που αποκτιούνται μέσα σε 
τρεις μήνες από την καθορισμένη ημερομηνία εξαγοράς τους). Τα χρεωστικά 
υπόλοιπα που είναι αποδοτέα στην απαίτηση και που αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
τμήμα της διαχείρισης μετρητών της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται επίσης ως 
συστατικό των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων. 
 
Οι ταμειακές ροές ταξινομούνται κατά επιχειρηματικές, επενδυτικές και 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι βασικές αρχές που διευκρινίζονται από το 
ΔΛΠ 7 για την προετοιμασία μιας κατάστασης ταμειακών ροών είναι οι ακόλουθες:  
 Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας 
εσόδων για την επιχείρηση που δεν είναι επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές. 
Επομένως, αυτές οι ταμειακές ροές περιλαμβάνουν τα μετρητά που 
εισπράττονται από τους πελάτες και τα μετρητά που πληρώνονται στους 
προμηθευτές και τους υπαλλήλους. Οι ροές για τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εμφανίζονται χρησιμοποιώντας είτε άμεσες (συστηνόμενες) είτε 
έμμεσες μεθόδους.  

 Οι επενδυτικές δραστηριότητες είναι η απόκτηση και η διάθεση 
μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν 
θεωρούνται ισοδύναμα μετρητών. 

 Οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που 
καταλήγουν σε μεταβολή στο μέγεθος και τη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων 
και της δομής δανεισμού της επιχείρησης.  

 Οι τόκοι και τα μερίσματα που εισπράττονται και πληρώνονται μπορούν να 
ταξινομηθούν ως επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 
ταμειακές ροές, υπό τον όρο ότι είναι ταξινομημένα με συνέπεια από περίοδο σε 
περίοδο.  

 Οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από τους φόρους εισοδήματος κανονικά 
ταξινομούνται ως ροές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εκτός αν μπορούν να 
συσχετιστούν συγκεκριμένα με επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες.  

 Για τις ταμειακές ροές επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνεται η 
άμεση μέθοδος παρουσίασης, αλλά η έμμεση μέθοδος (με βάση την οποία το 
κέρδος ή η ζημία της περιόδου αναμορφώνεται µε βάση τις επιδράσεις των 
συναλλαγών µη ταμειακής φύσεως, των δεδουλευμένων εισπράξεων ή 
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πληρωμών, καθώς και στοιχείων εξόδων ή εσόδων, που συνδέονται µε 
επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές δραστηριότητες) είναι αποδεκτή.  

 Οι ροές μετρητών που σχετίζονται με εξαιρετικά στοιχεία πρέπει να 
ταξινομηθούν ως επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές, και να 
απεικονισθούν χωριστά  

 Η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συναλλαγών 
που εμφανίζονται σε ξένο νόμισμα και των ταμειακών ροών ενός ξένου 
υποκαταστήματος πρέπει να είναι η ισοτιμία που ίσχυε στην ημερομηνία των 
ταμειακών ροών.  

 Οι επενδυτικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν απαιτούν τη χρήση 
μετρητών πρέπει να αποκλειστούν από τη κατάσταση ταμειακών ροών, αλλά 
πρέπει να κοινοποιηθούν χωριστά κάπου αλλού στις οικονομικές καταστάσεις, 
έτσι ώστε να παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. 

 
 
ΔΛΠ 8, Αποτελέσματα Περιόδου, Θεμελιώδη Σφάλματα και Αλλαγές στις 
Λογιστικές Αρχές  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο στόχος του είναι να ορίσει την ταξινόμηση, 
κοινοποίηση, και τον λογιστικό χειρισμό ορισμένων στοιχείων στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων έτσι ώστε όλες οι οντότητες να προετοιμάζουν και να 
παρουσιάζουν μια κατάσταση αποτελεσμάτων σε συνεπή βάση.  
 
Στοιχεία που Πρέπει να Περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται σε μια περίοδο πρέπει να 
περιλαμβάνονται στο καθαρό κέρδος ή ζημία για την περίοδο, εκτός αν κάποιο 
άλλο ΔΛΠ απαιτεί ή επιτρέπει κάτι διαφορετικό όπως τα πλεονάσματα ανατίμησης 
(ΔΛΠ 16, Ενσώματα Πάγια). 
 
Το καθαρό κέρδος ή ζημία για την περίοδο περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο 
συστατικά, τα οποία πρέπει να αποκαλύπτονται χωριστά στο πρόσωπο της 
κατάστασης αποτελεσμάτων:  

 Κέρδος ή ζημία από συνήθεις δραστηριότητες. 
 Έκτακτα στοιχεία. 

 
Οι συνήθεις δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από μια 
επιχείρηση ως τμήμα της λειτουργίας της. Οι συνήθεις δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν δραστηριότητες που είναι τυχαίες, αλλά σχετικές με, τον τομέα 
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εργασιών της επιχείρησης. Κοινοποίηση απαιτείται για στοιχεία κέρδους ή ζημίας 
από αυτές τις δραστηριότητες τέτοιου μεγέθους, φύσης ή επίπτωσης που η 
κοινοποίησή τους σχετίζεται με την εξήγηση της απόδοσης για την περίοδο.  
 
Στοιχεία ασυνήθιστου μεγέθους, φύσης, ή επίπτωσης από τις συνήθεις 
δραστηριότητες πρέπει να αποκαλύπτονται χωριστά (σύνολο στο πρόσωπο της 
κατάστασης αποτελεσμάτων, ανάλυση στις σημειώσεις). Τα έκτακτα στοιχεία 
προκύπτουν από γεγονότα που είναι σαφώς ξεχωριστά από τις συνήθεις 
δραστηριότητες της επιχείρησης και επομένως δεν αναμένεται να 
επαναλαμβάνονται συχνά ή τακτικά. Τα μόνα παραδείγματα που δίνονται είναι η 
απαλλοτρίωση των στοιχείων ενεργητικού, ή ένας σεισμός ή κάποια άλλη φυσική 
καταστροφή. Αυτά είναι σπάνια γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο της 
διοίκησης της επιχείρησης.  
 
Θεμελιώδη Λάθη  
Τα θεμελιώδη λάθη ορίζονται ως τα λάθη τέτοιας σημασίας που οι οικονομικές 
καταστάσεις μιας ή περισσότερων προγενέστερων περιόδων δεν μπορούν πλέον να 
θεωρηθούν αξιόπιστες στην ημερομηνία κοινοποίησης τους γιατί δεν δίδουν την 
πραγματική εικόνα. Συνήθως όταν εντοπίζεται ένα σημαντικό λογιστικό λάθος σε 
μεταγενέστερη περίοδο, η διόρθωση του γίνεται διαμέσου του υπόλοιπου έναρξης 
του λογαριασμού κέρδη εις νέο και επανασυντάσσονται διορθωμένες συγκριτικές 
καταστάσεις σαν να υπήρχε η διόρθωση, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο. Για τη 
διόρθωση αυτή απαιτείται κοινοποίηση στις σημειώσεις. Σαν εναλλακτικό χειρισμό 
(αθροιστική επίδραση στο καθαρό κέρδος ή ζημία για την περίοδο) το ποσό της 
διόρθωσης μπορεί να περιληφθεί στα αποτελέσματα και τις συγκριτικές 
πληροφορίες της τρέχουσας χρήσης που παρουσιάζονται όπως αναφέρθηκαν 
προηγουμένως χωρίς ανάλογη υποχρεωτική επανασύνταξη των προηγούμενων 
χρήσεων. Εάν επιλεχθεί αυτή η εναλλακτική λύση, οι πρόσθετες πληροφορίες που 
απεικονίζουν την επίδραση σαν να είχε υιοθετηθεί ο πρώτος χειρισμός πρέπει να 
γνωστοποιηθούν στις σημειώσεις, εκτός αν αυτό είναι ανέφικτο. 
 
Αλλαγές στις Λογιστικές Αρχές  
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8, μια αλλαγή στην πολιτική λογιστικής πρέπει να γίνει μόνο 
εάν απαιτείται από το νόμο ή από αλλαγή σε λογιστικό πρότυπο, ή ώστε να γίνει 
μια πιο ορθή παρουσίαση κάποιας συναλλαγής ή πράξης. Μια αλλαγή που γίνεται 
βάσει ενός νέου IFRS πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις μεταβατικές 
διατάξεις που διευκρινίζονται στο νέο πρότυπο.  
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Σύμφωνα με τον βασικό χειρισμό, αλλαγές άλλες από αυτές που προκύπτουν στην 
εφαρμογή ενός νέου IFRS πρέπει να εφαρμόζονται αναδρομικά, δια μέσου του 
υπολοίπου έναρξης του λογαριασμού κερδών εις νέο, και να επαναδιατυπώνονται οι 
συγκριτικές πληροφορίες, όπου είναι δυνατόν, διαφορετικά λογίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης οπότε απαιτείται σύνταξη pro-forma οικονομικών 
συγκριτικών καταστάσεων.  
 
Μια αλλαγή σε λογιστική αρχή πρέπει να εφαρμοστεί μελλοντικά όταν δεν μπορεί 
να καθοριστεί εύλογα η απαιτούμενη ρύθμιση του υπολοίπου κερδών εις νέο. 
 
Αναθεώρηση Λογιστικών Εκτιμήσεων  
Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις απαιτούνται για τη διενέργεια προβλέψεων 
(απαιτήσεων, αποθεμάτων, ωφέλιμης ζωής παγίων κλπ). Η επίδραση μιας αλλαγής 
σε μια λογιστική εκτίμηση πρέπει να περιληφθεί στο καθαρό κέρδος ή ζημία στην 
χρήση της αλλαγής και οποιωνδήποτε επηρεαζόμενων μελλοντικών χρήσεων. Η 
φύση και το ποσό μιας αλλαγής σε λογιστική εκτίμηση που έχει ουσιώδη επίδραση 
στην τρέχουσα περίοδο, ή που αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις επόμενες 
χρήσεις, πρέπει να γνωστοποιηθεί. Εάν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση, 
το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί 
 
 
ΔΛΠ 10, Γεγονότα Μεταγενέστερα της Ημερομηνίας Σύνταξης του 
Ισολογισμών  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1999 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 2000. Ο στόχος του είναι να ορίσει πότε πρέπει μια 
επιχείρηση να ρυθμίσει τις οικονομικές της καταστάσεις για τα γεγονότα μετά από 
την ημερομηνία ισολογισμού, και οι κοινοποιήσεις που μια επιχείρηση πρέπει να 
δώσει για την ημερομηνία που εγκρίνονται για έκδοση οι οικονομικές καταστάσεις 
και για τα γεγονότα μετά από την ημερομηνία ισολογισμού.  
 
Γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης ισολογισμού είναι εκείνα τα 
γεγονότα, τόσο ευνοϊκά όσο και δυσμενή, τα οποία συμβαίνουν μεταξύ της 
ημερομηνίας ισολογισμού και της ημερομηνίας που οι οικονομικές καταστάσεις 
εγκρίνονται για έκδοση.  
 
Τα γεγονότα αυτά μπορεί να είναι διορθωτικά ή μη διορθωτικά. Διορθωτικά είναι 
τα γεγονότα μετά από την ημερομηνία ισολογισμού που παρέχουν περαιτέρω 
στοιχεία για τις συνθήκες που υπήρχαν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 
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(όπως η απόφαση μιας δικαστικής υπόθεσης μετά από την ημερομηνία 
ισολογισμού). Μη διορθωτικά γεγονότα είναι αυτά με τα οποία δεν 
αναμορφώνονται οι οικονομικές καταστάσεις για να απεικονίσουν τα γεγονότα 
αυτά τα οποία είναι ενδεικτικά συνθηκών που προέκυψαν μετά από την ημερομηνία 
ισολογισμού (όπως μια πτώση στις τιμές αγοράς μετά από το τέλος έτους, η οποία 
δεν αλλάζει την αξιολόγηση των επενδύσεων στην ημερομηνία ισολογισμών). 
 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 10:  
 Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναμορφωθούν για γεγονότα μετά από 
την ημερομηνία ισολογισμού που παρέχουν απόδειξη ότι προϋπήρχαν της 
ημερομηνίας του ισολογισμού. 

 Οι οικονομικές καταστάσεις δεν πρέπει να αναμορφωθούν για γεγονότα 
μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού αν οι συνθήκες αυτών 
προέκυψαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού. 

 
Μερίσματα  
Το ΔΛΠ 10 διευκρινίζει ότι τα μερίσματα στους κατόχους τίτλων που προτείνονται 
ή ανακοινώνονται μετά από την ημερομηνία ισολογισμού δεν πρέπει να 
αναγνωριστούν ως υποχρέωση (στοιχείο παθητικού) στην ημερομηνία ισολογισμού 
και απαιτείται γνωστοποίηση (σύμφωνα με το ΔΛΠ 1) στις σημειώσεις ή στον 
ισολογισμό μέσα στα στοιχεία καθαρής θέσης.  
 
Αρχή Συνέχισης της Δραστηριότητας 
Το ΔΛΠ 10 (αν1999) διευκρινίζει ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν πρέπει να 
καταρτίζονται υπό τη βάση της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητας εάν η 
διοίκηση προτίθεται μετά από την ημερομηνία ισολογισμού είτε να ρευστοποιήσει 
την επιχείρηση είτε να παύσει τη λειτουργία της, ή εάν δεν έχει άλλη εναλλακτική 
λύση από το να πράξει τα παραπάνω. Απαιτείται γνωστοποίηση (ΔΛΠ 1) αν οι 
οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας της επιχείρησης, ή η διοίκηση είναι ενήμερη για ουσιώδεις 
αβεβαιότητες οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα της επιχείρησης να 
συνεχίσει τις δραστηριότητές της. 
 
 
ΔΛΠ 11, Συμβάσεις Κατασκευής Έργων  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή 
από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο στόχος του είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό 
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για τα έσοδα και τις δαπάνες που συνδέονται με τις συμβάσεις κατασκευής έργων 
στις οικονομικές καταστάσεις του αναδόχου. 
 
Μια σύμβαση κατασκευής έργου είναι μια σύμβαση που συζητιέται συγκεκριμένα 
για την κατασκευή ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας ομάδας αλληλένδετων 
στοιχείων ενεργητικού. Οι συμβάσεις κατασκευής περιλαμβάνουν συμβάσεις για 
υπηρεσίες  αρχιτεκτονικής, εφαρμοσμένης μηχανικής, κατεδάφισης και άλλες 
σχετικές με την κατασκευή ενός στοιχείου ενεργητικού. 
 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 11, εάν μια σύμβαση καλύπτει δύο ή περισσότερα στοιχεία 
ενεργητικού, η κατασκευή κάθε στοιχείου ενεργητικού πρέπει να υπολογισθεί ως 
ξεχωριστή σύμβαση εάν:  
 Υποβλήθηκαν χωριστές προτάσεις για κάθε στοιχείο ενεργητικού.  
 Τα μέρη της σύμβασης σχετικά με κάθε στοιχείο ενεργητικού συζητήθηκαν 
χωριστά. 

 Οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε στοιχείου ενεργητικού μπορούν να εκτιμηθούν. 
 
Διαφορετικά, η σύμβαση πρέπει να υπολογισθεί στο σύνολο της. Δύο ή 
περισσότερες συμβάσεις πρέπει να υπολογισθούν ως ενιαία σύμβαση εάν έχουν 
συναφθεί σαν ένα ενιαίο σύνολο ή αποτελούν στην πραγματικότητα μέρος ενός 
ενιαίου προγράμματος με γενικό όριο κέρδους και η εργασία είναι αλληλένδετη.  
 
Έσοδα και Έξοδα Σύμβασης 
Τα έσοδα της σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνουν το συμφωνηθέν ποσό στην 
αρχική σύμβαση, συν τα έσοδα από τις παραλλαγές στην εργασία, τις αξιώσεις και 
τις πληρωμές κινήτρου που (α) αναμένεται να εισπραχθούν, και (β) μπορούν να 
εκτιμηθούν εύλογα.  
 
Τα έξοδα της σύμβασης πρέπει να περιλαμβάνουν τις δαπάνες που αφορούν άμεσα 
τη συγκεκριμένη σύμβαση, συν τις δαπάνες που αποδίδονται στη γενική 
δραστηριότητα εργολαβίας του αναδόχου μέχρι το σημείο που μπορούν να 
προσδιοριστούν εύλογα στη σύμβαση, συν οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που 
μπορούν να χρεωθούν συγκεκριμένα στον πελάτη υπό τους όρους της σύμβασης. 
 
Αναγνώριση των Εσόδων και Εξόδων  
Εάν η έκβαση μιας σύμβασης κατασκευής μπορεί αξιόπιστα να υπολογιστεί, τα 
έσοδα και τα έξοδα πρέπει να αναγνωριστούν με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 
της δραστηριότητας της σύμβασης. Αυτό είναι γνωστό ως μέθοδος του ποσοστού 
ολοκλήρωσης του έργου κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού όταν η 
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έκβαση της σύμβασης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (αξιόπιστη εκτίμηση του 
συνολικού εσόδου της σύμβασης, του σταδίου ολοκλήρωσης, και των δαπανών 
ολοκλήρωσης της σύμβασης). 
 
Σε περίπτωση µη αξιόπιστης εκτίμησης του αποτελέσματος της σύμβασης το 
κόστος θα πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 
πραγματοποιήθηκε και το έσοδο θα πρέπει να καταχωρείται µόνο στην έκταση που 
τα πραγματοποιημένα έξοδα της σύμβασης πιθανολογείται ότι θα ανακτηθούν (cost 
recovery method). Οποιαδήποτε αναμενόμενη ζημία από την σύμβαση κατασκευής 
θα πρέπει να επιβαρύνει άμεσα τα αποτελέσματα. 
 
 
ΔΛΠ 12, Φόρος Εισοδήματος  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2000 αφορά περίοδος που αρχίζουν την ή 
από την 1η Ιανουαρίου 1998. Η αναθεώρηση του 2000 έχει εφαρμογή για τις 
χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2001. Ο στόχος του είναι να ορίσει 
τον λογιστικό χειρισμό για το φόρο εισοδήματος, να καθιερώσει τις αρχές και να 
παράσχει οδηγίες για τις συνέπειες των φόρων τρεχουσών και μελλοντικών 
εισοδημάτων σχετικά με: 
 Τη μελλοντική αποκατάσταση (τακτοποίηση) των λογιστικών αξιών  στοιχείων 
ενεργητικού (παθητικού) στον ισολογισμό μιας οικονομικής μονάδας. 

 Συναλλαγές της τρέχουσας χρήσης που αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων ή άμεσα μέσω της καθαρής θέσης. 

 
Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο της χρήσης και πρέπει να βαρύνει τα 
αποτελέσματα της χρήσης που αφορά. Υπολογίζεται επί του λογιστικού 
αποτελέσματος και αφού ληφθούν υπόψη οι μόνιμες διαφορές μεταξύ λογιστικής 
και φορολογικής βάσης υπολογισμού. Ο φόρος που αντιστοιχεί στις προσωρινές 
(temporary) διαφορές µμεταξύ λογιστικών και φορολογικών εξόδων / εσόδων, 
λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που αφορά και υπολογίζεται σαν διαφορά 
στοιχείων του ισολογισμού μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης αυτών. Όταν 
µία χρονική διαφορά κλείσει, τότε αντιλογίζεται και ο αντίστοιχος αναβαλλόμενος 
φόρος, που είχε λογισθεί όταν είχε προκύψει αρχικά η διαφορά. 
 
Ορισμοί  
Προσωρινή διαφορά: Μια διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού και της φορολογικής βάσης του.  
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Φορολογήσιμη προσωρινή διαφορά: Μια προσωρινή διαφορά που θα οδηγήσει σε 
φορολογήσιμα ποσά στο μέλλον όταν ανακτάται η λογιστική αξία του στοιχείου 
ενεργητικού ή εγκαθίσταται μια υποχρέωση.  
Εκπεστέα προσωρινή διαφορά: Μια προσωρινή διαφορά που θα οδηγήσει σε ποσά 
που εκπίπτονται της φορολογίας στο μέλλον όταν ανακτάται η λογιστική αξία του 
στοιχείου ενεργητικού ή εγκαθίσταται η υποχρέωση. 
 
Τρέχων φόρος  
Ο τρέχων φόρος για τις τρέχουσες και προγενέστερες περιόδους πρέπει να 
αναγνωριστεί ως υποχρέωση μέχρι το σημείο που δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα, και 
ως στοιχείο ενεργητικού μέχρι το σημείο που τα ποσά που ήδη καταβλήθηκαν 
ξεπερνούν το ποσό που οφείλεται. Το όφελος μιας φορολογικής ζημίας που μπορεί 
να ανακτήσει τον τρέχοντα φόρο μιας προγενέστερης περιόδου πρέπει να 
αναγνωριστεί ως στοιχείο ενεργητικού. Τα τρέχοντα φορολογικά στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού πρέπει να εκτιμηθούν στο ποσό που αναμένεται να 
καταβληθεί στις φορολογικές αρχές, χρησιμοποιώντας τα ποσοστά που έχουν 
θεσπιστεί ουσιαστικά κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 
 
Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων 
Η γενική αρχή που καθιερώνεται στο ΔΛΠ 12 (αν2000) είναι ότι οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να αναγνωριστούν για όλες τις φορολογήσιμες 
(εκπεστέες) προσωρινές διαφορές. Υπάρχουν τρεις εξαιρέσεις στην απαίτηση να 
αναγνωριστεί μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση:  
 Στοιχεία του παθητικού που προκύπτουν από την υπεραξία για την οποία η 
εξαγορά δεν είναι αφαιρέσιμη για φορολογικούς λόγους. 

 Στοιχεία του παθητικού που προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση ενός 
στοιχείου ενεργητικού / παθητικού εκτός μετασχηματισμού επιχειρήσεων που, 
κατά την διάρκεια της συναλλαγής, δεν έχει επιπτώσεις στο λογιστικό ή στο 
φορολογήσιμο κέρδος. 

 Στοιχεία του παθητικού που προκύπτουν από αδιανέμητα κέρδη από επενδύσεις 
όπου η επιχείρηση είναι σε θέση να ελέγξει το χρόνο της αντιστροφής της 
διαφοράς και είναι πιθανό ότι η αντιστροφή δεν θα εμφανιστεί στο εγγύς 
μέλλον.  

 
Σε περίπτωση ενδεχόμενης φορολογικής υποχρέωσης η οποία ενδέχεται να συμβεί 
µόνο κατόπιν αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας (π.χ. διανομή ειδικών 
αφορολόγητων αποθεματικών για τα οποία πρέπει να πληρωθεί φόρος) τότε δεν 
υπάρχει υποχρέωση λογισμού του αναβαλλόμενου φόρου, αλλά µόνο 
γνωστοποίηση αυτού στις οικονομικές καταστάσεις 
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Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων 
Μία αναβαλλόμενη απαίτηση / συμψηφισμός φόρου πρέπει να αναγνωριστεί για τις 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές στην έκταση που υπάρχει η βεβαιότητα ότι η 
εταιρεία θα είναι κερδοφόρος όταν μελλοντικά κλείσει η χρονική αυτή διαφορά, 
έτσι ώστε να συμψηφίσει την απαίτηση µε την φορολογική υποχρέωση, εκτός αν η 
αναβαλλόμενη είσπραξη φόρου προκύπτει από:  
 Αρνητική υπεραξία που αντιμετωπίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 22 (αν1998) Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων ή  

 Αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου ενεργητικού / παθητικού εκτός 
μετασχηματισμού επιχειρήσεων που, κατά την διάρκεια της συναλλαγής, δεν 
έχει επιπτώσεις στο λογιστικό ή στο φορολογήσιμο κέρδος.  

 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων πρέπει να 
αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και να μειώνεται στην έκταση που 
δεν θα είναι πλέον πιθανό να είναι διαθέσιμο επαρκές φορολογικό κέρδος για να 
επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το όφελος μέρους ή όλης της αναβαλλόμενης 
φορολογικής απαίτησης. Οποιαδήποτε τέτοια μείωση πρέπει να αντιστραφεί στη 
συνέχεια μέχρι το σημείο που γίνεται πιθανό ότι το ικανοποιητικό φορολογήσιμο 
κέρδος θα είναι διαθέσιμο. 
 
Αποτίμηση των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων ή Υποχρεώσεων 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πρέπει να 
αποτιμηθούν στους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν για την 
χρήση που βεβαιώνεται η απαίτηση ή εγκαθίσταται η υποχρέωση (μέθοδος 
παθητικού), βασισμένα στους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί 
ουσιαστικά κατά την ημερομηνία ισολογισμών. Η αποτίμηση πρέπει να απεικονίσει 
τις επιχειρηματικές προσδοκίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο η λογιστική αξία των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων θα ανακτηθεί 
ή θα τακτοποιηθεί.  
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (χρεωστικοί και 
πιστωτικοί φόροι) δεν πρέπει να προεξοφλούνται. 
 
SIC 21, Φόρος Εισοδήματος – Υπολειμματική Αξία από μη Αποσβέσιμα Πάγια 
Όταν ένα μη-αποσβέσιμο στοιχείο ενεργητικού φέρεται σε ένα επανεκτιμημένο 
ποσό σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 (αν1998), Ενσώματα Πάγια, κανένα μέρος ενός 
τέτοιου στοιχείου ενεργητικού δεν αναμένεται να ανακτηθεί μέσω της χρήσης του. 
Επομένως, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση που προκύπτει 
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από ένα πάγιο που αναπροσαρμόζεται σε τρέχουσες αξίες αλλά δεν αποσβένεται 
πρέπει να υπολογίζεται στην αξία που θα προέκυπτε από την πώληση 
(ρευστοποίηση) του στοιχείου παρά από την απόσβεση του επειδή ακριβώς δεν 
αποσβένεται.  
 
SIC 25, Φόρος Εισοδήματος - Αλλαγές στο Φορολογικό Καθεστώς μιας 
Εταιρίας ή Μετόχου 
Μια αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς μιας εταιρίας ή ενός μετόχου της δεν δίνει 
αφορμή για αυξήσεις ή μειώσεις στα ποσά προ του φόρου που αναγνωρίζονται 
άμεσα στην καθαρή θέση. Επομένως, οι τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές 
συνέπειες της αλλαγής πρέπει να περιληφθούν στο καθαρό κέρδος ή ζημία για την 
χρήση εκτός αν αυτές οι συνέπειες αφορούν συναλλαγές ή γεγονότα που 
αναγνωρίστηκαν άμεσα στην καθαρή θέση. Εάν υπάρξει μια τέτοια αλλαγή τότε η 
διαφορά που προκύπτει πρέπει να λογιστικοποιείται στα αποτελέσματα, εκτός εάν η 
αλλαγή αφορά στοιχεία που έχουν λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση, οπότε ο 
φόρος λογίζεται ανάλογα. 
 
 
ΔΛΠ 14, Παροχή Πληροφόρησης ανά Τμήμα Επιχείρησης  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1997 αφορά περιόδους που αρχίζουν από ή 
μετά την 1η Ιουλίου 1998. Ο στόχος του είναι να καθιερωθούν οι αρχές για την 
αναφορά οικονομικών πληροφοριών ανά γραμμή της επιχείρησης και ανά 
γεωγραφική περιοχή. Οι εισηγµένες εταιρείες, πρέπει να παρουσιάζουν τα 
λογιστικά αποτελέσματα και τα κυριότερα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
επιχείρησης αναλυμένα στα κύρια και δευτερεύοντα επιχειρησιακά και γεωγραφικά 
τμήματα της εταιρείας. Το επίπεδο σημαντικότητας για την δημιουργία τμήματος 
είναι 10% επί του συνόλου. Επίσης όλα τα τμήματα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσα µε το 75% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. 
 
Το ΔΛΠ 14 ισχύει για τις επιχειρήσεις των οποίων οι τίτλοι κεφαλαίου ή χρέους 
διαπραγματεύονται δημόσια και για τις επιχειρήσεις στο στάδιο της έκδοσης των 
τίτλων στο κοινό. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιχείρηση που παρέχει εθελοντικά 
πληροφορίες τμήματος πρέπει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του προτύπου. Το 
πρότυπο επίσης απαιτεί μια επιχείρηση να κοιτάζει την οργανωτική δομή και το 
εσωτερικό σύστημα αναφοράς με σκοπό να προσδιορίσει τα επιχειρησιακά και 
γεωγραφικά τμήματα της. 
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Ορισμοί  
Επιχειρηματικό τμήμα: Ένα διακριτό μέρος μιας επιχείρησης που (α) παρέχει ένα 
ενιαίο προϊόν ή υπηρεσία ή ένα σύνολο σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, και (β) 
υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που είναι διαφορετικοί από εκείνους άλλων 
επιχειρησιακών τμημάτων. 
Γεωγραφικό τμήμα: Ένα διακριτό μέρος μιας επιχείρησης που (α) παρέχει τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες του μέσα σε ένα ιδιαίτερο οικονομικό περιβάλλον, και 
(β) υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις που είναι διαφορετικοί από εκείνους των 
μερών που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. 
Τμήμα προς πληροφόρηση: Ένα επιχειρηματικό ή γεωγραφικό τμήμα για το οποίο 
το ΔΛΠ 14 (αν1997) απαιτεί την παροχή πληροφοριών τμήματος. 
Έσοδο τμήματος: Έσοδο, συμπεριλαμβανομένου του διατμηματικού εσόδου, το 
οποίο αφορά άμεσα ένα τμήμα καθώς και η σχετική αναλογία των εσόδων της 
επιχείρησης που μπορεί να κατανεμηθεί εύλογα σε ένα τμήμα. Περιλαμβάνει έσοδα 
τόκων, μερισμάτων και κέρδη από πωλήσεις επενδύσεων ή από αγορά χρέους μόνο 
εάν οι δραστηριότητες του τμήματος είναι χρηματοπιστωτικής φύσης. 
Έξοδο τμήματος: Έξοδο, συμπεριλαμβανομένου του διατμηματικού εξόδου, που 
(α) απορρέει από τις λειτουργικές δραστηριότητες, και (β) αφορά άμεσα ένα τμήμα 
καθώς και η σχετική αναλογία των εξόδων της επιχείρησης που μπορεί να 
κατανεμηθεί εύλογα σε ένα τμήμα. Περιλαμβάνει έξοδα τόκων, μερισμάτων και 
απώλειες από πωλήσεις επενδύσεων ή από αγορά χρέους μόνο εάν οι 
δραστηριότητες του τμήματος είναι χρηματοπιστωτικής φύσης. 
Τα έξοδα τμήματος ποτέ δεν περιλαμβάνουν εξαιρετικά στοιχεία, απώλειες σε 
επενδύσεις που υπολογίζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, φόρο εισοδήματος, 
γενικά έξοδα εταιρικής διοίκησης. 
Αποτέλεσμα τμήματος: Έσοδα τμήματος μείον έξοδα τμήματος, πριν από 
οποιαδήποτε προσαρμογή για δικαιώματα της μειοψηφίας. 
Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του τμήματος: Εκείνα τα λειτουργικά στοιχεία 
ενεργητικού (παθητικού) που το αφορούν άμεσα ή μπορούν να κατανεμηθούν σε 
αυτό με ένα εύλογο τρόπο. 
 
Αρχικά και Δευτεροβάθμια Τμήματα  
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, μια βάση της κατάτμησης είναι αρχική και άλλη 
είναι δευτεροβάθμια, με αρκετά λιγότερη απαιτούμενη κοινοποίηση για τα 
δευτεροβάθμια τμήματα. Η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίσει εάν τα 
επιχειρηματικά ή τα γεωγραφικά τμήματα θα χρησιμοποιηθούν για την αρχική 
μορφή πληροφόρησης ανά τμήμα βασισμένη στο εάν τα αποτελέσματα και οι 
κίνδυνοι της επιχείρησης επηρεάζονται κυρίως από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
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που παράγει, ή από το γεγονός ότι λειτουργεί σε διαφορετικές γεωγραφικές 
περιοχές.  
 
Πολιτικές Λογιστικής Τμήματος  
Οι πολιτικές λογιστικής τμήματος πρέπει να είναι οι ίδιες με εκείνες που 
χρησιμοποιούνται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Εάν τα στοιχεία του 
ενεργητικού που χρησιμοποιούνται από κοινού από δύο ή περισσότερα τμήματα 
τοποθετούνται στα τμήματα, τα σχετικά έσοδα και έξοδα πρέπει επίσης να 
τοποθετηθούν σε αυτά. 
 
 
ΔΛΠ 15, Πληροφορίες που Φανερώνουν τις Επιδράσεις από τις Μεταβολές των 
Τιμών 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά τις περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 1983. 
Ο στόχος του ΔΛΠ 15 είναι να διευκρινιστούν οι πληροφορίες που απεικονίζουν τις 
επιδράσεις των μεταβολών των τιμών στις μετρήσεις που γίνονται για τον 
προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης και της οικονομικής θέσης της. 
Το IASB αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα  με το ΔΛΠ 15, τις προτρέπει όμως να το 
κάνουν. Η απαλλαγή αυτή χορηγήθηκε λόγω της αποτυχίας να επιτευχθεί μια 
διεθνής συναίνεση στην γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών 
 
Το ΔΛΠ 15 ισχύει για τις επιχειρήσεις των οποίων τα επίπεδα εισοδήματος, 
κέρδους, ενεργητικού ή απασχόλησης είναι σημαντικά στο οικονομικό περιβάλλον 
στο οποίο λειτουργούν. Όταν παρουσιάζονται τόσο οι μητρικές όσο και οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι πληροφορίες που διευκρινίζονται από το 
ΔΛΠ 15 χρειάζεται να παρουσιαστούν μόνο στις ενοποιημένες. 
 
Μέθοδος για την Απεικόνιση των Μεταβολών των Τιμών 
Η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει μια από δύο ευρείες μεθόδους λογιστικής για την 
απεικόνιση των επιδράσεων των μεταβολών των τιμών: 
 Η προσέγγιση γενικής αγοραστικής δύναμης - επαναδιατύπωση των 
οικονομικών καταστάσεων για τις αλλαγές στο γενικό επίπεδο τιμών ή  

 Η προσέγγιση τρέχοντος κόστους - αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού 
στο κόστος αντικατάστασης (αντί του ιστορικού).  

 
Οι μέθοδοι που υιοθετούνται για να υπολογίσουν την επίδραση των μεταβολών των  
τιμών, συμπεριλαμβανομένων των οποιονδήποτε χρησιμοποιούμενων δεικτών, 
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πρέπει να περιγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις. Όπου οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πληροφόρηση δεν παρουσιάζονται στις αρχικές οικονομικές 
καταστάσεις, πρέπει να παρουσιαστούν σε συμπληρωματική βάση. 
 
 
ΔΛΠ 16, Ενσώματα Πάγια  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1998 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιουλίου 1999. Ο στόχος του είναι να οριστούν οι αρχές και ο λογιστικός 
χειρισμός για τα ενσώματα πάγια. Ενσώματα πάγια ή ενσώματες ακινητοποιήσεις 
είναι τα υλικά πάγια στοιχεία που κατέχονται για λειτουργικούς σκοπούς και 
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας χρήσεων. 
Τα κύρια ζητήματα είναι ο χρόνος της αναγνώρισης τους, ο προσδιορισμός της 
λογιστικής αξίας τους, και οι δαπάνες αποσβέσεως και ζημίες απομείωσης που τους 
αναγνωρίζονται. 
 
Ένα ενσώματο πάγιο θα αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο όταν είναι πιθανό 
ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με αυτό θα εισρεύσουν στην 
οντότητα, και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Αρχική Αποτίμηση 
Η αρχική καταχώρηση των ενσώματων παγίων γίνεται με το κόστος κτήσης τους. 
Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες απαραίτητες για τη μεταφορά του 
παγίου στις συνθήκες εργασίας για την προοριζόμενη χρήση του. Αυτό 
περιλαμβάνει όχι μόνο την αρχική τιμή αγοράς του, αλλά και δαπάνες για την 
προετοιμασία της περιοχής τοποθέτησης του, την παράδοση και την τοποθέτηση 
του, την εγκατάσταση, σχετικές επαγγελματικές αμοιβές για τους αρχιτέκτονες και 
τους μηχανικούς, και το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης του παγίου και 
απομάκρυνσης του από την περιοχή. 
 
Μεταγενέστερες Δαπάνες 
Οι μεταγενέστερες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πάγιο πρέπει να 
προστεθούν στη λογιστική αξία του στοιχείου μόνο όταν αυτές αυξάνουν τα 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένονται από αυτό. Διαφορετικά οι δαπάνες 
πρέπει να αναγνωριστούν ως δαπάνη στη χρήση που αυτές συμβαίνουν. 
 
SIC 23, Κόστος Σημαντικής Επιθεώρησης ή Γενικών Επισκευών 
Το κόστος μιας σημαντικής επιθεώρησης ή επισκευής πρέπει γενικά να επιβαρύνει 
τα αποτελέσματα χρήσης εκτός αν η επισκευή του στοιχείου αποσβένεται ως 
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χωριστό τμήμα ενεργητικού. Η εξαίρεση είναι όταν η επιχείρηση μεταχειρίζεται το 
κόστος μιας σημαντικής επισκευής ως ξεχωριστό "συστατικό" στοιχείου 
ενεργητικού για λόγους λογιστικής και αποσβένει αυτό το συστατικό για να 
απεικονίσει την κατανάλωση των ωφελειών που προήλθαν από τη σημαντική 
επισκευή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κόστος της επισκευής κεφαλαιοποιείται και 
αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ως την επόμενη επισκευή. Η εξαίρεση 
αυτή συμβαίνει όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οφέλη που συνδέονται με το 
στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και όταν το κόστος της σημαντικής 
επισκευής μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Αποτίμηση Μεταγενέστερη της Αρχικής Καταχώρησης 
Δύο λογιστικοί χειρισμοί επιτρέπονται. Σύμφωνα με το βασικό χειρισμό, η 
επιχείρηση πρέπει να εμφανίζει το ενσώματο πάγιο στο κόστος κτήσης μειωμένο με 
τις σωρευμένες αποσβέσεις. 
 
Το πρότυπο ορίζει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να γίνονται 
αναπροσαρμογές στην αξία των παγίων, έτσι ώστε οι λογιστικές αξίες να μη 
διαφέρουν ουσιωδώς από τις πραγματικές στην ημερομηνία του ισολογισμού. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον εναλλακτικό χειρισμό, το ενσώματο πάγιο πρέπει να 
εμφανίζεται με αναπροσαρμοσμένη αξία, η οποία θα είναι η εύλογη αξία του στην 
ημερομηνία της αναπροσαρμογής μειωμένη με τις μεταγενέστερες σωρευμένες 
αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Όταν γίνεται αναπροσαρμογή της αξίας ενός ενσώματου παγίου, θα πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται ολόκληρη η κατηγορία στην οποία αυτό ανήκει. Το ποσό της 
αναπροσαρμογής πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση ιδιαίτερου λογαριασμού 
καθαρής θέσης, εκτός αν αυτή η αναπροσαρμογή αντιστρέφει μια προηγούμενη 
υποτίμηση, οπότε και καταχωρείται στα έσοδα. 
 
Απόσβεση 
Για όλα τα αποσβεστέα στοιχεία ενεργητικού: 
 Το αποσβεστέο ποσό πρέπει να τοποθετείται σε συστηματική βάση κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου. 

 Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης πρέπει να απεικονίζει τον τρόπο με 
τον οποίο τα οικονομικά οφέλη του στοιχείου καταναλώνονται από την 
επιχείρηση. 

 Η συνολική απόσβεση πρέπει να χρεωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 
εκτός αν συμπεριλαμβάνεται στην αξία ενός άλλου στοιχείου ενεργητικού. 
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 Όταν αλλάζει η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, η χρέωση 
απόσβεσης  πρέπει να ρυθμιστεί για την τρέχουσα και τις μελλοντικές 
περιόδους. 

 Όταν αλλάζει η μέθοδος απόσβεσης, λόγω αλλαγής των αναμενόμενων 
ωφελειών, η χρέωση για την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους πρέπει να 
ρυθμιστεί. 

 
SIC 14, Απομείωση Αξίας Παγίων και Σχετικά Κόστη Αποκατάστασης Ζημιών 
Μια οντότητα πρέπει να υπολογίζει χωριστά τις απομειώσεις ή ζημίες, τις σχετικές 
απαιτήσεις για αποζημίωση από τρίτα μέρη, και τις δαπάνες επισκευής / 
αποκατάστασης. Οποιεσδήποτε βλάβες, αξιώσεις για αποζημίωση από τρίτα μέρη 
και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποκατάσταση / αντικατάσταση / αναδημιουργία 
θα πρέπει να εξεταστούν ως χωριστά οικονομικά  γεγονότα και θα πρέπει να 
λογιστικοποιούνται χωριστά. Η χρηματική ή μη αποζημίωση από τρίτα μέρη για 
στοιχεία ενσώματων ακινητοποιήσεων που απομειώθηκαν ή χάθηκαν, πρέπει να 
λογιστικοποιείται σαν έσοδο όταν αυτή λαμβάνεται. Απαγορεύεται να λογίζεται 
σαν έσοδο επομένων χρήσεων ή μειωτικά της ζημίας του παγίου. 
 
 
ΔΛΠ 17, Μισθώσεις  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1997 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 1999. Ο στόχος του είναι να ορίσει, για τους μισθωτές 
και τους εκμισθωτές, τις κατάλληλες πολιτικές και κοινοποιήσεις λογιστικής 
σχετικά με τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις. Μίσθωση είναι μια 
συμφωνία βάση της οποίας ο εκμισθωτής μεταβιβάζει στο μισθωτή το δικαίωμα 
χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο με 
αντάλλαγμα μια πληρωμή ή μια σειρά πληρωμών. 
 
Το ΔΛΠ 17 ισχύει για όλες τις μισθώσεις εκτός από αυτές που αφορούν 
εκμεταλλεύσεις σε μεταλλεύματα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και παρόμοιους μη-
αναπαραγωγικούς πόρους, και συμφωνίες χορήγησης αδειών για ταινίες, βίντεο, 
παιχνίδια, χειρόγραφα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα και 
παρόμοια στοιχεία. 
 
Ταξινόμηση των Μισθώσεων 
Χρηματοοικονομική είναι μια μίσθωση µε την οποία μεταβιβάζονται ουσιαστικά 
όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου 
του ενεργητικού, ανεξάρτητα από τη τελική μεταβίβαση του τίτλου κυριότητας του 
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στοιχείου του ενεργητικού. Οι κίνδυνοι που μεταφέρονται είναι οι: απαξίωσης, 
βλαβών, λειτουργικές δαπάνες, υπολειμματική αξία, ωφέλιμη ζωή. Οι ωφέλειες που 
μεταφέρονται είναι η χρησιμοποίηση του στοιχείου του ενεργητικού. Λειτουργική 
μίσθωση είναι μια μίσθωση που δεν είναι χρηματοοικονομική.  
 
Εάν μια μίσθωση είναι χρηματοοικονομική ή λειτουργική εξαρτάται από την ουσία 
της συναλλαγής παρά από τη μορφή. Καταστάσεις που φυσιολογικά θα οδηγούσαν 
σε μια χρηματοοικονομική μίσθωση περιλαμβάνουν τα εξής: 
 Μεταφορά της κυριότητας του στοιχείου στο μισθωτή στο τέλος της μίσθωσης. 
 Δικαίωμα αγοράς του στοιχείου σε προνομιακή τιμή που αναμένεται να είναι 
αρκετά χαμηλότερη από τη πραγματική αξία την ημερομηνία εκείνη. 

 Ο χρόνος μίσθωσης καλύπτει το σημαντικότερο μέρος της ωφέλιμης ζωής του 
στοιχείου, ακόμα κι αν ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται. 

 Στην έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελάχιστων ποσών πληρωμών 
της μίσθωσης ανέρχεται τουλάχιστον ουσιαστικά στην πραγματική αξία του 
μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού. 

 Τα στοιχεία μισθώσεων είναι τέτοιας εξειδικευμένης φύσης που μόνο ο 
μισθωτής μπορεί να τα χρησιμοποιήσει χωρίς να απαιτούνται σημαντικές 
τροποποιήσεις. 

 Σε περίπτωση ακύρωσης της μίσθωσης, οι ζημίες του εκμισθωτή 
αναλαμβάνονται από το μισθωτή. 

 Κέρδη ή ζημίες από τη μεταβολή της εύλογης αξίας επηρεάζουν το μισθωτή. 
 Ο μισθωτής μπορεί να επεκτείνει τη μίσθωση με ευνοϊκότερους όρους. 

 
SIC 15, Κίνητρα για Λειτουργικές Μισθώσεις 
Τα κίνητρα που δίνονται για τη συμφωνία μιας νέας ή την ανανέωση μιας 
λειτουργικής μίσθωσης (περίοδος χάριτος, εισφορά του εκμισθωτή στα έξοδα 
μετεγκατάστασης του μισθωτή) πρέπει να αναγνωριστούν από το μισθωτή ως 
αναπόσπαστο μέρος του αντιτίμου για τη χρήση του μισθίου, ανεξάρτητα από τη 
φύση ή τη μορφή του κινήτρου, ή το χρονισμό των πληρωμών. Τα κίνητρα θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται τόσο από τον εκμισθωτή όσο και από τον μισθωτή με 
βάση τους όρους της σύμβασης, και κάθε μέρος θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια 
μέθοδο απόσβεσης πάνω στο καθαρό τίμημα. 
 
Εμφάνιση στα Βιβλία 
Στα βιβλία του εκμισθωτή: 
 Το σύνολο των τοκοχρεολυτικών μισθωμάτων απεικονίζεται σαν απαίτηση και 
πιστώνεται με τα εισπραττόμενα μισθώματα. 
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 Το σύνολο των τόκων των μισθωμάτων πιστώνεται σε λογαριασμό εσόδων 
επόμενων χρήσεων (unearned income) και μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
Στα βιβλία του μισθωτή: 
 Το μισθούμενο πάγιο απεικονίζεται στα πάγια και πιστώνεται σχετική 
υποχρέωση. Κεφαλαιοποιείται το χαμηλότερο μεταξύ της τρέχουσας αξίας των 
παγίων που μισθώνονται και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μελλοντικών 
μισθωμάτων. 

 Το μέρος του τοκοχρεολυτικού μισθώματος που αφορά κεφάλαιο μειώνει τη 
σχηματισθείσα υποχρέωση. 

 Το μέρος του μισθώματος που αφορά τόκους μεταφέρεται στα αποτελέσματα 
χρήσεως σαν χρηματοοικονομικό έξοδο. 

 Το πάγιο αποσβένεται βάσει της ωφέλιμης ζωής του. Στην περίπτωση που δεν 
πρόκειται να μεταβιβασθεί η κυριότητα, αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο 
μεταξύ ωφέλιμης ζωής και διάρκειας μίσθωσης. 

 
Συναλλαγές Πώλησης και Επαναμίσθωσης 
Σε μια συναλλαγή πώλησης και επαναμίσθωσης ο πωλητής ενός περιουσιακού 
στοιχείου μισθώνει στη συνέχεια ο ίδιος το στοιχείο αυτό. Για μια συναλλαγή 
πώλησης και επαναμίσθωσης που οδηγεί σε μια χρηματοοικονομική μίσθωση, 
οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και καθαρής αναπόσβεστης αξίας 
του παγίου, κεφαλαιοποιείται και αποσβήνεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Για μια συναλλαγή που αφορά λειτουργική μίσθωση: 
 Εάν η συναλλαγή πραγματοποιείται στην εύλογη αξία – το κέρδος ή η ζημία 
πρέπει να αναγνωριστεί αμέσως. 

 Εάν η τιμή πώλησης είναι μικρότερη από την εύλογη αξία – το κέρδος ή η  
ζημία πρέπει να αναγνωριστεί αμέσως, εκτός αν η ζημία συμψηφίζεται με επί 
έλαττον διαφορά των μελλοντικών μισθωμάτων σε σχέση με τις τρέχουσες 
τιμές, οπότε η ζημία αυτή αναβάλλεται και αποσβένεται αναλογικά με τα 
μισθώματα σε ολόκληρη την προβλεπόμενη διάρκεια χρησιμοποίησης του 
στοιχείου. 

 Εάν η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την εύλογη αξία – η θετική διαφορά 
αναβάλλεται και αποσβένεται σε ολόκληρη την προβλεπόμενη διάρκεια 
χρησιμοποίησης του στοιχείου. 

 Εάν η εύλογη αξία κατά την διάρκεια της συναλλαγής είναι μικρότερη από τη 
λογιστική αξία πρέπει να αναγνωριστεί αμέσως μια ζημία ίση με τη διαφορά. 
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ΔΛΠ 18, Έσοδα  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο στόχος του είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισμό 
για τα έσοδα που προκύπτουν από ορισμένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων. 
 
Το έσοδο ορίζεται ως η μικτή (ακαθάριστη) εισροή οικονομικών ωφελημάτων 
(μετρητά, εισπρακτέα, άλλες απαιτήσεις) που προκύπτουν από τις συνήθεις 
λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης (όπως η πώληση αγαθών, η παροχή 
υπηρεσιών, η χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρηση από τρίτους 
τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώματα και μερίσματα) και η οποία οδηγεί σε 
αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Αποτίμηση του Εσόδου 
Το έσοδο πρέπει να αποτιμηθεί στη εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου 
ανταλλάγματος. Μια ανταλλαγή για αγαθά ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης και αξίας 
δεν θεωρείται ως συναλλαγή που παράγει έσοδο. Εντούτοις, οι ανταλλαγές 
ανόμοιων στοιχείων θεωρούνται ως παράγοντες εσόδου. Όταν ο διακανονισμός 
γίνεται με παροχή πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος προσδιορίζεται με 
προεξόφληση όλων των μελλοντικών εισπράξεων εφαρμόζοντας ένα τεκμαρτό 
επιτόκιο. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και του ονομαστικού επιτοκίου 
καταχωρείται ως έσοδο τόκου. 
 
Πώληση Αγαθών 
Το έσοδο που προκύπτει από την πώληση των αγαθών πρέπει να αναγνωριστεί όταν 
ικανοποιηθούν τα ακόλουθα κριτήρια: 
• Ο πωλητής έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και 

ωφέλειες της κυριότητας των αγαθών. 
• Ο πωλητής δεν σχετίζεται με την κυριότητα των πωλούμενων αγαθών. 
• Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
• Πιθανολογείται ότι οι οικονομικές ωφέλειες που συνδέονται με τη συναλλαγή 

θα εισρεύσουν στον πωλητή. 
• Τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν 

αξιόπιστα. 
 
Παροχή Υπηρεσιών 
Για το έσοδο που προκύπτει από την παροχή υπηρεσιών, υπό τον όρο ότι όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια ικανοποιούνται, το έσοδο πρέπει να αναγνωριστεί αναφορικά 
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με το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής στην ημερομηνία του ισολογισμού 
(μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης): 
• Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
• Είναι πιθανό ότι οι οικονομικές ωφέλειες θα εισρεύσουν στον πωλητή. 
• Το στάδιο ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία ισολογισμού μπορεί να 

υπολογισθεί αξιόπιστα. 
• Τα κόστη που αναλήφθηκαν για τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν 

αξιόπιστα. 
 
Όταν τα ανωτέρω κριτήρια δεν ικανοποιούνται, το έσοδο που προκύπτει από την 
παροχή των υπηρεσιών πρέπει να αναγνωριστεί μόνο στην έκταση των δαπανών 
που αναγνωρίζονται και που είναι ανακτήσιμες (προσέγγιση ανάκτησης κόστους). 
 
Τόκοι, Δικαιώματα Εκμετάλλευσης και Μερίσματα 
Για τους τόκους, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και τα μερίσματα, υπό τον όρο ότι 
είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην επιχείρηση και το ποσό του 
εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, το έσοδο πρέπει να καταχωρείται ως εξής: 
 Τόκοι: με βάση μια χρονική αναλογία που προσδιορίζεται από την πραγματική 
απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 

 Δικαιώματα εκμετάλλευσης: με βάση την αυτοτέλεια των λογιστικών περιόδων. 
 Μερίσματα: όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα των μετόχων να τα εισπράξουν. 

 
 
ΔΛΠ 19, Παροχές στο Προσωπικό  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2002 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 1999. Υπάρχουν κάποιες αναθεωρήσεις που εφαρμόζονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2001. Ο στόχος του ΔΛΠ είναι να οριστεί ο λογιστικός 
χειρισμός και οι γνωστοποιήσεις για τις παροχές της επιχείρησης προς τους 
υπαλλήλους (π.χ. όλες τις μορφές αποζημίωσης που δίνονται από μια επιχείρηση σε 
αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους). 
 
Το πρότυπο αναγνωρίζει πέντε κατηγορίες παροχών σε εργαζόμενους: 
1. Βραχυχρόνιες παροχές (ημερομίσθια, μισθοί, εισφορές κοινωνικών 

ασφαλίσεων, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, άδεια ασθενείας μετ’ αποδοχών, 
διανομή κερδών, πριμ) και μη χρηματικές παροχές (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, στέγαση, δωρεάν ή επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες κτλ). 
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2. Μακροχρόνιες παροχές (άδεια μακρόχρονης υπηρεσίας ή ανάπαυσης, παροχές 
μακρόχρονης ανικανότητας, μεταφερόμενη αποζημίωση). 

3. Παροχές μετά την έξοδο από την επιχείρηση (συντάξεις, άλλες παροχές 
αποχώρησης, μετά το πέρας της απασχόλησης ασφάλεια ζωής). 

4. Παροχές λήξης της απασχόλησης. 
5. Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους ή με βάση την αξία αυτών. 
 
Η αρχή που κρύβεται πίσω από όλες αυτές τις απαιτήσεις του προτύπου είναι ότι το 
κόστος των παροχών προς τους υπαλλήλους πρέπει να αναγνωριστεί στην περίοδο 
στην οποία το όφελος της παροχής κερδίζεται από τον υπάλληλο, παρά όταν αυτό 
πληρώνεται ή γίνεται πληρωτέο.  
 
 
ΔΛΠ 20, Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της 
Κρατικής Υποστήριξης 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά τις περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 1984. Ο 
στόχος του είναι να ορίσει τη λογιστική και την γνωστοποίηση για τις κυβερνητικές 
επιχορηγήσεις και άλλες μορφές κυβερνητικής βοήθειας. Το ΔΛΠ 20 ισχύει για 
όλες τις κυβερνητικές επιχορηγήσεις και άλλες μορφές κυβερνητικής βοήθειας. 
Εντούτοις, δεν καλύπτει την κυβερνητική βοήθεια που παρέχεται υπό μορφή 
ωφελειών στον καθορισμό του φορολογήσιμου εισοδήματος, την κρατική 
συμμετοχή στην ιδιοκτησία της επιχείρησης και κρατικές επιχορηγήσεις που 
καλύπτονται από το ΔΛΠ 41 Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις. 
 
Λογιστική για τις Επιχορηγήσεις 
Μια κυβερνητική επιχορήγηση αναγνωρίζεται μόνο όταν υπάρχει λογική 
διαβεβαίωση ότι (α) η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με τους όρους της 
επιχορήγησης, και (β) η επιχορήγηση θα εισπραχθεί. 
 
Οι επιχορηγήσεις πρέπει να αναγνωριστούν με τρόπο συστηματικό ως έσοδο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου που είναι απαραίτητο για να συσχετίζονται με τις 
αντίστοιχες προς συμψηφισμό δαπάνες, και δεν θα πρέπει να πιστωθούν απ’ 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
 
Μη χρηματικές επιχορηγήσεις, όπως οι επιχορηγήσεις εδάφους ή άλλων πόρων, 
λογίζονται συνήθως στη πραγματική αξία, αν και η καταγραφή τόσο του στοιχείου 
όσο και της επιχορήγησης σε ονομαστική αξία επιτρέπεται επίσης από το ΔΛΠ 20. 
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Μια επιχορήγηση που εισπράττεται ως αποζημίωση για ζημίες που 
πραγματοποιήθηκαν ή για άμεση οικονομική ενίσχυση, χωρίς τη διενέργεια 
σχετικών δαπανών, πρέπει να αναγνωρίζονται ως έκτακτο έσοδο της χρήσης κατά 
την οποία δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξης της. 
 
Μια επιχορήγηση σχετικά με ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να παρουσιαστεί σαν 
έσοδο επομένων χρήσεων, ή αφαιρετικά της λογιστικής αξίας του στοιχείου. Οι 
επιχορηγήσεις που αφορούν αποτελέσματα καταχωρούνται είτε σε πίστωση 
λογαριασμού εσόδου είτε αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 
 
 
ΔΛΠ 21, Επίδραση των Μεταβολών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο στόχος του ΔΛΠ 21 είναι να οριστεί ο λογιστικός 
χειρισμός για τις συναλλαγές ξένου νομίσματος και η μετατροπή των οικονομικών 
καταστάσεων των ξένων λειτουργιών. 
 
Το νόμισμα που μια επιχείρηση χρησιμοποιεί στην αποτίμηση και παρουσίαση των 
στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις της πρέπει να επιλεχτεί για να παρέχει 
χρήσιμες πληροφορίες για την επιχείρηση και να απεικονίζει την οικονομική 
σημασία των ελλοχεύοντων γεγονότων και περιπτώσεων σχετικών με την 
επιχείρηση. Όλα τα άλλα νομίσματα αντιμετωπίζονται ως ξένα νομίσματα στην 
αποτίμηση των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις και τη μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων. Μόλις επιλεχτεί το νόμισμα παρουσίασης, δεν πρέπει 
να αλλαχθεί εκτός αν κρίνεται απαραίτητο για λόγους σαφούς πληροφόρησης. Οι 
επιχειρήσεις δεν αποκλείονται από την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
τους σε ένα διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα αποτίμησης, υπό τον όρο ότι 
χρησιμοποιείται μια κατάλληλη μέθοδος μετατροπής. Η SIC 30 παρέχει τις οδηγίες 
για την συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί όταν παρουσιάζονται οι 
οικονομικές καταστάσεις σε νόμισμα διαφορετικό αυτού της αποτίμησης. 
 
Στην ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού: 
 Τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα 
παρουσίασης µε βάση την ισοτιμία κλεισίματος. 

 Τα μη-νομισματικά στοιχεία (που εκφράζονται σε ιστορικό κόστος) 
μετατρέπονται µε βάση την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης. 
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SIC 19, Τηρούμενο Νόμισμα και Νόμισμα Λογιστικοποίησης των Συναλλαγών 
Το νόμισμα στο οποίο πρέπει να τηρούνται οι συναλλαγές οι οποίες διενεργούνται 
από την επιχείρηση, πρέπει να είναι αυτό στο οποίο πραγματικά γίνεται η 
πλειονότητα των πράξεων. Η επιλογή ενός τηρούμενου νομίσματος δεν είναι 
ελεύθερη επιλογή της επιχείρησης σύμφωνα με το ΔΛΠ 21, αλλά υπάρχουν 
συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται. Όμως μπορεί µία επιχείρηση 
να επιλέξει ένα νόμισμα διαφορετικό από το τηρούμενο νόμισμα των 
δραστηριοτήτων της, έτσι ώστε να εμφανίζει τις οικονομικές της καταστάσεις σε 
αυτό το άλλο νόμισμα το οποίο αποκαλείται νόμισμα παρουσίασης. Οι τυχόν 
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή των οικονομικών 
στοιχείων από το τηρούμενο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης λογίζονται σε 
ειδικό λογαριασμό αποθεματικού στην καθαρή θέση. Αυτό προβλέπεται από τη νέα 
SIC 30 που ισχύει από το 2002. 
 
Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 
Μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα πρέπει να καταγραφεί αρχικά στη 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Σε κάθε επόμενη 
ημερομηνία ισολογισμού, τα νομισματικά ποσά ξένου νομίσματος πρέπει να 
καταγραφούν χρησιμοποιώντας την ισοτιμία κλεισίματος και τα μη νομισματικά 
στοιχεία πρέπει να καταγραφούν χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία 
στην ημερομηνία της συναλλαγής (όπου το στοιχείο φέρεται με ιστορικό κόστος) ή 
στην ισοτιμία που ίσχυε όταν καθορίστηκαν οι αξίες (για τα μη νομισματικά 
στοιχεία που φέρονται στην εύλογη αξία). 
 
Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την τακτοποίηση ή την επαναμετάφραση των 
νομισματικών στοιχείων σε επίπεδα διαφορετικά από εκείνα στα οποία 
καταγράφηκαν αρχικά πρέπει να εξεταστούν ως έσοδο / έξοδο στην περίοδο στην 
οποία προκύπτουν.  
 
SIC 11, Συναλλαγματικές Διαφορές – Κεφαλαιοποίηση Ζημιών από μεγάλου 
Βαθμού Υποτιμήσεις Νομισμάτων 
Η διερμηνεία αυτή παρέχει διευκρινίσεις για τους όρους που πρέπει να 
ικανοποιούνται προτού να γίνει επιτρεπτό οι συναλλαγματικές διαφορές που 
προκύπτουν από την αποτίμηση υποχρεώσεων να προσαυξήσουν την λογιστική 
αξία των πρόσφατα αποκτηθέντων σχετικών στοιχείων ενεργητικού. Ο χειρισμός 
αυτός αποτελεί εξαίρεση και συμβαίνει αν οι υποχρεώσεις αυτές δεν μπορούσαν να 
έχουν τακτοποιηθεί ή δεν ήταν πρακτικά δυνατό να αντισταθμιστεί ο 
συναλλαγματικός κίνδυνος πριν συμβεί η μεγάλου βαθμού υποτίμηση ή διολίσθηση 
του νομίσματος παρουσίασης. Μόνο αυτές οι συναλλαγματικές διαφορές, οι οποίες 
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προκύπτουν και πολύ σπάνια, είναι αναπόφευκτες και συνεπώς μέρος του κόστους 
κτήσης. 
 
SIC 7, Εισαγωγή του ΕΥΡΩ 
Η εισαγωγή του Ευρώ στις χώρες της ΕΕ δεν θα επιφέρει αλλαγές στις διατάξεις 
του ΔΛΠ 21. 
 
 
ΔΛΠ 22, Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1998 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιουλίου 1999. Ο στόχος του ΔΛΠ 22 είναι να οριστεί ο λογιστικός 
χειρισμός για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων (τόσο τις πραγματικές 
εξαγορές, όσο και τις εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες ο αγοραστής δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί, ενώσεις συμφερόντων). Ένας μετασχηματισμός επιχειρήσεων 
είναι η συγκέντρωση δύο χωριστών επιχειρήσεων σε μια ενιαία οικονομική 
οντότητα ως αποτέλεσμα μιας επιχείρησης που ενώνεται με κάποια άλλη 
λαμβάνοντας τον έλεγχο των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και των διαδικασιών 
της άλλης επιχείρησης. Ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε ένα ενιαίο νομικό 
πρόσωπο ή σε δύο χωριστά νομικά πρόσωπα.  
 
Εξαγορά Επιχείρησης 
Κάτω από το ΔΛΠ 22, ουσιαστικά όλοι οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων είναι 
εξαγορές. Μια πραγματική εξαγορά είναι ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων στον 
οποίο μια από τις επιχειρήσεις, η αγοράστρια, αποκτά τον έλεγχο της καθαρής 
περιουσίας και των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας άλλης επιχείρησης, της 
αποκτώμενης, με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, τη 
δημιουργίας μιας υποχρέωσης ή την έκδοση συμμετοχικών τίτλων. 
 
Ο έλεγχος θεωρείται ότι αποκτήθηκε όταν μια από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις 
αποκτά περισσότερα από τα μισά δικαιώματα ψήφου της άλλης επιχείρησης. 
Ακόμη και όταν αυτό δεν συμβαίνει, ο έλεγχος σε θέματα οικονομικών και 
λειτουργικών πολιτικών μπορεί να αποκτηθεί μέσω των συμφωνιών μετόχων, τον 
έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου κλπ. 
 
Σε μια εξαγορά, επομένως, η αγοράστρια επιχείρηση πρέπει να μπορεί να 
προσδιοριστεί. Συνήθως, αυτό είναι εμφανές. Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν: 
• Όταν η εύλογη αξία μιας από τις ενοποιούμενες επιχειρήσεις είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη από της άλλης, η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι ο αγοραστής. 
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• Σε μια ανταλλαγή κοινών μετοχών μετά ψήφου έναντι μετρητών, η επιχείρηση 
που προσφέρει τα μετρητά είναι ο αγοραστής. 

• Όπου, μετά από τον μετασχηματισμό, η διοίκηση μιας επιχείρησης κατευθύνει 
την εκλογή της διοίκησης της άλλης ενοποιούμενης επιχείρησης, η επιχείρηση 
αυτή είναι ο αγοραστής. 

 
Ενώσεις Συμφερόντων 
Μια ένωση συμφερόντων είναι ένας επιχειρησιακός μετασχηματισμός στον οποίο 
οι μέτοχοι των ενοποιούμενων επιχειρήσεων συνδυάζουν τον έλεγχο του συνόλου, 
ή του αποτελεσματικού συνόλου, της καθαρής περιουσίας και των διαδικασιών 
τους για να επιτύχουν μια συνεχή αμοιβαία κατανομή των κινδύνων και ωφελειών 
που σχετίζονται με αυτή τη συγκρότηση, έτσι ώστε κανένα συμβαλλόμενο μέρος να 
μην μπορεί να προσδιοριστεί ως αγοραστής. 
 
Θα είναι εξαιρετικό να μην μπορεί να προσδιοριστεί η αγοράστρια επιχείρηση. Αντί 
να αναδεικνύεται ένα δεσπόζων μέρος, οι μέτοχοι των ενοποιούμενων επιχειρήσεων 
συμπράττουν σε μια ουσιαστικά ισότιμη συμφωνία για να κατανείμουν τον έλεγχο 
του συνόλου ή σχεδόν του συνόλου της καθαρής θέσης και των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Επιπρόσθετα, οι διοικήσεις των ενοποιούμενων επιχειρήσεων 
συμμετέχουν στη διοίκηση της συγκροτούμενης οντότητας.  
 
Οι ακόλουθοι όροι είναι απαραίτητοι για μια ένωση συμφερόντων: 
• Τα πλειοψηφικά πακέτα των κοινών μετοχών μετά ψήφου των ενοποιούμενων 

επιχειρήσεων να ανταλλάσσονται ή συνενώνονται. 
• Η εύλογη αξία μιας επιχείρησης δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτήν 

της άλλης επιχείρησης. 
• Οι μέτοχοι κάθε επιχείρησης διατηρούν ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα ψήφου 

και κεφαλαίου στο ενοποιημένο συγκρότημα. 
 
SIC 9, Διάκριση μεταξύ Εξαγοράς και Ένωσης Συμφερόντων 
Η ταξινόμηση ενός μετασχηματισμού επιχειρήσεων πρέπει να βασιστεί σε μια 
γενική αξιολόγηση όλων των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων της 
συγκεκριμένης συναλλαγής. Ο μετασχηματισμός επιχειρήσεων πρέπει να 
ταξινομηθεί ως εξαγορά εκτός και αν ισχύουν και τα τρία χαρακτηριστικά που 
απαριθμήθηκαν παραπάνω. Βέβαια ακόμα κι αν ισχύουν τα παραπάνω κριτήρια, το 
εξαιρετικά σημαντικό κριτήριο το οποίο πρέπει να ισχύει για να διακρίνει κανείς 
μια εξαγορά από μια ένωση συμφερόντων είναι εάν η αγοράστρια επιχείρηση 
μπορεί να προσδιοριστεί. 
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Αντίστροφες Εξαγορές 
Το ΔΛΠ 22 (αν1998) επιτρέπει την ύπαρξη αντίστροφης εξαγοράς, όπου μια 
επιχείρηση αποκτά την κυριότητα των μετοχών μιας άλλης επιχείρησης αλλά, ως 
αντάλλαγμα, μεταβιβάζει έναν μεγαλύτερο αριθμό μετοχών έτσι ώστε έλεγχος της 
συγκροτούμενης οντότητας να περάσει στους μετόχους της άλλης επιχείρησης. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, αν και νόμιμα η επιχείρηση που εκδίδει τις μετοχές μπορεί να 
είναι η αγοράστρια, ουσιαστικά, η άλλη επιχείρηση της οποίας οι μέτοχοι ελέγχουν 
το συγκρότημα είναι η αγοράστρια που απέκτησε τα δικαιώματα ψήφου. Υπό αυτήν 
τη μορφή, για λόγους λογιστικής, η επιχείρηση της οποίας οι μετοχές αγοράστηκαν 
προσδιορίζεται ως αγοράστρια και εφαρμόζει τη μέθοδο της αγοράς για τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης που εξέδωσε τις μετοχές. 
 
Υπεραξία 
Η υπεραξία που προκύπτει στην εξαγορά πρέπει να αναγνωριστεί ως στοιχείο 
ενεργητικού και να αποσβεστεί κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Υπάρχει 
μια μαχητή υπόθεση ότι η ωφέλιμη ζωή της υπεραξίας δεν θα υπερβεί τα 20 έτη. Το 
ΔΛΠ 22 (αν1998) δείχνει ότι η μέγιστη υπόθεση των είκοσι ετών μπορεί να 
υπερβληθεί σε σπάνιες περιπτώσεις - παραδείγματος χάριν εάν η υπεραξία 
συσχετίζεται τόσο άμεσα με ένα ευπροσδιόριστο στοιχείο ενεργητικού ή μια ομάδα 
ευπροσδιόριστων στοιχείων που μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα παρέχει οφέλη 
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής αυτών των στοιχείων. Η μη-εξαγορά της 
υπεραξίας που βασίζεται στο επιχείρημα ότι έχει άπειρη ζωή δεν επιτρέπεται από το 
ΔΛΠ 22 (αν1998). Η απόσβεση θα γίνεται κανονικά με τη σταθερή μέθοδο. 
 
Αρνητική Υπεραξία 
Η αρνητική υπεραξία πρέπει πάντα να αποτιμάται και να αναγνωρίζεται αρχικά στο 
ποσό της διαφοράς μεταξύ του συμφέροντος του αγοραστή στις εύλογες αξίες των 
ευπροσδιόριστων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν μείον το 
κόστος της απόκτησης. Όταν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν την ύπαρξη 
αρνητικής υπεραξίας, αυτές οι εκτιμήσεις πρέπει να επανεξετάζονται για να 
εξασφαλισθεί ότι τα προσδιοριζόμενα στοιχεία ενεργητικού δεν υπερεκτιμώνται 
ούτε στοιχεία του παθητικού παραλείπονται ή υποεκτιμούνται . 
 
 
ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού 
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1993 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
από την 1η Ιανουαρίου 1995. Ο στόχος του είναι να οριστεί ο λογιστικός χειρισμός 
για το κόστος δανεισμού. Το κόστος δανεισμού περιλαμβάνει τόκους από 
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τραπεζικούς λογαριασμούς υπεραναλήψεων και τόκους βραχυπρόθεσμων ή 
μακροπρόθεσμων δανείων, απόσβεση διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το 
άρτιο εξόφλησης δανείων, απόσβεση βοηθητικού κόστους που αναλήφθηκε για τη 
λήψη των δανείων, χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις και συναλλαγματικές διαφορές από λήψη δανείων σε ξένο νόμισμα 
όπου. Κόστος δανεισμού λοιπόν είναι οι τόκοι και οι δαπάνες που 
πραγματοποιούνται από μια επιχείρηση για τη λήψη δανείων. 
 
Λογιστικός Χειρισμός 
Ο βασικός χειρισμός είναι ότι όλες οι δαπάνες δανεισμού πρέπει να λογίζονται ως 
έξοδο της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται με παράλληλη γνωστοποίηση των 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για το λογισμό τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
χρησιμοποίησης των δανείων. Ο εναλλακτικός χειρισμός είναι οι δαπάνες 
δανεισμού σχετικές με την αγορά, την κατασκευή ή την παραγωγή ενός μη άμεσα 
εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αντιμετωπιστούν ως τμήμα του 
κόστους του συγκεκριμένου στοιχείου και να μεταφερθούν στα πάγια 
(κεφαλαιοποιηθούν). Ένα μη άμεσα εκμεταλλεύσιμο περιουσιακό στοιχείο είναι 
ένα στοιχείο που χρειάζεται μια σημαντική χρονική περίοδο προετοιμασίας 
προκειμένου να ετοιμαστεί για την προοριζόμενη χρήση του. 
 
SIC 2, Συνέπεια - Κεφαλαιοποίηση Κόστους Δανεισμού 
Όταν υιοθετείται ο εναλλακτικός χειρισμός, η επιχείρηση της οποίας η πολιτική 
λογιστικής είναι να κεφαλαιοποιηθεί το κόστος δανεισμού πρέπει να εφαρμόσει 
αυτήν την πολιτική με συνέπεια για όλα τα μη άμεσα εκμεταλλεύσιμα περιουσιακά 
στοιχεία και για όλες τις χρήσεις. Ο χειρισμός αυτός πρέπει να εφαρμοστεί με 
συνέπεια σε όλα τα κόστη δανεισμού που αναλαμβάνονται για την αγορά, 
κατασκευή ή παραγωγή των μη άμεσα εκμεταλλεύσιμων περιουσιακών στοιχείων 
και ο λόγος είναι για να εξασφαλιστεί συγκρισιμότητα των οικονομικών 
καταστάσεων.  
 
Όταν τα κεφάλαια δανείζονται για συγκεκριμένο πάγιο, οι νόμιμες δαπάνες για 
κεφαλαιοποίηση είναι οι πραγματικές δανειακές δαπάνες της χρήσης μείον 
οποιοδήποτε έσοδο που προήλθε από την προσωρινή επένδυση των κεφαλαίων 
αυτών. Όταν τα κεφάλαια προέρχονται από γενικό δανεισμό και χρησιμοποιούνται 
για την απόκτηση ενός μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου περιουσιακού στοιχείου, το 
νόμιμο ποσό καθορίζεται με την εφαρμογή ενός επιτοκίου κεφαλαιοποίησης στις 
δαπάνες για εκείνο το στοιχείο. Το επιτόκιο κεφαλαιοποίησης θα είναι ο 
σταθμισμένος μέσος όρος του κόστους  δανεισμού σε σχέση µε τα δάνεια της 
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επιχειρήσεως που μένουν αχρησιμοποίητα κατά την διάρκεια της χρήσης, εκτός των 
δανείων για την απόκτηση πάγιων στοιχείων. 
 
Όταν ακολουθείται ο εναλλακτικός χειρισμός, η κεφαλαιοποίηση πρέπει να αρχίσει 
όταν πραγματοποιούνται οι επενδυτικές δαπάνες, αναλαμβάνεται το κόστος 
δανεισμού και οι δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να προετοιμαστεί το 
στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση ή την πώλησή του είναι υπό εξέλιξη. 
Αντίστοιχα, η κεφαλαιοποίηση πρέπει να ανασταλεί στις περιόδους στις οποίες η 
ενεργός ανάπτυξη διακόπτεται ή όταν έχουν ουσιαστικά περατωθεί όλες οι 
δραστηριότητες απαραίτητες για την προετοιμασία του στοιχείου.  
 
Όταν η κατασκευή του μη άμεσα εκμεταλλεύσιμου στοιχείου ολοκληρώνεται 
τμηματικά, και μέρος του στοιχείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής των άλλων μερών, η κεφαλαιοποίηση των αποδοτέων δαπανών 
δανεισμού πρέπει να πάψει όταν ουσιαστικά όλες οι απαραίτητες δραστηριότητες 
προετοιμασίας εκείνου του μέρους για την προοριζόμενη χρήση ή την πώλησή του 
ολοκληρωθούν. 
 
 
ΔΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών  
 
Το πρότυπο αυτό αφορά τις περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1986. Ο στόχος του ΔΛΠ 24 είναι να διευκρινιστούν οι κοινοποιήσεις που 
απαιτούνται για τις σχέσεις και τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη που 
επιδεικνύουν στοιχεία ελέγχου ή σημαντικής επιρροής.  
 
Συνδεδεμένα Μέρη  
Τα μέρη θεωρούνται ότι είναι συνδεδεμένα εάν ένα συνδεδεμένο μέρος έχει τη 
δυνατότητα να ελέγξει το άλλο συνδεδεμένο μέρος ή να ασκήσει ουσιώδη επιρροή 
στο άλλο μέρος κατά τη λήψη χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών 
αποφάσεων. Παραδείγματα σχέσεων για τον χαρακτηρισμό δύο μερών ως 
συνδεδεμένων είναι: 
• Σχέση μητρικής µε θυγατρική (ΔΛΠ 27) 
• Εταιρίες οι οποίες βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο 
• Συγγενείς εταιρίες (ΔΛΠ 28) 
• Εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και συμμετοχή στην 

χάραξη της οικονομικής και επιχειρηματικής της πορείας 
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Η εφαρμογή του ΔΛΠ 24 περιορίζεται στις ακόλουθες σχέσεις:  
• Επιχειρήσεις που ελέγχουν, ή ελέγχονται, ή είναι υπό κοινό έλεγχο με την 

επιχείρηση που υποβάλει εκθέσεις (π.χ. εταιρίες χόλντινγκ, θυγατρικές και 
αδελφές θυγατρικές). 

• Συνεταίρους. 
• Άτομα που, δυνάμει ενός συμφέροντος που έχουν στην αναφερόμενη 

επιχείρηση, έχουν σημαντική επιρροή σε αυτήν, και τα στενά οικογενειακά 
μέλη ενός τέτοιου ατόμου . 

• Βασικό διοικητικό προσωπικό, και τα στενά οικογενειακά μέλη τους. 
• Επιχειρήσεις για τις οποίες ένα ουσιαστικό συμφέρον κατέχεται από κάποιο από 

τα προαναφερόμενα άτομα, ή πάνω στις οποίες ένα τέτοιο άτομο είναι σε θέση 
να ασκήσει σημαντική επιρροή. 

 
Δεν απαιτείται καμία κοινοποίηση:  
• Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σχετικά με τις ενδοομαδικές 

συναλλαγές, αλλά συγκεκριμένες κοινοποιήσεις μπορεί να απαιτηθούν από 
άλλα πρότυπα, παραδείγματος χάριν, πωλήσεις  μεταξύ τμημάτων (ΔΛΠ 14 
(αν1997)) και στους ισολογισμούς πληρωτέους ή αποδοτέους από τα 
διευκρινισμένα συνδεδεμένα μέρη (ΔΛΠ 1 (αν1997)). 

• Στις οικονομικές καταστάσεις γονέων που γίνονται διαθέσιμες ή δημοσιεύονται 
μαζί με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

• Στις οικονομικές καταστάσεις μιας εν πλήρη κυριότητα θυγατρικής εάν ο 
γονέας της νομιμοποιείται στην ίδια χώρα και παρέχει ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις σε αυτήν την χώρα. 

• Στις οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων από το κράτος επιχειρήσεων, 
αναφορικά με τις συναλλαγές με άλλες ελεγχόμενες από το κράτος επιχειρήσεις.  

 
Οι γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν: 
 Σχέσεις μεταξύ συνδεδεμένων μερών ανεξάρτητα της ύπαρξης συναλλαγών 
μεταξύ των μερών. 

 Φύση, είδος και ποσό (ή ποσοστό) των συναλλαγών µε συνδεδεμένα μέρη µε 
κατάλληλη κατηγοριοποίηση. 
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ΔΛΠ 26, Λογιστική και Πληροφόρηση για τα Προγράμματα Παροχών Εξόδου 
από την Υπηρεσία 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά τις περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1998. Ο στόχος του είναι να διευκρινίσει τις αρχές αποτίμησης και πληροφόρησης 
για τις οικονομικές εκθέσεις των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την 
υπηρεσία. Όλα τα προγράμματα πρέπει να περιλάβουν στις εκθέσεις τους μια 
κατάσταση των αλλαγών στη καθαρή θέση που είναι διαθέσιμη για παροχές, μια 
περίληψη των σημαντικών πολιτικών λογιστικής και μια περιγραφή του 
προγράμματος και της επίδρασης οποιωνδήποτε αλλαγών στο πρόγραμμα κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. Επίσης το ΔΛΠ 26 καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων τόσο για τα προγράμματα καθορισμένων συνεισφορών όσο και για τα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών, συμπεριλαμβάνοντας μια κατάσταση των 
διαθέσιμων καθαρών στοιχείων ενεργητικού για παροχές. Τέλος διευκρινίζει την 
ανάγκη για την πραγματική αξιολόγηση των παροχών για τις καθορισμένες παροχές 
και τη χρήση των αγοραίων τιμών για τις επενδύσεις σχεδίων. 
 
Προγράμματα Καθορισμένων Εισφορών 
Στα προγράμματα καθορισμένων εισφορών οι οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να 
περιέχουν μια κατάσταση των διαθέσιμων για παροχές καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων (διαθέσιμης καθαρής περιουσίας) και μια περιγραφή των μεθόδων 
κεφαλαιοδότησης. Σύμφωνα με αυτά τα ποσά που είναι καταβλητέα ως παροχές 
αποχώρησης προσδιορίζονται με βάση τις εισφορές σε ένα Ταμείο μαζί με τη 
λειτουργική αποδοτικότητα και τα επενδυτικά κέρδη του κεφαλαίου.  
 
Προγράμματα Καθορισμένων Παροχών 
Η αναφορά ενός καθορισμένου σχεδίου παροχών πρέπει να περιέχει είτε:  
• Μια κατάσταση που να παρουσιάζει τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα για παροχές, την αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων 
παροχών αποχώρησης (διακρίνοντας μεταξύ κατοχυρωμένων και μη 
κατοχυρωμένων παροχών) και το προκύπτον πλεόνασμα ή έλλειμμα, ή  

• Μια κατάσταση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμη για 
παροχές, περιλαμβάνοντας είτε μια σημείωση που να αποκαλύπτει την 
αναλογιστική παρούσα αξία των υποσχόμενων παροχών αποχώρησης 
(διακρίνοντας μεταξύ κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων παροχών) είτε 
μια αναφορά σε αυτήν την πληροφορία σε μια συνημμένη αναλογιστική μελέτη.  

 

 57



Σύμφωνα με αυτά τα ποσά που είναι καταβλητέα ως παροχές αποχώρησης 
προσδιορίζονται από ένα μαθηματικό τύπο, που συνήθως βασίζεται είτε στις 
αποδοχές των εργαζομένων είτε στα έτη υπηρεσίας ή και στα δύο.  
 
Εάν στην ημερομηνία της οικονομικής έκθεσης δεν έχει προετοιμαστεί μια 
αναλογιστική εκτίμηση, η πιο πρόσφατη εκτίμηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
βάση με γνωστοποίηση της ημερομηνίας της. Η αναλογιστική παρούσα αξία των 
υπεσχημένων παροχών αποχώρησης πρέπει να υπολογιστεί με βάση τις παροχές 
που υποσχέθηκαν υπό τους όρους του σχεδίου για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν 
μέχρι τότε, χρησιμοποιώντας είτε τα τρέχοντα επίπεδα μισθών είτε τα σχεδιασμένα 
επίπεδα μισθών, με κοινοποίηση της χρησιμοποιούμενης βάσης. Πρέπει επίσης να 
αποκαλυφθεί η επίδραση οποιωνδήποτε αλλαγών στις αναλογιστικές υποθέσεις που 
είχαν μια σημαντική επίδραση στην αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων 
παροχών αποχώρησης.  
 
Η οικονομική έκθεση να εξηγεί τη σχέση μεταξύ της αναλογιστικής παρούσας 
αξίας των υπεσχημένων παροχών αποχώρησης και της διαθέσιμης για τις παροχές 
καθαρής περιουσίας, όπως επίσης και την πολιτική για τη χρηματοδότηση των 
υπεσχημένων παροχών.  
 
Οι επενδύσεις σχεδίων παροχών αποχώρησης πρέπει να εμφανίζονται στην εύλογη 
αξία. Για τους διαπραγματεύσιμους τίτλους εύλογη αξία είναι η τρέχουσα αξία. Εάν 
η εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί για ορισμένες επενδύσεις σχεδίων 
παροχών αποχώρησης, πρέπει να γνωστοποιείται ο λόγος για τον οποίο δεν 
χρησιμοποιείται η εύλογη αξία. 
 
 
ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική των 
Συμμετοχών σε Θυγατρικές  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2000 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 1990. Ορισμένες παράγραφοι του τροποποιούνται από 
το ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Καταχώρηση και Αποτίμηση με 
εφαρμογή την ή από την 1η Ιανουαρίου 2001. Ο στόχος του ΔΛΠ 27 είναι να 
οριστούν οι απαιτήσεις για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων για έναν όμιλο επιχειρήσεων υπό τον έλεγχο μιας 
μητρικής. Ορίζει επίσης τον λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές στις 
χωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής. 
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Προσδιορισμός των Θυγατρικών  
Για τους σκοπούς του ΔΛΠ 27 (αν2000), ως θυγατρική ορίζεται μια οντότητα, 
συμπεριλαμβανομένης μιας οντότητας χωρίς εταιρική μορφή όπως είναι ένας 
συνεταιρισμός,  που ελέγχεται από μια άλλη οντότητα (γνωστή ως μητρική 
εταιρία). Έλεγχος είναι η δύναμη να κατευθύνονται οι οικονομικές και 
επιχειρηματικές πολιτικές μιας επιχείρησης ώστε να προκύπτουν οφέλη από τις 
δραστηριότητές της.  
 
Ο έλεγχος θεωρείται ότι αποκτάται όταν μια επιχείρηση αποκτά παραπάνω από τα 
μισά δικαιώματα ψήφου της άλλης επιχείρησης. Ακόμα και όταν δεν αποκτώνται 
παραπάνω από τα μισά δικαιώματα ψήφου, ο έλεγχος επίσης υπάρχει όταν:  
• Η μητρική, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών, κατέχει πάνω από το μισό των 

δικαιωμάτων ψήφου δυνάμει μιας συμφωνίας με άλλους επενδυτές. 
• Κατεύθυνση των οικονομικών και επιχειρηματικών πολιτικών της άλλης 

επιχείρησης στο πλαίσιο ενός καταστατικού ή συμβατικού όρου.  
• Υπάρχει δικαίωμα διορισμού ή παύσης της πλειονότητας των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου ή άλλου ισοδύναμου διοικητικού σώματος. 
• Υπάρχει δικαίωμα επηρεασμού της πλειοψηφίας στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου ή άλλου ισοδύναμου διοικητικού σώματος. 
 
Παρουσίαση Ενοποιημένων Λογαριασμών  
Μία μητρική πρέπει να παρουσιάσει ενοποιημένους λογαριασμούς (δηλαδή 
λογαριασμούς ενός ομίλου που παρουσιάζονται όπως εκείνοι μιας μόνης 
επιχείρησης) εκτός αν είναι η ίδια στο σύνολο της ή σχεδόν στο σύνολο της (που 
συνήθως σημαίνει κατοχή του 90% ή περισσότερου των δικαιωμάτων ψήφου) 
θυγατρική μιας άλλης επιχείρησης, υπό τον όρο ότι λαμβάνεται η έγκριση της 
μειοψηφίας.  
 
Διαδικασίες ενοποιήσεως: 
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και της θυγατρικής συνενώνονται 

γραµµή προς γραµµή, συναθροίζοντας τα όμοια περιουσιακά στοιχεία, τις 
υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα. 

2. Απαλοιφή της λογιστικής αξίας της επένδυσης της µητρικής στα ίδια κεφάλαια 
της θυγατρικής (η διαφορά λογίζεται σαν υπεραξία, σύµφωνα µε το ΔΛΠ 22). 

3. Εξατομίκευση των δικαιωµάτων µειοψηφίας στο κέρδος και τη ζημία της 
ενοποιημένης θυγατρικής και στην καθαρή περιουσία της. Τα δικαιώµατα 
µειοψηφίας στον ενοποιηµένο ισολογισµό εµφανίζονται διακεκριµένα. Τα ΔΜ 
απαρτίζονται από το ποσό της πρώτης ενοποίησης και εν συνεχεία από τις 
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προσαυξήσεις από την αναλογία επί της εκάστοτε αλλαγής στη καθαρή θέση 
της θυγατρικής. 

4. Διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές πρέπει να απαλείφονται πλήρως. 
5. Φόροι πληρωτέοι είτε από τη µητρική είτε από τις θυγατρικές, κατά τη διανοµή 

στη µητρική κερδών που παρέµεναν στις θυγατρικές λογιστικοποιούνται 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 12. 

 
Τα αποτελέσµατα της θυγατρικής συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση από την 
ηµεροµηνία της εξαγοράς της από την µητρική και µετέπειτα. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των θυγατρικών συνήθως 
καταρτίζονται µε την ίδια ηµεροµηνία. Επιτρέπεται όµως να καταρτίζονται σε 
διαφορετικές ηµεροµηνίες µε διαφορά όµως όχι µεγαλύτερη των τριών µηνών. Στη 
περίπτωση που υπάρχει η ανωτέρω διαφορά θα πρέπει να γίνονται διορθώσεις των 
επιδράσεων, σηµαντικών γεγονότων που συµβαίνουν µεταξύ των ηµεροµηνιών 
κλεισίµατος. 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται 
χρησιµοποιώντας οµοιόµορφες λογιστικές µεθόδους. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν 
πρέπει να γνωστοποιείται µαζί µε τις αναλογίες των κονδυλίων στα οποία έχουν 
εφαρµοστεί διαφορετικές λογιστικές µέθοδοι. 
 
Μεμονωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής 
Στις μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής, οι επενδύσεις στις 
ενοποιούμενες θυγατρικές, πρέπει να απεικονίζονται:  
• Στο κόστος ή  
• Με τη µέθοδο της καθαρής θέσης για όσες ισχύει αυτό (ΔΛΠ 28) 
• Διαθέσιµες για πώληση (ΔΛΠ 39) 
 
Το ίδιο ισχύει και για όσες συµµετοχές δεν ενοποιούνται. 
 
Οικονοµική Μονάδα Ειδικού Σκοπού (SPE) 
Μια οικονοµική µονάδα µπορεί να δηµιουργείται για να επιτελέσει ένα 
περιορισµένο και σαφώς ορισµένο αντικειµενικό σκοπό (π.χ. µίσθωση, 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, τιτλοποίηση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων). Τέτοιες Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού, συχνά 
δηµιουργούνται µε νοµικές διευθετήσεις που θέτουν αυστηρούς και μερικές φορές 
μόνιμους περιορισμούς στις αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων των διοικήσεων τους, 
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ώστε να ελέγχονται από τους ιδρυτές ή χρηµατοδότες τους. Συνήθως οι τελευταίοι 
μεταβιβάζουν στις SPE περιουσιακά τους στοιχεία και παράλληλα µπορούν να 
χρησιµοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία των SPE. 
 
SIC 12, Ενοποίηση Οικονομικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού (SPE)  
Μια Οικονομική Μονάδα Ειδικού Σκοπού ενοποιείται όταν η ουσία της σχέσεως 
µεταξύ µιας επιχειρήσεως και της SPE δείχνει ότι η τελευταία ελέγχεται από την 
πρώτη. Αυτό μπορεί να προκύψει ακόμη και όταν οι δραστηριότητες της SPE 
προκαθορίζονται ή όταν η πλειοψηφία των ψήφων ή της καθαρής θέσης δεν 
κρατώνται από την αναφερόμενη επιχείρηση. Το ΔΛΠ 27 υποδεικνύει περιπτώσεις 
οι οποίες καταλήγουν σε έλεγχο µιας επιχείρησης από την άλλη, έστω και αν 
κατέχεται λιγότερο από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
 
ΔΛΠ 28, Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς Επιχειρήσεις  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2000 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 1990, εκτός από τις παραγράφους 23 και 24 (την ή 
από την 1η Ιουλίου 1999), και τις παραγράφους 8 και 10 (την ή από την 1η 
Ιανουαρίου 2001). Ο στόχος του ΔΛΠ 28 είναι να οριστεί ο λογιστικός χειρισμός 
που υιοθετείται από έναν επενδυτή για τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις.  
 
Προσδιορισμός των συνεταίρων  
Η συγγενής επιχείρηση είναι μια οντότητα που μπορεί να μην έχει εταιρική μορφή, 
όπως ένας συνεταιρισμός, επί της οποίας ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή και η 
οποία δεν είναι ούτε θυγατρική ούτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Η ουσιώδης 
επιρροή είναι το δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις οικονομικής και 
επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας, χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε 
αυτές τις πολιτικές. Η σημαντική επιρροή κατά κύριο λόγο τεκµαίρεται όταν ο 
επενδυτής κατέχει τουλάχιστον το 20% των δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας, 
εκτός και αν υπάρχει σαφής απόδειξη περί του αντιθέτου. Εάν ο επενδυτής κατέχει 
λιγότερο του 20% των δικαιωμάτων ψήφου τεκμαίρεται ότι αυτός δεν ασκεί 
ουσιώδη επιρροή εκτός αν η επιρροή αυτή μπορεί να αποδειχθεί σαφώς με άλλο 
τρόπο.  
 
Η ύπαρξη της ουσιώδους επιρροής από έναν επενδυτή αποδεικνύεται συνήθως με 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:  
• Αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο ή σε ισοδύναμο διοικητικό σώμα 

της εκδότριας. 
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• Συμμετοχή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. 
• Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ επενδυτή και εκδότριας. 
• Ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού.  
• Παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης.  
 
Λογιστική των Συγγενών Επιχειρήσεων  
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του, ένας επενδυτής πρέπει να 
χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της καθαρής θέσης για την απεικόνιση των επενδύσεων 
σε συγγενείς επιχειρήσεις, με δύο εξαιρέσεις:  
• Όταν η επένδυση αποκτιέται και κατέχεται αποκλειστικά εν όψει της επόμενης 

διάθεσής της στο κοντινό μέλλον και δεν υπάρχει πρόθεση διαρκούς 
διακράτησης της επένδυσης (οπότε αυτή απεικονίζεται με τη μέθοδο του 
κόστους κτήσεως). 

• Όταν η συγγενής επιχείρηση λειτουργεί κάτω από αυστηρούς 
μακροπρόθεσμους περιορισμούς που εξασθενίζουν σημαντικά τη δυνατότητά 
της να μεταφέρει κεφάλαια στον επενδυτή. 

 
Οι επενδύσεις που δεν αντιμετωπίζονται με τη λογιστική καθαρής θέσης για έναν 
από τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω πρέπει να λογισθούν σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 39 (αν2000) Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Καταχώρηση και Αποτίμηση. 
 
Μέθοδος Καθαρής Θέσης 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση αρχικά καταχωρείται µε το 
κόστος κτήσης και στη συνέχεια η λογιστική αξία αυξάνεται ή µειώνεται ανάλογα 
µε το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις ζηµίες της συγγενούς µετά την 
ηµεροµηνία απόκτησης. Η λογιστική αξία της συγγενούς επίσης µειώνεται µε το 
ποσό των µερισµάτων που η επιχείρηση έλαβε από αυτή. Κατά την απόκτηση της 
επένδυσης κάθε διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και του µεριδίου του επενδυτή 
στην  πραγµατική αξία της καθαρής περιουσίας της συγγενούς, λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 22: Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων. 
 
Για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης χρησιµοποιούνται οι πιο 
πρόσφατες διαθέσιµες οικονοµικές καταστάσεις της συγγενούς, οι οποίες συνήθως 
καταρτίζονται µε ημεροµηνία ίδια µε εκείνη του επενδυτή. 
 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης, πρέπει να εµφανίζονται στα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία 
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ως ξεχωριστό κονδύλι του Ισολογισµού. Το µερίδιο του επενδυτή στα κέρδη ή τις 
ζηµίες πρέπει να γνωστοποιείται σε ξεχωριστό λογαριασµό των αποτελεσµάτων. 
 
SIC 20, Λογιστική Μέθοδος Καθαρής Θέσης – Καταχώρηση Ζημιών  
Ο επενδυτής σταματά την καταχώρηση των περαιτέρω ζημιών μιας συγγενικής 
επιχείρησης μόλις το μερίδιο του στις ζημιές υπερβαίνει τη λογιστική αξία της 
επένδυσης και αυτή μειώνεται στο μηδέν. Το παραπάνω συμβαίνει εκτός εάν ο 
επενδυτής έχει αναλάβει υποχρεώσεις της συγγενούς ή έχει εγγυηθεί για τη 
χρηματοδότηση της. Για τους σκοπούς της προηγούμενης αναφοράς, η λογιστική 
αξία μιας επένδυσης περιλαμβάνει μόνο τη λογιστική αξία των χρηματοπιστωτικών 
μέσων που παρέχουν απεριόριστα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη ή ζημίες στην 
καθαρά θέση της συγγενούς επιχείρησης.  
 
Χρηµατοοικονοµικά δικαιώµατα σε µία συγγενή επιχείρηση, που δεν 
περιλαµβάνονται στη λογιστική αξία της συγγενούς, λογιστικοποιούνται σύµφωνα 
µε τα ΔΛΠ 39 και 25. Οι συνεχιζόµενες ζηµίες της συγγενούς επιχείρησης 
αποµειώνουν τόσο τη λογιστική αξία της επένδυσης, όσο και την αξία των λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών δικαιωµάτων σε αυτή. 
 
 
ΔΛΠ 29, Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1990. Ο στόχος του προτύπου αυτού είναι να οριστούν συγκεκριμένα πρότυπα για 
τις οντότητες που υποβάλλουν καταστάσεις στο νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής 
οικονομίας, έτσι ώστε οι παρεχόμενες οικονομικές πληροφορίες να είναι ουσιώδεις. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης της οποίας το νόμισμα παρουσίασης 
είναι το νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας, είτε βασίζονται στο ιστορικό 
κόστος είτε στο τρέχον κόστος πρέπει να διατυπώνονται βάσει των τρεχουσών 
μονάδων μέτρησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Συγκριτικά κονδύλια 
και κάθε πληροφόρηση προηγούμενων χρήσεων πρέπει επίσης να εμφανίζονται 
βάσει τρεχουσών μονάδων μέτρησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Το κέρδος ή ζημία της καθαρής νομισματικής θέσης που προκύπτει από την 
αναμόρφωση των κονδυλίων σε τρέχουσες μονάδες μέτρησης θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται  στα καθαρά αποτελέσματα και να γνωστοποιούνται χωριστά. 
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Το πρότυπο αυτό επιτρέπει την εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών, όπως επίσης και 
ορθή κρίση, ως προς το πότε κρίνεται απαραίτητη η επαναδιατύπωση των 
οικονομικών καταστάσεων (κανονικά απαιτείται όταν υπάρχει πληθωρισμός 100% 
για πάνω από 3 έτη), και παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή μιας 
τέτοιας επαναδιατύπωσης.  
 
 
ΔΛΠ 30, Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις των Τραπεζών και 
των Συναφών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων  
 
Αυτό το πρότυπο αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1991. Ο στόχος του είναι να ορίσει τα κατάλληλα πρότυπα παρουσίασης και 
κοινοποίησης για τις τράπεζες και τα όμοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα – επιπλέον 
των απαιτήσεων άλλων προτύπων. Η πρόθεση είναι να παρασχεθούν στους χρήστες 
σωστές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν στην αξιολόγηση της οικονομικής 
θέσης και απόδοσης των τραπεζών, και στην καλύτερη κατανόηση των ειδικών 
χαρακτηριστικών των επιχειρηματικών διαδικασιών μιας τράπεζας.  
 
Χαρακτηριστικά του προτύπου: 
• Απαιτεί την κατηγοριοποίηση των στοιχείων στον ισολογισμό κατά είδος, και 

συγκεκριμένα με τρόπο που να αντικατοπτρίζεται η σχετική ρευστότητα τους.  
• Το ποσό κάθε απαίτησης ή υποχρέωσης στον ισολογισμό δεν πρέπει να 

συµψηφίζεται µε την αφαίρεση µιας άλλης υποχρέωσης ή απαιτήσεως. 
• Επίσης η Τράπεζα πρέπει να γνωστοποιεί την τρέχουσα αξία των 

βραχυπρόθεσµων τίτλων αν αυτές οι αξίες είναι διαφορετικές από τις λογιστικές 
αξίες στις οικονοµικές καταστάσεις, λόγω του ότι αυτά αποκτώνται και 
κατέχονται µε πρόθεση επαναπωλήσεώς τους. 

• Απαιτεί την κατηγοριοποίηση των εσόδων και εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων κατ’ είδος, με γνωστοποίηση των κύριων κατηγοριών εσόδων 
και εξόδων. 

• Προσδιορίζει τα στοιχεία της κατάστασης εσόδων και του ισολογισμού που 
απαιτούν κοινοποίηση.  

• Παραθέτει πρόσθετες απαιτήσεις κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
συγκέντρωσης των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και των εκτός 
ισολογισμού στοιχείων, των ζημιών στα δάνεια και των προκαταβολών , και 
των γενικών τραπεζικών κινδύνων.  
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ΔΛΠ 31, Παρουσίαση Δικαιωμάτων σε Κοινοπραξίες  
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2000 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η  Ιανουαρίου 1992. Οι παράγραφοι 39-41 αναθεωρήθηκαν την 1η 
Ιουλίου 1999 για να εφαρμόσουν το ΔΛΠ 36. Η παράγραφος 35 αναθεωρήθηκε την 
1η Ιανουαρίου 2001 για να εφαρμόσει το ΔΛΠ 39. 
 
Ο στόχος του προτύπου είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισμό που απαιτείται για τις 
συμμετοχές σε κοινοπραξίες, ανεξάρτητα από τη δομή ή τη νομική μορφή των 
δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. Μια κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός 
διακανονισμός με τον οποίο δύο ή περισσότερα συμβαλλόμενα μέρη (venturers) 
αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκεινται σε από κοινού 
έλεγχο. Το πρότυπο αυτό εντοπίζει τρεις γενικότερες μορφές κοινοπραξιών: τις από 
κοινού ελεγχόμενες εργασίες, τα από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία και 
τις από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ο κοινοπρακτών πρέπει να εµφανίζει 
τα δικαιώµατα του στην κοινοπραξία ανάλογα µε τον τύπο της ως εξής: 
 
Από κοινού ελεγχόμενες εργασίες: Κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να 
αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που ελέγχει, τις δαπάνες και υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει, και το μερίδιο του από τα έσοδα που αφορούν πωλήσεις, και στις 
χωριστές και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της. 
 
Από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία: Κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει 
να αναγνωρίζει το μερίδιό του στα από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία, 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει πραγματοποιήσει, το μερίδιο του στις υποχρεώσεις 
που αναλήφθηκαν από κοινού με τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας, το έσοδο από 
την πώληση ή τη χρησιμοποίηση του μεριδίου του στο προϊόν της κοινοπραξίας, το 
μερίδιό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την κοινοπραξία, και των 
δαπανών που πραγματοποίησε σε σχέση με τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία και 
στις χωριστές και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του. 
 
Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες: Το μέλος της κοινοπραξίας θα 
αναγνωρίζει τη συμμετοχή του σε μια από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα 
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ή τη μέθοδο καθαρής 
θέσης Εναλλακτικά σαν ξεχωριστά κονδύλια στις οικονομικές του καταστάσεις.  
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Οι γνωστοποιήσεις των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες περιλαµβάνουν το δικαίωµα 
σε µία από κοινού ελεγχόµενη οντότητα, που αποκτάται και κατέχεται 
αποκλειστικά µε σκοπό την µεταγενέστερη διάθεσή του στο µέλλον και το 
δικαίωµα σε µία από κοινού ελεγχόµενη οικονοµική οντότητα, που λειτουργεί 
κάτω από σοβαρούς µακροχρόνιους περιορισµούς, οι οποίοι εµποδίζουν την 
δυνατότητά της να µεταβιβάζει κεφάλαια στον κοινοπρακτούντα. Επίσης θα πρέπει 
να γνωστοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις τα ποσοστά συµµετοχής και 
κάθε ενδεχόµενη υποχρέωση, η οποία έχει αναληφθεί. 
 
SIC 13, Επιχειρήσεις Κάτω από Κοινό Έλεγχο – Μη Χρηματικές Εισφορές από 
τους Κοινοπρακτούντες  
Η αναγνώριση του ανάλογου μεριδίου κερδών ή ζημιών από μη χρηματικές 
εισφορές είναι γενικά σωστή. Οι απαιτήσεις για την αναγνώριση κερδών και ζημιών 
που περιγράφονται παραπάνω ισχύουν εξίσου για τις μη χρηματικές εισφορές εκτός 
αν το κέρδος ή η ζημιά δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, ή άλλοι 
κοινοπρακτούντες εισφέρουν παρόμοια μη χρηματικά περιουσιακά στοιχεία ή 
σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη που αφορούν το εισφερόµενο είδος δεν 
µεταβιβάζονται στην κοινά ελεγχόµενη επιχείρηση. Τα μη πραγματοποιηθέντα 
κέρδη ή ζημίες πρέπει να απαλειφθούν έναντι των σχετικών περιουσιακών 
στοιχείων σύμφωνα με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ή έναντι της 
επένδυσης σύμφωνα με τη μέθοδο της  καθαρής θέσης.  
 
 
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 1998 αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή 
από την 1η Ιανουαρίου 1996. Ορισμένες αναθεωρήσεις του εφαρμόζονται από την 
1η Ιανουαρίου 2001. Ο στόχος του ΔΛΠ 32 είναι να ενισχυθεί η κατανόηση από το 
χρήστη της σημασίας των on-balance και off-balance χρηματοοικονομικών 
προϊόντων αναφορικά με την οικονομική θέση, την απόδοση και τις ταμιακές ροές 
μιας επιχείρησης. Επίσης, το ΔΛΠ 32 στοχεύει να ορίσει πώς πρέπει να 
παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ποιες πληροφορίες πρέπει να 
γνωστοποιούνται σχετικά με αυτά αλλά δεν εξετάζει αρχές αναγνώρισης και 
αποτίμησης.  
 
Το ΔΛΠ 32 (αν1998) το εξετάζει αυτό ουσιαστικά με τρεις τρόπους:  
• Διευκρινίζοντας την κατηγοριοποίηση ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος που 

εκδίδεται από μια επιχείρηση ως υποχρέωση ή ως καθαρή θέση. 
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• Ορίζοντας ακριβείς όρους σχετικά με το ποια στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού μπορούν να συμψηφίζονται στον ισολογισμό. 

• Απαιτώντας μια ευρεία σειρά κοινοποιήσεων για τα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες ως προς τις αγοραίες τιμές τους. 

 
Πεδίο Εφαρμογής ΔΛΠ 32  
Το ΔΛΠ 32 (αν1998) ισχύει στην παρουσίαση και την κοινοποίηση πληροφοριών 
για όλους τους τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων, είτε αναγνωρίζονται στον 
ισολογισμό είτε όχι, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:  
 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες, επενδύσεις μεθόδου καθαρής θέσης σε 
συγγενείς επιχειρήσεις, και επενδύσεις σε κοινοπραξίες. 

 Υποχρεώσεις για προγράμματα παροχών μετά την απασχόληση. 
 Υποχρεώσεις των εργοδοτών για την επιλογή μεριδίου υπαλλήλων και 
προγράμματα αγοράς μεριδίου. 

 Υποχρεώσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο των ασφαλιστικών συμβάσεων. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διακρίνονται στον ισολογισµό µε βάση την 
ουσιαστική τους υπόσταση και όχι τον νοµικό τους τύπο είτε ως υποχρέωση προς 
εξόφληση µε µετρητά είτε ως έντιτλη υποχρέωση 
 
Όσα προϊόντα εµπεριέχουν ταυτόχρονα µία καθαρή υποχρέωση προς εξόφληση και 
µια έντιτλη υποχρέωση, πρέπει να διαχωρίζονται και να λογιστικοποιούνται και να 
παρουσιάζονται ξεχωριστά. 
 
Εάν ο κάτοχος μπορεί να επιλέξει είτε να πάρει μετρητά είτε τίτλους, το προϊόν 
είναι μια υποχρέωση. 
 
Απαιτήσεις Κοινοποίησης 
Πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις: 
• Η έκταση και η φύση των χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών όρων και περιορισμών.  
• Πολιτικές και μέθοδοι λογιστικής που υιοθετούνται.  
• Πολιτικές αντιστάθμισης και διαχείρισης κινδύνων. 
• Πληροφορίες για την έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου.  
• Πληροφορίες για την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.  
• Πληροφορίες για τις αγοραίες τιμές όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων, 

ή μια δήλωση ότι δεν είναι εφικτό να παρασχεθούν τέτοιες πληροφορίες. 
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SIC 5, Προβλέψεις για Ενδεχόμενη Ρευστοποίηση Χρηματοοικονομικών 
Προϊόντων 
Τέτοια προϊόντα είναι στοιχεία παθητικού εκτός αν η δυνατότητα ρευστοποίησης 
είναι μακρινή. Όταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σχετικά με τον τρόπο της 
ρευστοποίησης ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος εξαρτώνται από την εμφάνιση 
ή μη ενός αβέβαιου μελλοντικού γεγονότος, ή από το αποτέλεσμα κάποιου 
αβέβαιου γεγονότος που είναι πέρα από τον έλεγχο τόσο του εκδότη όσο και του 
κατόχου, το χρηματοοικονομικό προϊόν πρέπει να ταξινομηθεί ως υποχρέωση προς 
εξόφληση ανεξάρτητα από το νομικό τους τύπο εκτός αν η δυνατότητα να 
απαιτηθεί από τον εκδότη να τακτοποιήσει με μετρητά ή με κάποιο άλλο 
χρηματοοικονομικό προϊόν είναι μακρινή και έχει ελάχιστη πιθανότητα κατά την 
διάρκεια της έκδοσης, οπότε σ' αυτή την περίπτωση το προϊόν ταξινομείται ως 
έντιτλη υποχρέωση (καθαρή θέση).  
 
Συµψηφισµός υποχρέωσης και απαίτησης επιτρέπεται µόνο όταν υπάρχει έννοµο 
δικαίωµα συµψηφισµού ή πρόθεση ταυτόχρονης ρευστοποίησης της απαίτησης µε 
την υποχρέωση 
 
 
ΔΛΠ 33, Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1999. Στόχος του είναι να ορίσει τις αρχές για τον καθορισμό και την παρουσίαση 
των κερδών ανά μετοχή (Earnings per Share - EPS) προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συγκρίσεις απόδοσης μεταξύ διαφορετικών οντοτήτων της ίδιας περιόδου και 
μεταξύ διαφορετικών λογιστικών χρήσεων για την ίδια οντότητα.  
 
Το κέρδη τα οποία συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό των κερδών ανά µετοχή 
είναι το καθαρό κέρδος ή ζηµία που αναλογεί στους µετόχους κοινών µετοχών, 
µετά την αφαίρεση µερισµάτων των προνοµιούχων µετοχών. 
 
Πεδίο Εφαρμογής 
Το ΔΛΠ 33 ισχύει για τις επιχειρήσεις των οποίων οι τίτλοι διαπραγματεύονται 
δημόσια ή είναι στο στάδιο έκδοσης τίτλων στο χρηματιστήριο. Άλλες επιχειρήσεις 
που επίσης επιλέγουν να παρουσιάσουν πληροφορίες EPS πρέπει επίσης να 
συμμορφωθούν με το πρότυπο.  
 
Εάν τόσο οι μητρικές όσο και οι ενοποιημένες καταστάσεις παρουσιάζονται σε μια 
ενιαία έκθεση, τα EPS απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες καταστάσεις. 
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Κοινή μετοχή: Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν που είναι κατώτερο από όλες τις 
άλλες κατηγορίες μετοχών καθαρής θέσης.  
 
Ενδεχόμενη κοινή μετοχή: Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν ή άλλη σύμβαση που 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον κάτοχό του σε κοινές μετοχές. Παραδείγματα 
περιλαμβάνουν το μετατρέψιμο χρέος, τις μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές, τα 
εντάλματα μεριδίου, τα δικαιώματα προαίρεσης και αγοράς μετοχών, μετοχές που 
θα εκδίδονται με την εκπλήρωση ορισμένων όρων που προέρχονται από 
συμβατικούς διακανονισμούς, όπως η αγορά μιας επιχείρησης ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Όλα τα προϊόντα που μπορούν να οδηγήσουν στην έκδοση των κοινών μετοχών της 
αναφερόμενης επιχείρησης στον κάτοχο του χρηματοοικονομικού προϊόντος ή 
άλλης σύμβασης, είτε στην επιλογή του εκδότη είτε του κατόχου, είναι ενδεχόμενες 
κοινές μετοχές της επιχείρησης.   
 
Μείωση: Μια πιθανή μείωση του καθαρού κέρδους ανά μετοχή ή αύξηση της 
καθαρής ζημίας ανά μετοχή ως αποτέλεσμα της μετατροπής των ενδεχόμενων  
κοινών μετοχών σε κοινές μετοχές. 
 
Απαίτηση Παρουσίασης EPS 
Μια επιχείρηση της οποίας οι τίτλοι διαπραγματεύονται δημόσια πρέπει να 
παρουσιάσει τα βασικά και τα μειωμένα EPS στην κατάσταση αποτελεσμάτων της 
για κάθε κατηγορία κοινών μετοχών που έχει διαφορετικό δικαίωμα στη διανομή 
των καθαρών κερδών της χρήσεως. Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τον 
αριθµητή και παρανοµαστή του υπολογισµού τόσο των κοινών κερδών ανά µετοχή, 
όσο και των µειωµένων κερδών ανά µετοχή. 
  
Βασικά EPS  
Βασικά EPS είναι τα καθαρά κέρδη ή ζημίες για την χρήση που αποδίδονται στους 
κοινούς μετόχους διαιρούμενα με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε 
δημόσια εγγραφή ή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
 
Μειωμένα EPS  
Τα μειωμένα EPS υπολογίζονται με τη ρύθμιση των αποδοχών και του αριθμού 
μετοχών για τα αποτελέσματα των μειωμένων επιλογών και άλλων μειωμένων 
πιθανών κοινών μετοχών. Τα αποτελέσματα των μη-μειωμένων πιθανών κοινών 
μετοχών αγνοούνται στον υπολογισμό των μειωμένων EPS. 
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Τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη την επιρροή, 
που θα είχε η εξάσκηση συµβολαίων ή δικαιωµάτων έκδοσης κοινών µετοχών ή 
µετατροπής σε κοινές µετοχές ή στην έκδοση κοινών µετοχών, τα οποία 
µοιράζονται στα κέρδη της εταιρίας.  
 
SIC 24, Κέρδη ανά Μετοχή – Χρηματοοικονομικά προϊόντα και άλλες 
συμβάσεις που μπορεί να τακτοποιηθούν σε μετοχές 
Όλα τα προϊόντα που μπορεί να οδηγήσουν στην έκδοση κοινών μετοχών στον 
κάτοχο του χρηματοοικονομικού προϊόντος ή της σύμβασης, κατά το δικαίωμα 
προαίρεσης του εκδότη ή του κατόχου, είναι ενδεχόμενες κοινές μετοχές. Αν η 
ενδεχόµενη µετοχή είναι μειωτική, δηλαδή η μετατροπή της σε κοινές µετοχές θα 
µείωνε τα καθαρά κέρδη ανά µετοχή από την κανονική λειτουργία της εταιρίας, 
τότε το µειωτικό αυτό αποτέλεσµα περιέχεται στον υπολογισµό των µειωµένων 
κερδών ανά µετοχή. 
 
 
ΔΛΠ 34, Ενδιάμεσες  Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1999. Ο στόχος του ΔΛΠ 34 είναι να οριστεί το ελάχιστο περιεχόμενο μιας 
ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης και να οριστούν οι αρχές για την αναγνώριση 
και την αποτίμηση στις οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται για μια 
ενδιάμεση περίοδο. Το ΔΛΠ 34 δεν ορίζει ποιες επιχειρήσεις πρέπει να 
δημοσιεύσουν ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, πόσο συχνά, ή πόσο σύντομα 
μετά από το τέλος μιας ενδιάμεσης περιόδου. Τέτοια θέματα θα αποφασιστούν από 
τις εθνικές κυβερνήσεις, τους ρυθμιστές των τίτλων, τα χρηματιστήρια και τους 
οργανισμούς λογιστικής.  
 
Εντούτοις, οι δημόσια διαπραγματεύσιμες επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να παρέχουν 
ενδιάμεσες οικονομικές εκθέσεις που προσαρμόζονται στις αρχές αναγνώρισης, 
αποτίμησης και κοινοποίησης που καθορίζονται από το ΔΛΠ 34, τουλάχιστον στο 
τέλος του πρώτου εξάμηνου του οικονομικού έτους τους, εκθέσεις που να 
παρέχονται το αργότερο 60 ημέρες μετά από το τέλος της ενδιάμεσης περιόδου. 
 
Ενδιάµεση περίοδος, είναι µια περίοδος οικονοµικής εκθέσεως µικρότερη από ένα 
πλήρες οικονοµικό έτος. Ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, σηµαίνει µία οικονοµική 
έκθεση που περιέχει είτε µία πλήρη σειρά οικονοµικών καταστάσεων (ΔΛΠ 1), είτε 
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µία σειρά συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων για µία ενδιάµεση περίοδο (όπως 
ορίζεται σε αυτό το Πρότυπο). 
 
Ελάχιστο Περιεχόμενο μιας Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης  
Τα ελάχιστα συστατικά που διευκρινίζονται για μια ενδιάμεση οικονομική έκθεση 
είναι:  
• Συνοπτικό Ισολογισµό. 
• Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
• Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. 
• Συνοπτική Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 
• Επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Εάν μια επιχείρηση δημοσιεύσει στην ενδιάμεση έκθεση ένα πλήρες σύνολο 
οικονομικών καταστάσεων, αυτές οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να βρίσκονται 
σε πλήρη συμμόρφωση με το ΔΛΠ 1.  
 
Εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει να περιλάβουν, 
τουλάχιστον, κάθε ένα από τους τίτλους και τα υποσύνολα που περιλαμβάνονται 
στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις επεξηγηματικές 
αναφορές που απαιτούνται από το ΔΛΠ 34. Τα πρόσθετα στοιχεία πρέπει να 
περιληφθούν εάν η παράλειψή τους θα έκανε την προσωρινή οικονομική 
πληροφόρηση παραπλανητική. 
 
Πολιτικές Λογιστικής 
Οι ίδιες πολιτικές λογιστικής θα πρέπει να εφαρμόζονται για τις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις όπως στις ετήσιες καταστάσεις της επιχείρησης, εκτός 
από τις αλλαγές στις πολιτικές λογιστικής που γίνονται μετά την ημερομηνία των 
πιο πρόσφατων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που πρόκειται να εμφανιστούν 
στις επόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Δήλωση ότι οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν δεν έχουν μεταβληθεί καθώς 
επίσης και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν ή πρόκειται να 
επηρεάσουν την οικονοµική θέση της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνεται στις 
επεξηγηματικές σημειώσεις των συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. Στην 
περίπτωση µεταβολών των λογιστικών αρχών και µεθόδων, θα πρέπει να 
επαναδιατυπώνονται οι αντίστοιχες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης 
περιόδου, όπως καθορίζει το ΔΛΠ 8. 
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ΔΛΠ 35, Διακοπτόμενες Εκμεταλλεύσεις 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
1999. Ο στόχος του ΔΛΠ 35 είναι να καθιερωθούν οι αρχές για την αναφορά 
πληροφοριών για τις διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις (όπως καθορίζονται) και να 
καθοριστούν οι ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά με μια διακοπτόμενη 
δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, διαχωρίζοντας τις πληροφορίες 
διακοπτόμενων και συνεχιζόμενων εκμεταλλεύσεων ενισχύεται η δυνατότητα των 
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων να κάνουν προβλέψεις για τις ταμιακές 
ροές της επιχείρησης, την ικανότητα της να δημιουργεί κέρδη καθώς και τη 
χρηματοοικονομική θέση της. Το πρότυπο δεν καθιερώνει αρχές αναγνώρισης ή 
αποτίμησης σχετικά με τις διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις - αυτές εξετάζονται από 
άλλο πρότυπο, π.χ. το ΔΛΠ 36 Απαξίωση Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού 
και το ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες 
Απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, το ΔΛΠ  35 παρέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να 
εφαρμοστεί το ΔΛΠ 36 και το ΔΛΠ  37. 
 
Ορισμός  
Μια διακοπτόμενη εκμετάλλευση είναι ένα σχετικά μεγάλο συστατικό μέρος μιας 
επιχείρησης που αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό, μεγάλο τμήμα της επιχειρηματικής 
ή γεωγραφικής εκμετάλλευσης το οποίο η επιχείρηση, ακολουθώντας ένα ενιαίο 
πρόγραμμα, είτε το εκποιεί ουσιαστικά στο σύνολο του είτε τερματίζει την 
λειτουργία του εγκαταλείποντας το ή πουλώντας το τμηματικά. Μια διακοπτόμενη 
εκμετάλλευση πρέπει να αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό σημαντικό τμήμα 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή μιας γεωγραφικής περιοχής εκμεταλλεύσεων 
και πρέπει να μπορεί να διακριθεί επιχειρηματικά και για λόγους 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Μια αναδιάρθρωση, συναλλαγή ή γεγονός 
που δεν πληρεί τον ορισμό της διακοπτόμενης εκμετάλλευσης αυτού του προτύπου 
δεν θα πρέπει να αποκαλείται διακοπτόμενη εκμετάλλευση. 
 
Αρχικό Γεγονός Κοινοποίησης 
Οι κοινοποιήσεις αρχίζουν αφού συμβεί ένα των παρακάτω:  
 Η επιχείρηση έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία πώλησης ουσιαστικά όλων 
των περιουσιακών στοιχείων της διακοπτόμενης εκμετάλλευσης 

 Το διοικητικό συμβούλιό της ή άλλο παρόμοιο διοικητικό όργανο έχει εγκρίνει 
ένα λεπτομερές, επίσημο πρόγραμμα για τη διακοπή, και έχει αναγγείλει αυτό 
το πρόγραμμα.  
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Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα παρακάτω για τη διακοπτόμενη εκμετάλλευση: την 
τρέχουσα αξία των συνολικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην 
ημερομηνία ισολογισμού, ποσό των εσόδων, των δαπανών, των πριν τον φόρο 
κερδών ή ζημιών, και των δαπανών φόρου εισοδήματος για την τρέχουσα περίοδο 
και  πληροφορίες ταμειακών ροών για την περίοδο.  
 
Υπάρχει χωριστή κοινοποίηση για κάθε διακοπτόμενη εκμετάλλευση. Η 
παρουσίαση των απαιτούμενων κοινοποιήσεων γίνεται είτε στο πρόσωπο των 
οικονομικών καταστάσεων, είτε στις σημειώσεις - με το διαχωρισμό των 
συνεχιζόμενων και των διακοπτόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, των 
δαπανών εισοδήματος και των ροών μετρητών.  
 
Οι κοινοποιήσεις απαιτούνται σε μια περίοδο υποβολής εκθέσεων εάν ένα σχέδιο 
για τη διάθεση έχει εγκριθεί και αναγγελθεί δημόσια μετά το τέλος της περιόδου 
υποβολής οικονομικών καταστάσεων αλλά προτού εγκριθούν για έκδοση οι 
οικονομικές καταστάσεις για εκείνη την περίοδο. 
 
Στη περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης έχουν αποµειωθεί 
λόγω της ανακοίνωσης για διακοπή µιας εκµετάλλευσης, θα πρέπει να 
αναγνωριστεί αντίστοιχη ζηµία στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
Η επιχείρηση στο Προσάρτηµα ή στον Πίνακα των οικονοµικών καταστάσεων 
πρέπει να γνωστοποιεί στοιχεία που αφορούν τις διακοπτόµενες εκµεταλλεύσεις, 
όπως περιγραφή τους, χρονοδιάγραµµα διακοπής τους και λογιστικές αξίες 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που τις αφορούν. Επίσης πρέπει να 
γνωστοποιούνται στοιχεία κέρδους ή ζηµίας από τυχόν συµφωνία πώλησης. 
 
 
ΔΛΠ 36, Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιουλίου 1999. Η 
αναθεωρημένη παράγραφος 1 βασισμένη στο ΔΛΠ 41, Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, 
εφαρμόστηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2003. Το πρότυπο αυτό ορίζει τις διαδικασίες 
που πρέπει να ισχύσουν σε μια επιχείρηση για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά 
στοιχεία της δεν απεικονίζονται σε αξία μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους, 
και να καθορίσει πώς υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό. Το ΔΛΠ 36 έχει εφαρµογή 
κυρίως στην λογιστική αντιµετώπιση της υποτίµησης των ασώµατων περιουσιακών 
στοιχείων, της υπεραξίας και των παγίων στοιχείων. Το ανακτήσιμο ποσό ενός 
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περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το 
περιουσιακό αυτό στοιχείο μπορεί να έχει απομειωθεί. 
 
Πεδίο Εφαρμογής του ΔΛΠ 36  
Το ΔΛΠ 36 ισχύει για όλα τα στοιχεία ενεργητικού εκτός από:  
• Αποθέματα. 
• Περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συμβάσεις κατασκευής έργων.  
• Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
• Περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζόμενους. 
• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
• Επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. 
• Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε γεωργική δραστηριότητα και 

τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία μείον το εκτιμώμενο στον τόπο της 
πώλησης κόστος. 

• Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδες διάθεσης) που 
κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση σύμφωνα με το ΔΛΠ 5: Μη 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 
Διακοπείσες Δραστηριότητες. 

 
Αναγνώριση ενός Υποτιμημένου Περιουσιακού Στοιχείου  
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαπιστώνει κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 
αν και κατά πόσο υπάρχει ένδειξη ότι ένα περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε 
αξία μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό του. Αυτό συμβαίνει όταν η λογιστική 
αξία του είναι μεγαλύτερη από το ποσό που ανακτάται μέσω χρήσης η πώλησης του 
στοιχείου αυτού. 
 
Ενδείξεις Απομείωσης 
Για την εκτίµηση αν και κατά πόσο υπάρχει ένδειξη απομείωσης ενός περιουσιακού 
στοιχείου η επιχείρηση θα πρέπει να συνεκτιµά τόσο εξωτερικές όσο και 
εσωτερικές πηγές πληροφόρησης.  
Εξωτερικές πηγές:  
 Πτώσεις αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου. 
 Αρνητικές αλλαγές στην τεχνολογία, τις αγορές, την οικονομία ή τους νόμους. 
 Αυξήσεις στα αγοραία επιτόκια στα αγοραία ποσοστά απόδοσης των 
επενδύσεων. 

 Η τιμή μετοχής της επιχείρησης είναι κάτω από τη λογιστική αξία.. 
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Εσωτερικές πηγές:  
 Αποδείξεις για απαξίωση ή φυσική ζημιά του περιουσιακού στοιχείου. 
 Το περιουσιακό στοιχείο είναι μέρος μιας αναδιάρθρωσης ή κρατιέται για 
διάθεση.  

 Χειροτέρευση της οικονομική απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου από την 
αναμενόμενη.  

 
Περαιτέρω, μια ένδειξη ότι ένα στοιχείο είναι απομειωμένο μπορεί να δείξει ότι η 
χρήσιμη ζωή του στοιχείου, η μέθοδος υποτίμησης ή η υπόλοιπη αξία πρέπει να 
επεναεξεταστούν και να ρυθμιστούν. 
 
Αξίες 
Ανακτήσιμο ποσό: Το υψηλότερο μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης ενός 
περιουσιακού στοιχείου και της αξίας λόγω χρήσης του. Αν δεν μπορεί να 
καθοριστεί η καθαρή τιμή  πώλησης, ως ανακτήσιμο ποσό λαμβάνεται η αξία λόγω 
χρήσης του. 
Καθαρή τιμή πώλησης: Το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 
περιουσιακού μείον το κόστος διάθεσης σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική 
βάση μεταξύ δύο μερών, που γνωρίζουν και επιθυμούν τη συναλλαγή.  
Αξία χρήσης: Η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών που 
αναμένονται να προκύψουν από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου και 
τη διάθεσή του στο τέλος της χρήσιμης ζωής του. Ο συντελεστής προεξόφλησης ο 
οποίος χρησιµοποιείται θα πρέπει να είναι αποφορολογηµένος και να 
αντικατοπτρίζει τις εκτιµήσεις της αγοράς του στοιχείου αυτού. 
Ζημία απομείωσης: Το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία ενός  περιουσιακού 
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 
 
Αναγνώριση Ζημίας Απομείωσης 
Μια ζημία απομείωσης θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερο από τη λογιστική του αξία. Η ζημία 
απομείωσης αντιμετωπίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως που αφορά, 
εκτός αν το στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία σύμφωνα με άλλο 
πρότυπο. Κάθε ζημία απομείωσης ενός αναπροσαρμοσμένου περιουσιακού 
στοιχείου πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως μια μείωση 
αναπροσαρμογής. 
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Αναστροφή Ζημίας Απομείωσης 
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να εκτιμά σε κάθε ημερομηνία κλεισίµατος του 
Ισολογισµού, κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζημία απομείωσης που 
καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα χρόνια συνεχίζει να 
υφίσταται ή έχει µειωθεί. Αν μια τέτοια ένδειξη υπάρχει, η επιχείρηση πρέπει να 
εκτιμά το ανακτήσιμο ποσό αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Μια ζημία 
απομείωσης που καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα έτη 
πρέπει να αναστραφεί αν και μόνο αν, έχει υπάρξει μια μεταβολή στις εκτιμήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζημία απομείωσης που είχε 
καταχωρηθεί. Αν αυτό συμβαίνει, η λογιστική αξία του στοιχείου πρέπει να 
αυξάνεται στο ανακτήσιμο ποσό του. Αυτή η αύξηση είναι μια αναστροφή μιας 
ζημίας απομείωσης. Η ζημία της απομείωσης, η οποία έχει αναγνωριστεί σε 
προηγούµενες χρήσεις, θα πρέπει να αναγνωρίζεται σαν έσοδο, εκτός εάν το 
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, όπου η ζημία της 
απομείωσης θα πρέπει να προσαυξήσει την αξία αναπροσαρµογής. Θα πρέπει να 
σημειωθεί όμως ότι η ζημία της απομείωσης, η οποία αφορά υπεραξία επιτρέπεται 
µόνο εάν η ζημία προήλθε από συγκεκριμένη έκτακτη αιτία, η οποία δεν 
αναμένεται να επαναληφθεί. 
 
 
ΔΛΠ 37, Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που ξεκινάν την ή από την 1η Ιουλίου 1999. Ο 
στόχος του είναι να ορίσει τα κατάλληλα κριτήρια καταχώρησης και τις βάσεις 
αποτίμησης για τις προβλέψεις, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και να εξασφαλίσει ότι αποκαλύπτονται επαρκείς  πληροφορίες στο 
προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων που να επιτρέψουν στους χρήστες να 
αντιλαμβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τους. Η βασική αρχή 
που καθιερώνεται από το πρότυπο είναι ότι μια πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται 
μόνο όταν υπάρχει μια υποχρέωση δηλαδή μια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα 
προηγούμενων γεγονότων. Έτσι το ΔΛΠ 37 στοχεύει να εξασφαλίσει ότι στις 
οικονομικές καταστάσεις εξετάζονται μόνο οι γνήσιες υποχρεώσεις. Οι 
προγραμματισμένες μελλοντικές δαπάνες, ακόμη και όταν εγκρίνονται από το 
διοικητικό συμβούλιο ή ισοδύναμο διοικητικό όργανο, αποκλείονται από την 
αναγνώριση, όπως είναι οι αυξήσεις για τις ζημίες αυτο-ασφάλισης, οι γενικές 
αβεβαιότητες, και άλλα γεγονότα που δεν έχουν συμβεί ακόμα. 
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Βασικοί Ορισμοί  
Πρόβλεψη: Μια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού. Το παρόν Πρότυπο ορίζει 
την Πρόβλεψη ως µια υποχρέωση αβέβαιου χρόνου ή ποσού, η οποία προκύπτει 
από γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία αναµένεται να προκαλέσουν εκροή 
πόρων. 
Υποχρέωση: Μια τωρινή υποχρέωση συνέπεια προηγούμενων γεγονότων, η 
τακτοποίηση της οποίας αναμένεται να οδηγήσει σε μια εκροή πόρων (πληρωμή).  
Ενδεχόμενη υποχρέωση: Μια πιθανή δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του 
παρελθόντος και εξαρτάται από το εάν εμφανιστεί κάποιο αβέβαιο μελλοντικό 
γεγονός. Στη περίπτωση που µία παρούσα δέσµευση δεν είναι πιθανόν ότι θα 
προκαλέσει οικονοµική εκροή ή το ποσό της δέσµευσης δεν µπορεί να αποτιµηθεί 
βάσιµα, τότε αυτή δεν καταχωρείται. 
Ενδεχόμενη απαίτηση: Μια πιθανή απαίτηση που προκύπτει από γεγονότα του 
παρελθόντος, και η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο από την εμφάνιση ή 
όχι ενός ή περισσότερων αβέβαιων μελλοντικών γεγονότων που δεν βρίσκονται 
πλήρως στον έλεγχο της επιχείρησης. 
 
Καταχώρηση μιας Πρόβλεψης  
Μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρίσει μια πρόβλεψη εάν, και μόνο εάν:  
• Μια παρούσα δέσμευση (νόμιμη ή τεκμαιρόμενη) έχει προκύψει ως συνέπεια 

ενός παρελθόντος γεγονός. 
• Η εκροή πόρων (πληρωμή) είναι πιθανή για το διακανονισμό της δέσμευσης. 
• Μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της δέσμευσης. 
 
Αποτίμηση των Προβλέψεων 
Το ποσό που καταχωρείται ως πρόβλεψη πρέπει να είναι η ορθή εκτίμηση των 
δαπανών που απαιτούνται για να διακανονιστεί την παρούσα δέσμευση κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού, δηλαδή το ποσό που μια επιχείρηση λογικά θα κατέβαλλε 
για να τακτοποιήσει τη δέσμευση κατά την ημερομηνία ισολογισμού ή για να την 
μεταβιβάσει σε ένα τρίτο μέρος κατά το χρόνο αυτό. Στην επίτευξη της καλύτερης 
εκτίμησής της, η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη τους κινδύνους και τις 
αβεβαιότητες που αναπόφευκτα περιβάλλουν τα γεγονότα. Οι αναμενόμενες εκροές 
μετρητών πρέπει να προεξοφληθούν στις παρούσες τιμές τους, και να λαµβάνεται 
υπ’ όψιν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος, όχι όµως και τα κέρδη 
από αναµενόµενη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων. 
 
Επίσης ως πρόβλεψη πρέπει να καταχωρείται η παρούσα δέσµευση από µία επαχθή 
σύµβαση. Επίσης επιτρέπεται η αποτίµηση (προεξόφληση) της πρόβλεψης σε 
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παρούσα αξία όταν το ποσό είναι πολύ σηµαντικό και εξαρτάται από τον 
παράγοντα χρόνο. 
 
Η επιχείρηση, πρέπει να γνωστοποιεί ένα πίνακα µε την κίνηση των προβλέψεων, ο 
οποίος θα περιλαµβάνει τις λογιστικές αξίες κατά την έναρξη και λήξη της χρήσης, 
καθώς επίσης και στοιχεία για τις πρόσθετες προβλέψεις που διενεργήθηκαν ή 
αντίστοιχα µειώσεις αυτών. 
 
Χρήση των Προβλέψεων  
Οι προβλέψεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό για τον οποίο 
αναγνωρίστηκαν αρχικά, μόνο για τις δαπάνες που αφορούν. Πρέπει να 
αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και να ρυθμίζονται για να 
απεικονίσουν την καλύτερη τρέχουσα εκτίμηση. Εάν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα 
απαιτηθεί μια εκροή των πόρων για να διακανονιστεί την υποχρέωση, η πρόβλεψη 
πρέπει να αντιστραφεί.  
 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
Το ΔΛΠ 37 απαιτεί να μην αναγνωρίζουν οι επιχειρήσεις τις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις - αλλά θα πρέπει να τις αποκαλύπτουν, εκτός αν η πιθανότητα μιας 
εκροής οικονομικών πόρων είναι μακρινή.  
 
Ενδεχόμενες Απαιτήσεις  
Σε ότι αφορά τις ενδεχόµενες απαιτήσεις το πρότυπο ορίζει ότι δεν πρέπει να 
γίνεται καµία καταχώριση - αλλά πρέπει να αποκαλύπτονται όταν είναι πιθανή μια 
εισροή οικονομικών ωφελειών. Όταν η πραγματοποίηση του εισοδήματος είναι 
ουσιαστικά σίγουρη, τότε η σχετική απαίτηση δεν είναι πια ενδεχόμενη και η 
καταχώρηση της είναι κατάλληλη. 
 
 
ΔΛΠ 38, Άυλα Πάγια – Έξοδα Πολυετούς Αποσβέσεως 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιουλίου 1999. Ο 
στόχος του είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισμό για τα άυλα πάγια που δεν 
εξετάζονται συγκεκριμένα σε κάποιο άλλο ΔΛΠ. Το ΔΛΠ 38 απαιτεί να 
αναγνωρίζει μια οικονομική μονάδα ένα άυλο πάγιο εάν, και μόνο εάν, 
ικανοποιούνται ορισμένα κριτήρια. Το ΔΛΠ 38 διευκρινίζει επίσης πώς να 
εκτιμηθεί η λογιστική αξία των άυλων παγίων και τι να αποκαλύπτεται σχετικά με 
τα άυλα πάγια.  
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Πεδίο Εφαρμογής 
Το ΔΛΠ 38 ισχύει για όλα τα άυλα πάγια εκτός από:  
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 Μεταλλευτικά δικαιώματα και δαπάνες εξερεύνησης και ανάπτυξης που 
αναλαμβάνονται από επιχειρήσεις μεταλλείων, πετρελαίου και αερίου. 

 Άυλα πάγια που προκύπτουν από ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδονται από 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.  

 Άυλα πάγια που καλύπτονται άυλα από ένα άλλο ΔΛΠ. 
 
Ορισμός 
Άυλο πάγιο είναι ένα αναγνωρίσιμο μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς 
φυσική υπόσταση που κατέχει μια επιχείρηση για χρήση στην παραγωγή ή 
προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκμίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς 
σκοπούς. Ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ένας πόρος που ελέγχεται από την 
επιχείρηση ως συνέπεια παρελθόντων γεγονότων και από το οποίο αναμένονται 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Κατά συνέπεια, οι τρεις κρίσιμες ιδιότητες ενός 
άυλου πάγιου είναι:  
• Αναγνωρισιμότητα. 
• Έλεγχος πάνω σε έναν πόρο.  
• Ύπαρξη μελλοντικών οικονομικών οφελών.  
 
Αναγνώριση  
Το ΔΛΠ 38 απαιτεί από μια επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα άυλο πάγιο, είτε 
αγοράζεται είτε δημιουργείται από αυτήν εάν, και μόνο εάν:  
• Είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο πάγιο 

θα ρεύσουν στην επιχείρηση. 
• Το κόστος του παγίου μπορεί να εκτιμηθεί εύλογα.  
 
Αυτή η απαίτηση ισχύει εάν ένα άυλο πάγιο αποκτιέται εξωτερικά ή παράγεται 
εσωτερικά. Το ΔΛΠ 38 περιλαμβάνει πρόσθετα κριτήρια αναγνώρισης για τα 
παραγμένα από την επιχείρηση άυλα πάγια.  
 
Εάν ένα άυλο στοιχείο δεν ικανοποιεί ούτε τον ορισμό ούτε τα κριτήρια για την 
αναγνώριση ως άυλο πάγιο, το ΔΛΠ 38 απαιτεί οι δαπάνες για αυτό το στοιχείο να 
αναγνωριστούν ως δαπάνη όταν υφίστανται. Το πρότυπο επίσης απαγορεύει μια 
επιχείρηση από μετέπειτα ανατοποθέτηση ως άυλο πάγιο, σε μετέπειτα ημερομηνία, 
εξόδων που χρεώθηκαν αρχικά στις δαπάνη. 
 

 79



Αρχική Αποτίμηση  
Τα άυλα πάγια αποτιμώνται αρχικά στο κόστος. Σύμφωνα με το πρότυπο τα άυλα 
πάγια στην πλειοψηφία τους πρέπει να εξοδοποιούνται στην χρήση στην οποία 
δηµιουργούνται. Τα άυλα πάγια στοιχεία κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν 
διασφαλίζεται και µπορεί να τεκµηριωθεί επαρκώς ότι από αυτά θα υπάρξει ένα 
µελλοντικό οικονοµικό όφελος για την επιχείρηση και όταν το κόστος του άυλου 
παγίου µπορεί να προσδιοριστεί µε απόλυτη ακρίβεια.  
 
Όσον αφορά τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων, πρέπει να αποτελούν µέρος του 
κόστους κτήσης του παγίου στοιχείου που αφορούν, και δεν αποτελούν άυλο πάγιο 
ξεχωριστό. 
 
Επακόλουθες Δαπάνες  
Οι επακόλουθες δαπάνες για ένα άυλο πάγιο μετά την αγορά ή την ολοκλήρωσή 
του πρέπει να αναγνωριστούν ως έξοδο όταν υφίστανται, εκτός αν είναι πιθανό 
αυτές οι δαπάνες να επιτρέψουν στο πάγιο να παραγάγει μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη παραπάνω από τα αρχικά εκτιμημένα πρότυπά απόδοσης και οι δαπάνες 
μπορούν να μετρηθούν και να αποδοθούν στο πάγιο εύλογα.  
 
Απόσβεση και Απομείωση 
Η απόσβεση ενός άυλου παγίου θα πρέπει να γίνεται συστηµατικά κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής (με βάση την καλύτερη εκτίμηση) του άυλου παγίου, η οποία 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 έτη. Η μέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να αντανακλά 
τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης θα χρησιμοποιούνται. 
Η περίοδος και μέθοδος απόσβεσης θα πρέπει να αναθεωρούνται ετησίως. 
 
Αποτίμηση Μεταγενέστερη της Αρχικής Αναγνώρισης  
Μετά την αρχική αναγνώριση, ο βασικός χειρισμός είναι ότι τα άυλα πάγια πρέπει 
να εμφανίζονται στο κόστος μείον οποιεσδήποτε σωρευμένες αποσβέσεις και 
ζημίες απομείωσης.  
 
Ο εναλλακτικός χειρισμός είναι ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να 
απεικονίζεται σε μια αναπροσαρμοσμένη αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά 
την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη 
απόσβεση και   κάθε μεταγενέστερη σωρευμένη ζημία απομείωσης. Για το σκοπό 
των αναπροσαρμογών σύμφωνα με το πρότυπο η εύλογη αξία πρέπει να 
προσδιορίζεται με παραπομπή σε μία ενεργό αγορά. Τέτοιες αγορές αναμένονται να 
είναι σπάνιες για τα άυλα πάγια. Αναπροσαρμογές πρέπει να γίνονται αρκετά 
τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να μην διαφέρει να μη διαφέρει ουσιωδώς 
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από εκείνη που θα προσδιοριζόταν χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
 
ΔΛΠ 39, Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Καταχώρηση και Αποτίμηση 
 
Το πρότυπο αυτό που αναθεωρήθηκε το 2000 αφορά τις περιόδους που αρχίζουν 
την ή από την 1η Ιανουαρίου 2001. Ο σκοπός του είναι να καθιερώσει τις αρχές για 
την καταχώρηση, αποτίμηση και κοινοποίηση πληροφοριών για τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Το ΔΛΠ 39 συμπληρώνει 
τις διατάξεις κοινοποίησης  του ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: 
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση. 
 
Ορισμός Χρηματοοικονομικού Προϊόντος 
Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν είναι μια σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα  ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οντότητα και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οντότητα. 
Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι κάθε περιουσιακό στοιχείο που 
αφορά: ταμιακά διαθέσιμα, συμμετοχικό τίτλο άλλης οντότητας, συμβατικό 
δικαίωμα: (α) παραλαβής μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου από μια άλλη οντότητα ή (β) ανταλλαγής χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ή υποχρεώσεων με μια άλλη οντότητα υπό όρους δυνητικά ευνοϊκούς για την 
οντότητα, συμβόλαιο που δύναται να ή θα διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς 
τίτλους της ίδιας της οντότητας. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αφορά: την 
παράδοση μετρητών ή άλλο χρηματοοικονομικού προϊόντος, την ανταλλαγή 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ή υποχρεώσεων με μια άλλη οντότητα υπό όρους 
δυνητικά δυσμενείς για την οντότητα, συμβόλαιο που δύναται να ή θα 
διακανονιστεί με τους συμμετοχικούς τίτλους της ίδιας της οντότητας . 
 
Αρχική Καταχώρηση  
Η καταχώρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
γίνεται µόνο όταν η επιχείρηση καθίσταται συµβατικό µέρος (µε δικαίωµα ή 
υποχρέωση προς / από τον αντισυµβαλλόµενο) της σύµβασης, η οποία δεσµεύει τα 
δύο µέρη, δηλαδή µε την υπογραφή της σύµβασης και ανεξάρτητα πότε αυτή θα 
τεθεί σε ισχύ στο µέλλον, η εγγραφή πρέπει να γίνει στον ισολογισµό, εκφράζοντας 
την παρούσα αξία των µελλοντικών ενδεχόµενων απαιτήσεων ή υποχρεώσεων, που 
απορρέουν από τη σύµβαση. 
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Το ΔΛΠ 39 (αν2000) απαιτεί όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού να καταχωρούνται στον ισολογισμό. Συμπεριλαμβάνοντας όλα τα 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.  
 
Η επιχείρηση έχει την επιλογή να αναγνωρίζει ως ημερομηνία αγοράς είτε την 
ημερομηνία αρχικής διενέργειας (συμφωνίας) της πράξης κατά την οποία η 
επιχείρηση δεσμεύεται να αγοράσει το στοιχείο είτε την ηµεροµηνία 
διακανονισµού, δηλαδή αυτή κατά την οποία το στοιχείο ενεργητικού περνάει στην 
κατοχή της επιχείρησης 
 
Αρχική Αποτίμηση  
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αποτιμώνται αρχικά 
στο κόστος κτήσης, το οποίο προσδιορίζεται από την αγοραία αξία οποιουδήποτε 
τιμήματος πληρώθηκε ή εισπράχθηκε για την απόκτηση του στοιχείου και 
συµπεριλαµβάνει όλα τα παρεπόµενα έξοδα αγοράς ή πληρωµής. Το κόστος 
περιλαμβάνει τις δαπάνες συναλλαγής όπως οι προμήθειες, τα τέλη, οι εισπράξεις 
φόρων, οι εισπράξεις από πρακτορεία και ανταλλαγές τίτλων, και οι φόροι και οι 
δασμοί μεταφοράς. Οι δαπάνες συναλλαγής δεν περιλαμβάνουν τα ασφάλιστρα ή 
τις εκπτώσεις, τις δαπάνες χρηματοδότησης, ή τις κατανομές των εσωτερικών 
διοικητικών δαπανών. 
 
Πράξεις Αντιστάθμισης (Hedging) 
Ο λογιστικός χειρισµός των πράξεων αντιστάθµισης (hedging) βασίζεται σε τρεις 
σχέσεις: 
1. Hedging εύλογης (τρέχουσας) αξίας (Fair value hedging): Το παράγωγο προϊόν 

αποτιµάται σε εύλογη αξία και απεικονίζεται στον ισολογισµό ενώ κάθε 
µεταβολή της αξίας του µεταφέρεται στα αποτελέσµατα διότι και η αντίστοιχη 
µεταβολή της αξίας της καλυπτόµενης συναλλαγής µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα. 

2. Hedging χρηµατοροών (Cash flow hedging): .εδοµένης της επαρκούς 
αποτελεσµατικότητας του hedging, το παράγωγο προϊόν αποτιµάται σε εύλογη 
αξία, απεικονίζεται στον ισολογισµό, ενώ κάθε µεταβολή της αξίας του 
µεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση (εδώ η καλυπτόµενη συναλλαγή δεν 
υφίσταται µεταβολή της εύλογης αξίας της επειδή αφορά χρηµατοροή). 

3. Hedging επένδυσης σε εταιρεία του εξωτερικού: Κατά κανόνα ακολουθείται το 
ΔΛΠ 21, όµως, το ποσοστό που εµπίπτει µέσα στο αποδεκτό εύρος 
αποτελεσµατικότητας µεταφέρεται στην καθαρή θέση ενώ κάθε υπέρβαση 
αυτού µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
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ΔΛΠ 40, Επενδύσεις σε Ακίνητα 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
2001. Ο σκοπός του είναι να ορίσει το λογιστικό χειρισμό για τις επενδύσεις σε 
ακίνητα και τις σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης.  
 
Η επένδυση σε ακίνητα είναι ακίνητα (έδαφος ή κτήρια) που κατέχονται (είτε από 
τον ιδιοκτήτη είτε κάτω από χρηματοδοτική μίσθωση) προκειμένου να 
αποκομίζονται μισθώματα ή αποτελούν κεφαλαιακή ενίσχυση ή και τα δύο, και όχι 
για λειτουργική χρήση.  
 
Τα παρακάτω  είναι παραδείγματα επένδυσης σε ακίνητα:  
• Έδαφος που κατέχεται για μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ενίσχυση. 
• Έδαφος που κατέχεται για μη αποφασισμένη μελλοντική χρήση (εάν μια 

επιχείρηση δεν έχει καθορίσει ότι θα χρησιμοποιήσει το έδαφος είτε ως 
ιδιοκατοικημένο ακίνητο είτε για βραχυπρόθεσμη πώληση στη συνηθισμένη 
πορεία της επιχείρησης, το έδαφος θεωρείται ότι κατέχεται για κεφαλαιακή 
ενίσχυση). 

• Ένα κτήριο που μισθώνεται με βάση μια λειτουργική μίσθωση. 
• Ένα κενό κτήριο που κατέχεται για να μισθωθεί με μια λειτουργική μίσθωση. 
 
Ακίνητα τα οποία περιλαµβάνουν µία αναλογία που κατέχεται για να αποφέρουν 
ενοίκια, και µία άλλη αναλογία που κατέχεται για παραγωγική χρήση, πρέπει να 
λογιστικοποιούνται ξεχωριστά. 
 
Αναγνώριση  
Η επένδυση σε ακίνητα πρέπει να αναγνωριστεί ως στοιχείο ενεργητικού όταν είναι 
πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με την ιδιοκτησία θα 
ρεύσουν στην επιχείρηση, και το κόστος της ιδιοκτησίας μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα.  
 
Αρχική Αποτίμηση  
Η επένδυση σε ακίνητα αποτιμάται αρχικά στο κόστος, συμπεριλαμβάνοντας το 
κόστος  συναλλαγής. Αυτό το κόστος δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα κόστη 
εκκίνησης, την υπερβολική μεγάλη σπατάλη υλών και εργασίας ή άλλων πόρων 
κατά την κατασκευή ή ανάπτυξη του ακινήτου, ή τις αρχικές λειτουργικές ζημίες 
που αναλαμβάνονται προτού η επένδυση στο ακίνητο επιτύχει το 
προγραμματισμένο επίπεδο πληρότητας. 
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Μεταγενέστερες Δαπάνες  
Οι μεταγενέστερες δαπάνες πρέπει να αναγνωριστούν ως δαπάνη όπως υφίστανται, 
εκτός από όταν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη παραπάνω από την 
αρχικά εκτιμημένη απόδοση θα ρεύσουν στην επιχείρηση και αυξήσουν τη 
λειτουργικότητα του, οπότε σ' αυτή την περίπτωση οι δαπάνες πρέπει να 
προστίθενται στη λογιστική αξία της επένδυσης σε ακίνητο. 
 
Αποτίμηση Μεταγενέστερη της Αρχικής Αναγνώρισης  
Το ΔΛΠ 40 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέξουν μεταξύ δύο μεθόδων:  
• Εύλογης αξίας. 
• Κόστους (κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις). 
 
Μια μέθοδος πρέπει να υιοθετηθεί για όλη την επένδυση σε ακίνητα. Η αλλαγή 
επιτρέπεται μόνο εάν αυτή οδηγεί σε μια πιο κατάλληλη παρουσίαση. Το ΔΛΠ 40 
σημειώνει ότι είναι ιδιαίτερα απίθανη μια αλλαγή από τη μέθοδο εύλογης αξίας στη 
μέθοδο κόστους.  
 
Μέθοδος Εύλογης Αξίας  
Μετά την αρχική αναγνώριση η οντότητα που επιλέγει τη μέθοδο της εύλογης αξίας 
πρέπει να αποτιμά ολόκληρη την επένδυση της σε ακίνητα στην εύλογη αξία. Τα 
κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία της 
επένδυσης θα συμπεριλαμβάνονται στα καθαρά κέρδη ή ζημίες για την χρήση στην 
οποία προκύπτουν. 
 
Εύλογη αξία θεωρείται το ποσό για το πόσο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε 
να ανταλλαγεί μεταξύ δύο πεπειραμένων πρόθυμων μερών που ενεργούν με τη 
θέληση τους σε μια αντικειμενική συναλλαγή. Ο ορισμός της εύλογης αξίας 
αναφέρεται σε μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση. Η εύλογη αξία της 
επένδυσης σε ακίνητα θα απεικονίζει τις συνθήκες της αγοράς κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
Μέθοδος Κόστους  
Μετά την αρχική αναγνώριση, η οντότητα που επιλέγει τη μέθοδο του κόστους θα 
επιμετρά όλες τις επενδύσεις της σε ακίνητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 
16 (αν1998): Ενσώματα Πάγια για αυτήν τη μέθοδο εκτός από εκείνες που πληρούν 
τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενες προς πώληση (ή που 
συμπεριλαμβάνονται σε ομάδα διάθεσης που κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς 
πώληση) σύμφωνα με το ΔΛΠ 5. 
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Διάθεση  
Μια επένδυση σε ακίνητα θα διαγράφεται (απαλείφεται από τον ισολογισμό) κατά 
τη διάθεση ή όταν η επένδυση αποσύρεται μόνιμα από τη χρήση και κανένα 
μελλοντικό οικονομικό όφελος δεν αναμένεται από τη διάθεσή της. Το κέρδος ή η 
ζημία από την απόσυρση ή διάθεση του ακινήτου θα πρέπει να προσδιορίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να αναγνωρίζονται ως έσοδα ή έξοδα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων.  
 
 
ΔΛΠ 41, Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις 
 
Το πρότυπο αυτό αφορά περιόδους που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 
2003. Ο σκοπός του είναι να οριστεί ο λογιστικός χειρισμός, η παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων, και οι γνωστοποιήσεις σχετικά με τη γεωργική 
δραστηριότητα. Η γεωργική δραστηριότητα είναι η διοίκηση και διαχείριση από μια 
επιχείρηση του βιολογικού μετασχηματισμού ζωντανών ζώων ή φυτών (βιολογικά 
περιουσιακά στοιχεία) για πώληση, σε γεωργική παραγωγή ή σε πρόσθετα 
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Αρχική Καταχώρηση  
Μια επιχείρηση πρέπει να καταχωρίσει ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή 
γεωργικό προϊόν μόνο όταν η επιχείρηση ελέγχει το βιολογικό περιουσιακό 
στοιχείο ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανό ότι μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, και το κόστος του στοιχείου 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  
 
Αποτίμηση 
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιμάται κατά την αρχική 
καταχώρηση και κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού στην εύλογη αξία  του 
μείον το εκτιμώμενο στον τόπο της πώλησης κόστος, εκτός αν η εύλογη αξία δεν 
μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Το κέρδος στην καταχώρηση των βιολογικών στοιχείων στην εύλογη αξία, και οι 
αλλαγές στην εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων κατά τη διάρκεια μιας 
περιόδου, αναφέρονται στο καθαρό κέρδος ή ζημία. Ένα κέρδος στην καταχώρηση 
των γεωργικών προϊόντων στην εύλογη αξία πρέπει να περιληφθεί στο καθαρό 
κέρδος ή ζημία για την περίοδο στην οποία προκύπτει.  
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Όλες οι δαπάνες σχετικές με τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται ως δαπάνες όταν υφίστανται, εκτός από τις 
δαπάνες για να αγοράσουν των βιολογικών στοιχείων ενεργητικού.  
 
Το ΔΛΠ 41 θεωρεί ότι η εύλογη αξία μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα για τα 
περισσότερα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Εντούτοις, αυτή η υπόθεση μπορεί 
να αντικρουστεί για ένα βιολογικό στοιχείο που, τη στιγμή που αναγνωρίζεται 
αρχικά στις οικονομικές καταστάσεις, δεν έχει επίσημη τιμή αξίας σε μια ενεργή 
αγορά και για το οποίο καθορίζονται άλλες μέθοδοι αποτίμησης αξιόπιστα της 
εύλογης αξίας. Σε τέτοιες περιστάσεις, το στοιχείο αποτιμάται στο κόστος μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Βέβαια η υποχρέωση της 
επιχείρησης να αποτιμήσεις όλα τα άλλα βιολογικά περιουσιακά της στοιχεία στην 
εύλογη αξία παραμένει. Εάν οι περιστάσεις αλλάξουν, και η εύλογη αξία μπορεί 
αργότερα να αποτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται μια αλλαγή στην εύλογη αξία μείον 
τα κόστη του τόπου πώλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
 
 
Είσοδος και Αποδοχή των ΔΛΠ στην Ευρώπη  
 
Οι προσπάθειες της IASC έλαβαν μια ώθηση στα τέλη του 1995, όταν ο Επίτροπος 
Ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
εγκαταλείψει τον προηγούμενο στόχο της για ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών 
πρότυπων λογιστικής. Με την αποδοχή των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων (IAS), 
η Επιτροπή αφαίρεσε το φάσμα ακόμη ενός στρώματος εθνικών και υπερεθνικών 
προτύπων λογιστικής και συνέβαλε στην επιτυχία μιας αληθινής διεθνοποίησης της 
υποβολής οικονομικών καταστάσεων και της εναρμόνισης των προτύπων 
λογιστικής.  
 
Ένα ενιαίο σύνολο προτύπων λογιστικής θεωρείται ουσιαστικό για τη διασφάλιση 
ενός υψηλού βαθμού διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών 
καταστάσεων και ως εκ τούτου για την αποδοτική λειτουργία της αγοράς 
κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινής Αγοράς. Αυτή η πρόταση 
επομένως αποτελεί ένα μέτρο προτεραιότητας (Καθημερινό Σημειωματάριο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 12/3/2002).  
 
Τον Μάρτιο του 2001 μια ευρεία ομάδα οργανώσεων αντιπροσωπεύοντας το 
επάγγελμα της λογιστικής στην Ευρώπη, προετοιμαστές, χρήστες οικονομικών 
καταστάσεων, και χρηματιστήρια πρότειναν την οργάνωση ενός ιδιωτικού σώματος 
που θα παρείχε την εισαγωγή στο IASB, και θα αξιολογούσε εάν τα IAS και οι 
διερμηνείες SIC και IFRIC είναι κατάλληλα για χρήση στην Ευρώπη. Έτσι 
δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα Υποβολής Οικονομικών 
Καταστάσεων (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG), 
δημιουργώντας μια Ομάδα Τεχνικών Ειδικών και ένα Εποπτικό Συμβούλιο. Αυτή η 
ομάδα θα παράσχει υποστήριξη και πείρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
αξιολόγηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, σύμφωνα με την πρόταση που 
οδήγησε στην υιοθέτηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τα IAS το 2005. 
 
Η EFRAG εξέφρασε την έγκρισή της για τα IAS και δήλωσε ότι δεν ήταν αντίθετα 
προς την αρχή της αληθινής και δίκαιης παρουσιάσεως που ορίστηκε στις οδηγίες 
της ΕΕ και επίσης ότι ικανοποιούσαν τα κριτήρια της κατανοητικότητας, της 
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σχετικότητας, της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας που απαιτούνταν για τις 
οικονομικές πληροφορίες που χρειαζόντουσαν για τη λήψη οικονομικών 
αποφάσεων και την αξιολόγηση της υπευθυνότητας διαχείρισης της διοίκησης. Η 
EFRAG κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν προς το συμφέρον της ΕΕ να τεθεί σε 
κίνηση η διαδικασία της υιοθέτησης των προτύπων IAS.  
 
Για να εφαρμόσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «οικονομική 
στρατηγική υποβολής οικονομικών εκθέσεων», που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 
2000, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν έναν 
Κανονισμό Λογιστικής (Νο. 1606/2002) τον Ιούνιο του 2002 που είχε προταθεί τον 
Ιούνιο του 2001 και που απαιτούσε όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις της ΕΕ να 
ακολουθήσουν τα πρότυπα του IASB στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
τους αρχίζοντας το αργότερο από το 2005. Για να δημιουργήσουν τους πρώτους 
IFRS υπολογισμούς τους για το 2005, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ήδη 
ετοιμάσει συγκριτικές πληροφορίες για το 2004, και έναν ισολογισμό ανοίγματος 
με βάση τα IFRS την 1η Ιανουαρίου του 2004. Έχει δηλωθεί ότι επιχειρήσεις μέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να εισαχθούν σε χρηματιστήρια της ΕΕ δεν 
θα πρέπει να έχουν πια την επιλογή της προετοιμασίας των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων με βάση είτε τα εθνικά λογιστικά πρότυπα τους είτε τις 
Γενικά Αποδεκτές Αρχές Λογιστικής των ΗΠΑ (US GAAP). Αυτή ήταν η 
μεγαλύτερη αλλαγή στην υποβολή λογιστικών καταστάσεων για 25 χρόνια και 
έκανε την μετάβαση στα IFRS επείγον ζήτημα για 7000 επιχειρήσεις μέσα στην ΕΕ 
που μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν εθνικά πρότυπα λογιστικής. Αντίστοιχα, η 
μετάβαση της υποβολής λογιστικών καταστάσεων από τις US GAAP στα IFRS 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα πρότυπα IAS / IFRS και τις διερμηνείες που 
ανακοινώθηκαν μέχρι τον Μάιο του 2005.  
 
Στις 29 Σεπτεμβρίου 2003, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Κανονισμό 
(υποχρεωτικό για τα κράτη μέλη) 1725/2003 επικυρώνοντας τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα συμπεριλαμβανομένων των σχετικών διερμηνειών (SIC). Η απόφαση 
κάλυπτε όλα τα υπάρχοντα IAS και SIC εκτός από τα IAS 32 και 39 και τις 
σχετικές διερμηνείες SIC (SIC 5, 16 και 17). Με τον καθορισμό ως χρονιάς στόχου 
το 2005 για την υιοθέτηση των IFRS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει ότι 
τα IFRS είναι μια από τις σημαντικότερες σε λειτουργία γλώσσες λογιστικής σε όλο 
τον κόσμο.  
 
Η υποχρέωση αυτή καλύπτει τις παρακάτω εταιρίες: 
 Εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. 
 Οι συνδεδεμένες με αυτές που είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά. 
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 Οι μη εισηγμένες και οι μη συνδεμένες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εφόσον αυτό εγκριθεί 
με απόφαση Γενικής Συνέλευσης (πάγια εφαρμογή 5 έτη). 

 
Για να συμμορφωθούν με τα IFRS, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν τα 
πρότυπα στο προηγούμενο συγκριτικό χρόνο που παρουσιάζεται στις νομικές 
(ελεγχόμενες) οικονομικές καταστάσεις τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
επομένως θα πρέπει να λάβουν δεδομένα που συμμορφώνονται με τα IFRS από την 
1η Ιανουαρίου 2004. Εκείνες οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν δύο ετών 
συγκρίσεις θα πρέπει να συλλέξουν στοιχεία IFRS από την 1η Ιανουαρίου 2003.  
 
Ο κανονισμός ισχύει για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις 
λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή από την 1η Ιανουαρίου 2005. Κατά συνέπεια 
για αυτούς με δωδεκάμηνες λογιστικές χρήσεις που καλύπτουν το ημερολογιακό 
έτος, τα IFRS θα ισχύσουν αρχικά για τις χρήσεις που τελειώνουν στις 31 
Δεκεμβρίου 2005. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα δημοσιεύσουν αρχικά 
οικονομικές πληροφορίες IFRS στις 31 Μαρτίου 2005 (εάν υποβάλουν τριμηνιαίες 
εκθέσεις) ή στις 30 Ιουνίου 2005 (εάν υποβάλουν εξαμηνιαίες εκθέσεις). 
 
 
Επηρεαζόμενες Επιχειρήσεις  
 
Ο κανονισμός της ΕΕ ισχύει άμεσα για τις επιχειρήσεις που νομιμοποιούνται σε 
κάποιο κράτος μέλος και οι τίτλοι των οποίων έχουν επιτραπεί σε διαπραγματεύσεις 
σε μια ρυθμισμένη αγορά οποιουδήποτε κράτους μέλους κατά την έννοια του 
Άρθρου 1 της Οδηγίας του Συμβουλίου 93/22/EEC, ή που έχουν προσφερθεί στο 
κοινό σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου 89/298/EEC.  
 
Η απαίτηση εφαρμογής των IFRS ισχύει όχι μόνο για τις 15 χώρες της ΕΕ αλλά και 
για τις χώρες των 3 Ευρωπαϊκών Οικονομικών Περιοχών και τις 10 πρόσθετες 
χώρες που εισχώρησαν στην ΕΕ το 2004. Δεν υπήρξαν επιπλέον εξαιρέσεις για τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις των 10 χωρών Επέκτασης. Έπρεπε και αυτές να 
εφαρμόσουν τον Κανονισμό για τα IFRS άμεσα χωρίς ειδικές διατάξεις μετάβασης, 
και αυτό ίσχυε και για τη Βουλγαρία. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν 
προσωρινά ορισμένες επιχειρήσεις από την εφαρμογή των IFRS - αλλά μόνο έως το 
2007 - σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις:  
1. Επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες τόσο στην ΕΕ όσο και σε εκτός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματιστήρια και που χρησιμοποιούν αυτήν την περίοδο 
τις US GAAP ως τα βασικά πρότυπα λογιστικής τους. 

2. Επιχειρήσεις που έχουν δημόσια ανταλλάξει μόνο τίτλους χρέους. 
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Οι ρυθμισμένες αγορές περιλαμβάνουν οποιαδήποτε αγορά που καθιερώνεται 
σύμφωνα με τους κανόνες των συγκεκριμένων χρηματιστηρίων στην Ευρώπη και 
επεκτείνονται στις αγορές όπως του Nouveau Marche.  
 
Ο κανονισμός παρείχε επίσης στα κράτη μέλη την επιλογή να επεκτείνουν την 
απαίτηση εφαρμογής των IFRS και στις μη εισηγμένες επιχειρήσεις και στους 
υπολογισμούς των μητρικών εταιρειών.  
 
Οι χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) έχουν ξεκινήσει να 
εισαγάγουν παρόμοια νομοθεσία. Έτσι οι επιχειρήσεις που νομιμοποιούνται και 
εισάγονται σε αγορές στην Ισλανδία και τη Νορβηγία αναμένεται να εφαρμόσουν 
έναν παρόμοιο κανονισμό. 
 
Πολλές επιχειρήσεις είναι πιθανό να παρέχουν πρόσθετες οικονομικές πληροφορίες 
IFRS πριν από το 2005 για να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των μετόχων, των 
αναλυτών αγοράς, των ρυθμιστών και άλλων συμμετόχων. Η προετοιμασία τέτοιων 
στοιχείων πριν από το 2005, ακόμη και για εσωτερική χρήση, θα είναι κρίσιμη 
προκειμένου να υπάρξει μια τακτική μετάβαση. 
 
Η Επιτροπή έχει επίσης προσδιορίσει ότι μπορεί να είναι απαραίτητες πρόσθετες 
απαιτήσεις για εκείνους που επιδιώκουν μια νέα εισαγωγή σε ρυθμισμένη αγορά 
στην περίοδο προτού γίνουν τα IFRS υποχρεωτικά. Θα ήταν μη πρακτικό να 
εισαχθεί μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια του 2005 βάσει των εθνικών προτύπων 
λογιστικής εάν τα πρώτα ετήσια αποτελέσματα θα ήταν σημαντικά διαφορετικά με 
τη χρήση των IFRS. 
 
 
Υιοθέτηση της Υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS  
 
Οι εκθέσεις σχετικά με το πρώτο τρίμηνο του 2005 προετοιμάστηκαν για πρώτη 
φορά σύμφωνα με τα IFRS. Οι αριθμοί αναφοράς για τα προηγούμενα έτη 
προετοιμάστηκαν και προσαρμόστηκαν αναλόγως με την εφαρμογή των ίδιων 
αρχών της λογιστικής. 
 
Η πρώτη υιοθέτηση οδηγεί σε παρεκκλίσεις από τους αντίστοιχους αριθμούς των 
US GAAP για τις ενοποιημένες καταστάσεις των αλλαγών στην καθαρή θέση και 
τις παγιωμένες ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, οι οποίες 
παρουσιάζονται από τώρα και στο εξής σύμφωνα με τα IFRS. Αυτές οι 
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παρεκκλίσεις προκύπτουν από τη ρύθμιση των τιμών αναφοράς που έγιναν για το 
προηγούμενο έτος, οι οποίες παρήχθησαν εν προκειμένω σαν να εφαρμόζονταν 
πάντα τα IFRS. Οι προκύπτουσες διαφορές μεταξύ των τιμών ισολογισμού 
ανοίγματος με βάση τα IFRS την 1η Ιανουαρίου του 2004, και των ενοποιημένων 
ισολογισμών από την 1η Δεκεμβρίου 2003, που προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις 
US GAAP περιλήφθηκαν στην καθαρή θέση, και επομένως δεν είχαν επιπτώσεις 
στο κέρδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
ΤΑ ΔΛΠ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
 
 
Η Εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη Βουλγαρία 
 
Στις 19 Ιουνίου 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των υπουργών 
ενέκριναν έναν κανονισμό σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στις εισηγμένες επιχειρήσεις στην ΕΕ από το 2005. Εντούτοις, ο 
κανονισμός απαιτεί μόνο τους ενοποιημένους λογαριασμούς των επιχειρήσεων, 
εισηγμένων στις ρυθμισμένες αγορές, να προετοιμαστούν σύμφωνα με τα IFRS. 
Κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να επεκτείνει την εφαρμογή του κανονισμού 
στους μεμονωμένους ή ενοποιημένους λογαριασμούς των μη εισηγμένων 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και να καθυστερήσει την εφαρμογή μέχρι το 
οικονομικό έτος 2007. 
 
Στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο του 2002, ο Πρόεδρος Georgi Purvanov πρόβαλε 
βέτο, ομόφωνα υποστηριζόμενος από το Κοινοβούλιο, στο νόμο τροποποίησης και 
συμπλήρωσης του τραπεζικού νόμου. Οι βουλευτές απέρριψαν μια διάταξη των 
τροποποιήσεων, που προκλήθηκε από τον Purvanov σύμφωνα με την οποία σε 
περίπτωση ασυμβιβάστου μεταξύ του Λογιστικού Νόμου και των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων, ισχύουν τα εγκεκριμένα από το Υπουργικό Συμβούλιο 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Ο Purvanov επέστρεψε αυτήν την διάταξη για περαιτέρω εκτίμηση υποστηρίζοντας 
ότι καθιστά πιθανό για τη δευτεροβάθμια νομοθεσία που υιοθετείται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο να προηγηθεί από την αρχική νομοθεσία. Δήλωσε επίσης ότι 
τα εγκεκριμένα IFRS από μια κυβερνητική πράξη δεν μπορούν να θεωρηθούν ίσα 
με τις διεθνείς συνθήκες. Σύμφωνα με το βουλγαρικό σύνταγμα, μόνο διεθνείς 
συνθήκες που επικυρώνονται σύμφωνα με τις συνταγματικές απαιτήσεις, οι οποίες 
έχουν προκηρυχθεί και τεθεί σε ισχύ, διαμορφώνουν μέρος της εσωτερικής 
νομοθεσίας και προηγούνται από τις ασυμβίβαστες με αυτές εσωτερικές 
νομοθετικές διατάξεις. 
 
Για να χαρακτηριστούν ως διεθνή, τα λογιστικά πρότυπα πρέπει να υιοθετηθούν 
από το IASB και πρέπει να δημοσιευθούν από το εγκατεστημένο στο Λονδίνο 
IASC Foundation. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2001 δημοσιεύονται στα 
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βουλγαρικά από το Ιδρύμα Πιστοποιημένων Δημόσιων Λογιστών στη Βουλγαρία 
(Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria - ICPAB). 
 
Φαίνεται ότι η Βουλγαρία υπήρξε σχετικά γρήγορη στην απόφαση του διλήμματος 
σχετικά με τα εθνικά ή τα διεθνή πρότυπα. Τον Ιανουάριο του 2002, η Κυβέρνηση 
υιοθέτησε 37 νέα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα (National Accounting Standards - 
NAS) που συμμορφώνονται με τα IFRS. Από αυτά, τα 32 πρότυπα αναφέρονται 
άμεσα στα IFRS και τα πέντε είναι βουλγαρικά πρότυπα επειδή δεν έχουν κανένα 
ισοδύναμο IFRS. Η ιδέα των νέων NAS ήταν να παρασχεθεί μια ομαλή μετάβαση 
στην άμεση εφαρμογή των IFRS. 
 
Η Βουλγαρία εισήγαγε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αρχίζοντας από την 1η 
Ιανουαρίου 2003, δύο έτη μπροστά από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
Λογιστικός Νόμος, ισχύων από το δημοσιονομικό έτος 2002, απαιτεί όλες τις 
επιχειρήσεις υποκείμενες στον ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο να προετοιμάσουν 
τους λογαριασμούς και τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα IFRS από το 
δημοσιονομικό έτος του 2003. Όλες οι υπόλοιπες οντότητες πρέπει να το κάνουν 
αυτό από το δημοσιονομικό έτος του 2005, έχοντας την επιλογή να ξεκινήσουν την 
εφαρμογή από το 2003. Οι βουλγαρικές GAAP θα παραμείνουν μια εναλλακτική 
λύση για αυτές έως το 2005. Η πληροφόρηση των οικονομικών υπήρξε μια από τις 
μεγαλύτερες ασθένειες της βουλγαρικής εταιρικής διακυβέρνησης. Το πρόβλημα 
προερχόταν μερικώς από την κληρονομιά του σοσιαλιστικού συστήματος, όπου η 
λογιστική υπηρετούσε κυρίως σκοπούς στατιστικής και φορολογίας. Είναι μια 
μεγάλη κίνηση σε αυτό το πρόβλημα ότι από το 2003 όλες οι βουλγαρικές ελεύθερα 
διαπραγματεύσιμες επιχειρήσεις εφάρμοσαν τα IFRS. 
 
Στην Κρατική Εφημερίδα, αριθμός έκδοσης 96 της 29ης Οκτωβρίου του 2004, 
υπήρξαν προκυρησσόμενες τροποποιήσεις στο Λογιστικό Νόμο. Οι τροποποιήσεις 
του νόμου τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005. Ένα μέρος των αλλαγών 
στοχεύουν στην επίτευξη μιας μέγιστης εναρμόνισης της λογιστικής νομοθεσίας της 
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πιο 
ουσιαστικές είναι οι αλλαγές σχετικά με τα πρότυπα λογιστικής που εφαρμόζονται 
από τις επιχειρήσεις στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. 
 
 
Επιχειρήσεις που Εφαρμόζουν τα IFRS στη Βουλγαρία 
 
Τώρα πια οι επιχειρήσεις στη Βουλγαρία είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τα 
IFRS και λόγω της επικείμενης ένταξης της Βουλγαρίας στην ευρωπαϊκή 
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οικογένεια που καθιστά υποχρεωτικό το σεβασμό προς το κοινοτικό δίκαιο. Το 
εύρος των επιχειρήσεων, που είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τα IFRS 
χωρίζονται σε τρεις ομάδες: 
• Επιχειρήσεις, που εκτελούν τις δραστηριότητές τους δυνάμει πρόσθετων νόμων 

(τράπεζες, ασφαλιστικές, επενδύσεων), για τις οποίες η απαίτηση για την 
απόδοση του ανεξάρτητου οικονομικού λογιστικού ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων τους ρυθμίζεται σε μια κανονιστική πράξη, καθώς επίσης και τις 
υποχρεωμένες επιχειρήσεις βάσει του Νόμου Δημόσιας Προσφοράς Τίτλων.  

• Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις βάσει του νόμου σχετικά με τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους.  

• Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προετοιμάσει και υποβάλει τις οικονομικές 
καταστάσεις τους για το 2004 βάσει των IFRS. 

 
Αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να προετοιμάσουν όλους τους μηνιαίους, τριμηνιαίους 
και εξαμηνιαίους λογαριασμούς τους σύμφωνα με τα IFRS. Οι πρώτες ετήσιες 
εκθέσεις IFRS έπρεπε να έχουν δημοσιευθεί μέχρι την 1η Μαρτίου του 2004 και 
έπρεπε να καλύπτουν τη λογιστική χρήση που τελείωσε στις 31 Δεκεμβρίου του 
2003. Οι λεπτομέρειες αναγγέλθηκαν από τον Petar Gruncharov, εκτελεστικό 
διευθυντή του ICPAB. Τα IFRS έγίναν υποχρεωτικά από το 2005 για όλες τις 
επιχειρήσεις στη Βουλγαρία, εισηγμένες, μη εισηγμένες συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι σε αντίθεση με τις χώρες της ΕΕ, όπου 
μόνο οι εισηγμένες επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν τα IFRS από 
το 2005, ενώ η ιδέα να εφαρμόσουν τα IFRS και οι ΜΜΕ συνεχίζει να συναντά 
ισχυρή αντίσταση. 
 
Μια κυβερνητική διάταξη ρυθμίζει τη χρήση των IFRS, και ρέει από τις διατάξεις 
του Λογιστικού Νόμου. Έτσι η εισαγωγή των IFRS στη Βουλγαρία ρυθμίστηκε από 
το νέο Λογιστικό Νόμο, που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στα τέλη του 2001. 
Σύμφωνα με το Λογιστικό Νόμο, η περίοδος υποβολής καταστάσεων είναι από την 
1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. 
 
 
Εφαρμογή των IFRS από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στη Βουλγαρία 
 
Ερωτήσεις έχουν τεθεί για εάν οι ΜΜΕ στη Βουλγαρία θα έχουν την ικανότητα να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των IFRS. Αλλού στην Ευρώπη, έχει υπάρξει 
σημαντική αντίσταση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην απαίτηση να 
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χρησιμοποιήσουν τα IFRS. Αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις αρχές 
του 2003 επισήμαιναν ότι η βουλγαρική έκδοση των IFRS απαριθμεί 800 σελίδες. 
Μια αγγλική έκδοση έχει συνταχθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ο 
Gruncharov δήλωσε ότι δεν θα έπρεπε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
αναγκαστούν να μεταπηδήσουν στα IFRS. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Εάν η ΕΕ δεν 
εισάγει τα IFRS για τις ΜΜΕ, αξίζει μια αναθεώρηση του νόμου όσον αφορά αυτό 
το γεγονός». 
 
Στην Κρατική Εφημερίδα, αριθμός έκδοσης 30, Απρίλιος 2005 προκηρύχθηκαν τα 
Εθνικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (National Financial 
Reporting Standards - NFRS) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως 
υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών, και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2005. Η υιοθέτηση των NFRS για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 
μια εξ ολοκλήρου νέα τροπή και στοχεύει να υποστηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις να 
κάνουν μια ομαλότερη μετάβαση στην εφαρμογή των IFRS. 
 
 
Διαφορά Μεταξύ Βουλγαρικών και Διεθνών Προτύπων Λογιστικής 
 
Η κύρια διαφορά μεταξύ των Βουλγαρικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
είναι στην ελλοχεύουσα φιλοσοφία. Οι βουλγαρικές εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις προορίζονταν αρχικά για φορολογική χρήση, έτσι οι κανόνες και οι 
ορισμοί είναι αυστηροί και υπάρχει μικρή προσπάθεια απεικόνισης της οικονομικής 
πραγματικότητας, η οποία είναι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους των IFRS. 
 
Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού όπως 
τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού και ιδιαίτερα τα εισπρακτέα θα είναι 
διαφορετική με τα IFRS, και οι IFRS οικονομικές καταστάσεις θα περιλαμβάνουν 
την αναφορά στοιχείων παθητικού που δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 
φορολογήσιμου κέρδους μιας επιχείρησης. Αυτές οι IFRS ρυθμίσεις τείνουν να 
οδηγήσουν στην υποτίμηση των τιμών στοιχείων ενεργητικού και του 
συνυπολογισμού πρόσθετων στοιχείων του παθητικού, που οδηγούν στις 
αναφερόμενες μειώσεις κέρδους και σε ζημίες. 
 
Άλλες σημαντικές διαφορές περιλαμβάνουν τις πιο αυστηρές και λεπτομερείς 
απαιτήσεις κοινοποίησης των IFRS, που προορίζονται για να δώσουν στους 
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μια ακριβέστερη και πιο πλήρη κατανόηση 
της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης. Τα IFRS ενημερώνονται συνεχώς, και 
παρά τη διαδικασία συμβουλών που προηγείται οποιωνδήποτε νέων προτύπων, οι 
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αλλαγές μπορεί να είναι αμφισβητήσιμες όπως καταδείχθηκε από τις πρόσφατες 
αλλαγές στα πρότυπα λογιστικής για τις υποχρεώσεις του προγράμματος 
συνταξιοδότησης των επιχειρήσεων. Για τη Βουλγαρία, τέτοια ζητήματα μπορεί να 
είναι ελαφρώς εσωτερικά, αλλά υπάρχουν διάφορες περιοχές όπου πρέπει να 
αναμένονται σημαντικές αναθεωρήσεις στις τρέχουσες πρακτικές. 
 
Η διαφορά στις αποτιμήσεις των σταθερών παγίων σύμφωνα με τα IFRS 
προέρχεται συχνά από την περίοδο υπερπληθωρισμού που δοκίμασε η Βουλγαρία 
κατά τη διάρκεια των μέσων της δεκαετίας του '90 όταν επανεκτιμήθηκαν τα πάγια 
ενεργητικά σύμφωνα με τους δείκτες που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, 
παρά βάσει της οικονομικής αξίας τους για την επιχείρηση. Προκειμένου να 
συμμορφωθούν με τα IFRS, αυτές οι ανατιμήσεις πρέπει να αναστραφούν και νέες 
ανατιμήσεις πρέπει να γίνουν βασισμένες σε μια εκτίμηση της χρήσιμης 
οικονομικής ζωής των περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν επίσης σημαντικές 
διαφορές στο χειρισμό των κύριων επισκευών και των δαπανών συντήρησης των 
πάγιων ενεργητικών, που οδηγούν σε περαιτέρω ρυθμίσεις αποτίμησης. 
 
Για το κυκλοφορούν και διαθέσιμο ενεργητικό, ειδικότερα για τους εισπρακτέους 
λογαριασμούς, οι απαραίτητες ρυθμίσεις μπορεί συχνά να είναι ραγδαίες. Αυτό 
αποτελεί ιδιαίτερα η περίπτωση στον κρατικό τομέα, όπου η συλλογή των 
υπολοίπων πελατών, για κοινωνικούς ή πολιτικούς λόγους δεν υπήρξε πάντα 
προτεραιότητα. Ενώ τα βουλγαρικά πρότυπα λογιστικής επιτρέπουν στις 
επιχειρήσεις να δημιουργήσουν προβλέψεις για τα παλιά υπόλοιπα, το ποσοστό της 
πρόβλεψης έχει ως σκοπό να μεγιστοποιήσει το φορολογήσιμο κέρδος παρά να 
παρουσιάσει μια συνετή άποψη της αληθινής αξίας των υπολοίπων των πελατών. 
Παραδείγματος χάριν, ένα εισπρακτέο ποσό που είναι σχεδόν ενός έτους θα 
εμφανιστεί ξανά στον ισολογισμό μιας επιχείρησης στο 50 τοις εκατό του πλήρους 
ποσού, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει οποιαδήποτε πραγματική πιθανότητα 
είσπραξης. 
 
Από την πλευρά της πίστωσης στον ισολογισμό, η κύρια διαφορά είναι στην 
αναγνώριση των προσδοκώμενων στοιχείων του παθητικού. Τα βουλγαρικά 
πρότυπα λογιστικής δεν επιτρέπουν την έννοια των ενδεχόμενων στοιχείων του 
παθητικού, ενώ τα IFRS απαιτούν την κοινοποίηση των στοιχείων του παθητικού 
μόλις οι επιχειρήσεις γίνουν ενήμερες για την ύπαρξή τους και υπάρχει μια 
προσδοκώμενη μελλοντική εκροή από την επιχείρηση ως συνέπεια των τρεχόντων 
περιστάσεων. Η βασική αρχή είναι η σύνεση. Παραδείγματος χάριν, εάν μια 
αλλαγή του νόμου που περιλαμβάνει ένα μελλοντικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
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κατά τη διάρκεια του οποίου μια επιχείρηση θα πραγματοποιήσει πρόσθετες 
δαπάνες, η φύση και το ποσό των προσδοκώμενων δαπανών πρέπει να αναφερθούν. 
 
Ένας τομέας της κοινοποίησης που θα οδηγήσει σε πολλές περιπτώσεις σε μια 
πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας μιας εταιρίας είναι στον τομέα των 
συμβαλλόμενων μερών. Ο ορισμός στα IFRS των συμβαλλόμενων μερών 
περιλαμβάνει τη μητρική και τις θυγατρικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και τα 
άτομα που ασκούν τον έλεγχο μιας επιχείρησης και τα μέλη των οικογενειών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η κοινοποίηση της φύσης της σχέσης και του 
μεγέθους και του τύπου συναλλαγής. 
 
Ενώ τα IFRS περιλαμβάνουν λεπτομερείς απαιτήσεις για το λογιστικό χειρισμό και 
παρέχουν οδηγίες σχετικά με ορισμένες βασικές προβληματικές περιοχές, η ευθύνη 
για την εφαρμογή των προτύπων εναπόκειται στην διοίκηση της επιχείρησης. Ο 
ρόλος των ελεγκτών είναι να αναφέρονται στους μετόχους για τους λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβάνοντας μια σημείωση ως προς το εάν οι λογαριασμοί 
συμμορφώνονται με τα IFRS. Αυτό θέτει το θέμα της ικανότητας πολλών 
βουλγαρικών εγγραμμένων ελεγκτών να παρουσιάσουν μια τέτοια έκθεση. 
Ανακύπτει λοιπόν το ζήτημα της εμπειρίας και της ικανότητας τους, και είναι σαφές 
ότι η βελτίωσή τους στην πρακτική του έλεγχου είναι σχεδόν τόσο επείγουσα όσο η 
μακροχρόνια υπερήμερη πλήρης εφαρμογή των IFRS. 
 
Γενικά, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία της ερμηνείας στην εφαρμογή των IFRS 
από ότι συμβαίνει με τα βουλγαρικά πρότυπα λογιστικής. Η εφαρμογή των IFRS 
δεν είναι απλό θέμα αντικατάστασης ενός συνόλου κανόνων με ένα άλλο και εάν το 
χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από το νόμο πρόκειται να επιτευχθεί υπάρχει 
πολλή εργασία να γίνει από τις επιχειρήσεις και τους ελεγκτές τους. 
 
 
Κόστη Αποδοχής των IFRS 
 
Όταν ήρθε ο καιρός για τις μη-ελεγχόμενες επιχειρήσεις να απαντήσουν αν θα 
εφαρμόσουν τα IFRS από το 2003 ή όχι, αποδείχθηκε μια ιδιαίτερα σοβαρή 
απόφαση που έπρεπε να πάρουν. Ημέρα με τη ημέρα, ο ενθουσιασμός μειωνόταν, 
και τη θέση του έπαιρνε ο σκεπτικισμός. 
 
Όταν η Εθνική Συνέλευση ενέκρινε το Λογιστικό Νόμο το Νοεμβρίου του 2001, οι 
επιχειρήσεις σκεπτικά ανέφεραν ότι η περίοδος ενός έτους ήταν αρκετή μόνο για 
την ανάγνωση των IFRS που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ακόμη πλήρως 
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μεταφρασμένα. Σε αυτό έπρεπε να προστεθεί και το πρόβλημα με τα προσόντα και 
την εκπαίδευση των λογιστών και να σημειωθεί ότι όλοι οι Βούλγαροι ανεξάρτητοι 
ελεγκτές είχαν πάρει την άδειά τους στη βάση των εθνικών προτύπων λογιστικής. 
 
Για να λύσουν τα προβλήματα και για να καλύψουν τις απαιτήσεις, οι περισσότερες 
από τις επιχειρήσεις αύξησαν τους προϋπολογισμούς τους με τα κόστη εφαρμογής 
των  IFRS. Ακόμη και πολλές από τις μη-ελεγχόμενες επιχειρήσεις προτίμησαν να 
εφαρμόσουν τα IFRS το συντομότερο δυνατόν. 
 
Ένα έτος αργότερα, μερικά από τα προβλήματα ήταν υπό έλεγχο, αλλά όχι όλα. Οι 
ανεξάρτητοι ελεγκτές πέρασαν εκπαιδευτικά τμήματα και πήραν άδειες για έλεγχο 
με βάση τα IFRS. Το Βουλγαρικό Ίδρυμα Καταχωρημένων Λογιστών (Bulgarian 
Institute of Chartered Accountants – BICA) εξέλεξε νέα μέλη στο συμβούλιο, 
νεότερα και περισσότερο ευέλικτα. Οι κυριότερες επιχειρήσεις ξόδεψαν σοβαρά 
ποσά για την εκπαίδευση των οικονομικών τμημάτων τους και την ενημέρωση των 
πολιτικών και διαδικασιών λογιστικής. 
 
Όντας πάντα υπό πίεση, οι περισσότεροι από τους λογιστές στη Βουλγαρία έπρεπε 
να μάθουν και να εφαρμόσουν το 2002 τα νέα τοπικά πρότυπα και εν τω μεταξύ να 
προετοιμαστούν για τα διεθνή. Παραδοσιακά, οι λογιστές ήταν επίσης αρμόδιοι για 
τους κατάλληλους φορολογικούς υπολογισμούς και τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, που όλες τους τροποποιήθηκαν το 2002. Η κατάσταση αυτή έθεσε το 
ζήτημα του πόσο κατάλληλα προετοιμασμένοι ήταν οι λογιστές για να εφαρμόσουν 
τα IFRS από το 2003. 
 
Αλλά δεν υπήρξε μόνο κόστος εφαρμογής στην εισαγωγή των IFRS. Υπήρξε επίσης 
ένα άλλο κόστος που προήλθε από τους φόρους. Είναι η συνήθεια κάθε 
βουλγαρικής κυβέρνησης να αλλάζει τους κανόνες φορολογίας κάθε έτος. 
Προφανώς, το 2003 δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αν και η κυβέρνηση έκανε μεγάλη 
πρόοδο το Μάιο του 2002 αναγγέλλοντας τη φορολογική πολιτική της για το 2003 - 
2005, το πλαίσιο ήταν σχετικά ευρύ και πολλές από τις προτάσεις άλλαξαν το 
φθινόπωρο. Το Εθνικό Συμβούλιο Φορολογικής Πολιτικής (National Council on 
Tax Policy - NCTP), ένα σώμα στο Υπουργείο Οικονομικών, προσπάθησε να είναι 
πιο συγκεκριμένο και το Σεπτέμβριο πρότεινε διάφορες τροποποιήσεις στους 
φορολογικούς νόμους για το επόμενο έτος.  
 
Εντούτοις, οι εφαρμοστέες το 2002 τροποποιήσεις στον Εταιρικό Φορολογικό 
Νόμο και οι τελευταίες προτάσεις του NCTP έδειξαν ότι οι φορολογικοί κανόνες 
του επόμενου έτους δεν ήταν φιλελεύθεροι καθόλου στις αρχές που τίθενται από τα 
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IFRS ως τρόπος για την επίτευξη μιας αληθινής και δίκαιης εικόνας της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων. Ένα παράδειγμα: πριν από το 
2002 οι οικονομικές μονάδες έπρεπε να αυξήσουν τις προβλέψεις για τις επισφαλείς 
απαιτήσεις ανάλογα με την ωριμότητα των εισπρακτέων και υπολογισμένων ως 
σταθερό ποσοστό του χρέους. Μόνο 30 τοις εκατό των προβλέψεων έπρεπε να 
προστεθούν στο φορολογήσιμο κέρδος στο τέλος έτους. Αυτός ο κανόνας άλλαξε 
εξ ολοκλήρου το 2002 και καμία πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις δεν 
επιτρέπεται. Οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να αναπροσαρμόσουν την αξία ή να 
υποτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους σύμφωνα με τις πολιτικές λογιστικής 
τους μέσα στα πλαίσια των εθνικών προτύπων, τα οποία σε αυτήν την άποψη είναι 
σύμφωνα με τα IFRS. Αλλά όλες οι αναπροσαρμογές αξίας, εάν αντιμετωπίζονται 
ως δαπάνες, και οι υποτιμήσεις θα πρέπει να προστεθούν στο φορολογήσιμο 
κέρδος. 
 
Όλες οι προβλέψεις πρέπει επίσης να προστεθούν στο φορολογήσιμο κέρδος (τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα αποκλείονται). Αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
αφαιρέσουν από το φορολογήσιμο κέρδος τις αυξανόμενες αναπροσαρμογές αξίας, 
τις υποτιμήσεις και τις προβλέψεις στο έτος που πληρώνονται, υπάρχει αριθμός 
περιπτώσεων όπου αυτοί οι φορολογικοί κανόνες δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα ταμειακών ροών ειδικά εάν τα αναπροσαρμοσμένα εισπρακτέα δεν 
εισπράττονται ποτέ. 
 
 
Ζημίες σύμφωνα με τα IFRS 
 
Με μερικές από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις να οδηγούνται στην 
ιδιωτικοποίηση, έχει υπάρξει συχνή αναφορά ενθάρρυνσης για κέρδη από τον 
Τύπο, αλλά συχνά ο ενθουσιασμός μετριάζεται από εκθέσεις ζημιών σύμφωνα με 
τα IFRS. 
 
Αυτό δεν ήταν κάποια διεθνής συνωμοσία για την υπονόμευση των ευκαιριών 
απόδοσης ή ιδιωτικοποίησης της βουλγαρικής βιομηχανίας, ή μια αντανάκλαση των 
ανεπαρκειών της βουλγαρικής λογιστικής. Είχε περισσότερο να κάνει με τις 
θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ του συστήματος IFRS, το οποίο είναι σχεδιασμένο 
για να παρουσιάσει μια «αληθινή και δίκαιη εικόνα» απαραίτητη να προστατεύσει 
τα συμφέροντα των επενδυτών και άλλων συμμετοχών και με το βουλγαρικό 
σύστημα που σχεδιάστηκε για να υπολογίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις, μια 
νομική και κάπως πιεστική πραγματικότητα της ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: Έγγραφο συζήτησης: «Προκαταρκτικές Απόψεις σχετικά με τα 
Πρότυπα Λογιστικής για τις Μικρομεσαίες Οικονομικές Μονάδες»  
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
Φέρουμε  στην προσοχή σας την άποψη του Ιδρύματος Επαγγελματικών Λογιστών 
Βουλγαρίας σχετικά με τα ζητήματα που προκύπτουν με την ανάπτυξη των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις μικρομεσαίες οικονομικές 
μονάδες. 
 
Ζήτημα 1: Θα έπρεπε το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Λογιστικής να αναπτύξει 
πρόσθετα πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις;  
1α: Πιστεύουμε ότι το πλήρες σύνολο των IFRS μπορεί να εφαρμοστεί στις μικρού 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Οι 
μικρές επιχειρήσεις χωρίς δημόσια ευθύνη, θα πρέπει να εφαρμόσουν πρότυπα 
βασισμένα στις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες που βρίσκονται κάτω από το πλήρες 
σύνολο των IFRS. 
1β: Η ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις 
μικρού και μεσαίου μεγέθους οντότητες είναι απαραίτητη.  
1γ: Τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ δεν πρέπει να εφαρμοστούν από τις 
εισηγμένες οικονομικές μονάδες. 
 
Ζήτημα 2: Ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι ενός συνόλου προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους 
οντότητες;  
2: Πιστεύουμε ότι ο στόχος των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους οντότητες παρουσιάζεται 
λεπτομερώς στο Έγγραφο Συζήτησης - Προκαταρκτικές Απόψεις 2. 
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Ζήτημα 3: Για ποιες οντότητες θα προορίζονταν τα πρότυπα του IASB για τις 
ΜΜΕ;  
3α: Το εύρος εφαρμογής των προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ θα πρέπει να 
καθοριστεί χωρίς καθορισμό οποιωνδήποτε λεπτομερειών ως προς το μέγεθος των 
οντοτήτων.  
3β: Η θεμελιώδης αρχή για την εφαρμογή των προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ θα 
πρέπει να είναι η δημόσια ευθύνη στην αντίστοιχη οντότητα. 
3γ: Πιστεύουμε ότι οι δύο κύριες αρχές που δηλώνονται στην Προκαταρκτική 
Άποψη 3.2, συνδυασμένες με την πιθανές ενδείξεις «δημόσιας ευθύνης» που 
δηλώνονται κατά την Προκαταρκτική Άποψη 3.3, είναι επαρκείς για να καθορίσουν 
και να εφαρμόσουν την έννοια της «δημόσιας ευθύνης»:  
3δ: Πιστεύουμε ότι μια οντότητα που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την εφαρμογή 
των προτύπων IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να εφαρμόσει το πλήρες σύνολο των 
IFRS εάν ένας ή περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες της δεν συμφωνήσουν με την 
εφαρμογή των προτύπων του IFRS για τις ΜΜΕ.  
3ε: Πιστεύουμε ότι οι θυγατρικές, οι συγγενείς εταιρίες ή οι κοινοπραξίες μιας 
επιχειρήσεις με δημόσια ευθύνη θα πρέπει επίσης να προετοιμάσουν τις 
οικονομικές καταστάσεις τους βασισμένες στο πλήρες σύνολο των IFRS 
λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή της πιθανής προετοιμασίας δύο συνόλων 
καταστάσεων - μια για τους χρήστες των μεμονωμένων οικονομικών καταστάσεων 
της θυγατρικής ή της συγγενικής και μια για τους σκοπούς των ενοποιημένων 
λογαριασμών της επιχείρησης, που προετοιμάζει ενοποιημένες ή κοινές 
οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ζήτημα 4: Εάν τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ δεν αντιμετωπίζουν μια 
συγκεκριμένη λογιστική καταχώρηση ή εκτίμηση που αντιμετωπίζει μια οντότητα, 
πώς θα πρέπει αυτή η οντότητα να επιλύσει το ζήτημα;  
4: Πιστεύουμε ότι εάν τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ δεν ρυθμίζουν ορισμένα 
θέματα σχετικά με καταχώρηση ή εκτίμηση η οντότητα πρέπει να εφαρμόσει το 
αντίστοιχο IFRS. 
 
Ζήτημα 5: Μπορεί μια οντότητα που χρησιμοποιεί τα πρότυπα του IASB για τις 
ΜΜΕ να επιλέξει να ακολουθήσει έναν χειρισμό που επιτρέπεται σε κάποιο IFRS 
και διαφέρει από το χειρισμό στα σχετικά πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ;  
5α: Στις οντότητες που εφαρμόζουν τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να 
επιτραπεί να υποβάλουν έκθεση όπως επιτρέπεται από το πλήρες σύνολο των IFRS 
στην έκταση που τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ επιτρέπουν τη συνοψισμένη 
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων των ΜΜΕ ή μιας ευκολότερης 
μεθόδου αποτίμησης.  
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5β: Εάν στις οντότητες που εφαρμόζουν τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ 
επιτραπεί σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουν το πλήρες σύνολο των 
IFRS αυτό πρέπει να γίνει εφαρμόζοντας μια προσέγγιση «πρότυπο-ανα-πρότπυο». 
 
Ζήτημα 6: Πώς θα πρέπει το Συμβούλιο να προσεγγίσει την ανάπτυξη των 
προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ; Μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει η εγκατάσταση 
των προτύπων ΜΜΕ να είναι οι έννοιες και οι αρχές και η σχετική υποχρεωτική 
καθοδήγηση των IFRS;  
6: Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη των προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να 
αρχίσει με την εξαγωγή των θεμελιωδών εννοιών του Πλαισίου και των αρχών και 
της υποχρεωτικής καθοδήγησης των IFRS (συμπεριλαμβανομένων των 
Διερμηνειών), και στη συνέχεια με μια κατάλληλη τροποποίηση για τις ΜΜΕ. 
 
Ζήτημα 7: Εάν τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ στηρίζονται στις έννοιες, τις 
αρχές και τη σχετική υποχρεωτική καθοδήγηση του πλήρους συνόλου των IFRS, 
ποια θα έπρεπε να είναι η βάση για αυτές τις έννοιες και αρχές για τις ΜΜΕ;  
7α: Επάνω στην ανάπτυξη των προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ οι τροποποιήσεις 
των μεμονωμένων εννοιών και αρχών θα πρέπει να βασιστούν σε συγκεκριμένες 
ανάγκες των χρηστών των πληροφοριών και στην ανάλυση κόστους-ωφέλειας.  
7β: Συμφωνούμε ότι η τροποποίηση κοινοποίησης και παρουσίασης θα 
δικαιολογηθεί μόνο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χρήστη ή της ανάλυσης 
κόστους-ωφέλειας και ότι η τροποποίηση των τροποποιήσεων κοινοποίησης θα 
μπορούσε να αυξήσει ή να μειώσει το επίπεδο κοινοποίησης για τις ΜΜΕ.  
7γ: Συμφωνούμε ότι επάνω στην ανάπτυξη των προτύπων του IASB για τις ΜΜΕ, 
το Συμβούλιο θα πρέπει να υποθέσει ότι καμία τροποποίηση δεν θα γίνει στις αρχές 
καταχώρησης ή αποτίμησης των IFRS, αν και αυτή η υπόθεση θα μπορούσε να 
υπερνικηθεί βάσει των αναγκών των χρηστών και μιας ανάλυσης κόστους-
ωφέλειας. 
 
Ζήτημα 8: Σε ποια μορφή θα έπρεπε να δημοσιευθούν τα πρότυπα του IASB για τις 
ΜΜΕ;  
8α: Τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να δημοσιευθούν σε έναν χωριστά 
τυπωμένο τόμο.  
8β: Τα πρότυπα του IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να αριθμηθούν όπως τα IFRS.  
8γ: Κάθε πρότυπο του IASB για τις ΜΜΕ πρέπει να περιλαμβάνει μια δήλωση του 
στόχου του, μια περίληψη και ένα γλωσσάριο βασικών όρων δεδομένου ότι θα 
χρησιμοποιηθεί κυρίως από λογιστές που θα εφαρμόζουν μόνο αυτά τα πρότυπα.  
 
Toshko Poptolev - Πρόεδρος του IPAB 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
 
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Με την είσοδο των IFRS θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
να διαχειριστούν τις αλλαγές των πληροφοριακών συστημάτων και των 
διαδικασιών τους. H εναρμόνιση των πληροφοριακών συστημάτων στα νέα 
πρότυπα θα αποτελέσει μια από τις βασικές διαδικασίες για την υποστήριξη της 
ομαλής μετάβασης των εταιριών στο νέο περιβάλλον των IFRS. Τα πληροφοριακά 
συστήματα των εταιριών δεν ασπάζονται όλα την φιλοσοφία να υποστηρίζουν 
περιβάλλον IFRS, και έτσι οι εταιρίες καλούνται να βρουν λύσεις για να 
υποστηρίξουν το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Το πλήθος 
των αλλαγών που απαιτούνται στα συστήματα θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την 
πολυπλοκότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Μερικές επιχειρήσεις, όπως αυτές που 
προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα απαιτήσουν ουσιαστικές αλλαγές 
συστημάτων ενώ άλλες θα απαιτήσουν μετριότερες αλλαγές. Εντούτοις, όλες οι 
επιχειρήσεις θα επηρεαστούν και δεν είναι γνωστό το ποσό των αλλαγών έως ότου 
να ολοκληρωθεί μια αρχική μελέτη επίδρασης. Οι ενέργειες που κάποιος θα 
ανέμενε να δει σε ένα πρόγραμμα μετατροπής IFRS περιλαμβάνουν το σχεδιασμό 
ενός νέου πίνακα λογαριασμών, τις αλλαγές στα διοικητικά πληροφοριακά 
συστήματα, τον επανασχεδιασμό πακέτων αναφοράς ομάδας που να συγκεντρώνει 
τις πληροφορίες των θυγατρικών σε ένα σχήμα σύμφωνο με τα IFRS, τις αλλαγές 
στις διαδικασίες προϋπολογισμού και πρόβλεψης, και την ολοκλήρωση και 
επέκταση των εσωτερικών και εξωτερικών απαιτήσεων υποβολής αναφορών. 
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα απαιτήσουν την αντιπαραβολή και 
επεξεργασία πρόσθετων πληροφοριών σε όλο τον οργανισμό και όχι μόνο σε 
επίπεδο ομάδας. Μπορεί να γίνουν απαιτητές ορισμένες αλλαγές στα 
πληροφοριακά συστήματα για διάφορους τομείς των διαδικασιών, που 
περιλαμβάνουν:  
 Πιο λεπτομερείς πληροφορίες υποβολής αναφοράς τμημάτων. 
 Αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

 
Επιπλέον, τα υποκαταστήματα μπορεί να υποχρεωθούν να τρέξουν διπλά 
συστήματα GAAP για να ικανοποιήσουν τις τοπικές, καθώς επίσης και τις 
ομαδικές, απαιτήσεις υποβολής αναφορών και καταστάσεων. 
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Το λογισμικό πρέπει να έχει εγγενείς και εκ κατασκευής ειδικές δυνατότητες και 
προδιαγραφές IFRS-IAS για την επίτευξη του μετασχηματισμού και της ιστορικής 
τεκμηρίωσης των μετατροπών, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ελέγξιμο, 
ενοποιήσιμο, και συνεπώς αξιόπιστο. 
 
 
Βασικές Απαιτήσεις Πληροφοριακών Συστημάτων Στα IFRS 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τα λογιστικά τους πληροφοριακά συστήματα 
ώστε να συμβαδίζουν με τα IFRS και να προσπαθήσουν να μετατρέψουν τη 
πρόκληση υιοθέτησης των IFRS σε τρόπο επίτευξης μιας καλύτερης λογιστικής 
πρακτικής. Οι βασικές απαιτήσεις από την προοπτική των πληροφοριακών 
συστημάτων όσον αφορά τα IFRS είναι: 
 Συλλογή δεδομένων και υποβολή αναφορών από και για το σύνολο της 
επιχείρησης. 

 Χαμηλού ρίσκου ενοποίηση με ελάχιστη διάσπαση επιχείρησης και 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ελάχιστος πλεονασμός και διπλασιασμός δεδομένων. 
 Συμβατότητα επιπέδου ενιαίας οντότητας και ομάδας. 
 Δυνατότητα Basel II. 

 
 
Κίνδυνοι Λειτουργίας και Τεχνολογίας  
 
Τα IFRS θα θέσουν τεράστιες πρόσθετες απαιτήσεις στη συλλογή και διαμόρφωση 
πληροφοριών στα πληροφοριακά συστήματα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
συμβαδίσουν με τις μεταβολές στην εύλογη αξία πάνω από ένα ποικίλο εύρος 
συμβάσεων και να ρυθμίσουν πώς να ενσωματώσουν αυτές τις αλλαγές στα 
συστήματα υποβολής αναφορών και το γενικό επιχειρησιακό προγραμματισμό. 
 
Διαδοχικά, η ανάγκη να παρασχεθεί ένας σταθμισμένος μέσος όρος όλων των 
πιθανών εκβάσεων είναι πιθανό να απαιτήσει πολύ περιπλοκότερα πληροφοριακά 
συστήματα από αυτά που χρησιμοποιούνται γενικά σήμερα, συμπεριλαμβάνοντας 
στοχαστικά μοντέλα για τη πρόβλεψη των προβαλλόμενων τιμών περιουσιακών 
στοιχείων και των αξιώσεων πληρωμών κάτω από μια ευρεία σειρά διαφορετικών 
σεναρίων κινδύνου. 
 
Πολλοί αναλυτές θα πρέπει συνεπώς να αναβαθμίσουν τη διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών και τις ικανότητες των συστημάτων τους. Το προσωπικό σε όλα τα 
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επίπεδα θα χρειαστεί επίσης εκτενή κατάρτιση στις πολύπλοκες τεχνικές 
λεπτομέρειες και απαιτήσεις υποβολής αναφορών σύμφωνα με τα IFRS. 
 
Η διαχείριση κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια εκτενή ανάλυση 
χάσματος για να προσδιορίσει οποιεσδήποτε ανεπάρκειες και να στοχεύσει ότι είναι 
πιθανό να αποβεί σημαντική επένδυση σε χρόνο, χρήματα και πόρους. Όλες οι 
επιχειρησιακές μονάδες θα πρέπει να περιληφθούν στον προγραμματισμό για να 
εξασφαλιστεί η εισαγωγή έγκαιρων, αξιόπιστων και συμβατών πληροφοριών. 
Ιδανικά, τα πραγματικά και τα διοικητικά συστήματα πληροφοριών πρέπει να 
ενσωματώνονται όποτε αυτό είναι δυνατόν. 
 
Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε ότι όλο το εγχείρημα της εισαγωγής των 
IFRS στα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και οικονομικών που 
χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να γίνει επιρρεπές 
σε λάθος και σύγχυση. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να διευθετηθούν: 
 Είναι τα πληροφοριακά συστήματα κατάλληλα και ικανά να αντιμετωπίσουν 
τον πρόσθετο φόρτο εργασίας; 

 Eίναι τα κρίσιμα επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα εξετασμένα και 
τεκμηριωμένα σε ελέγξιμα πρότυπα; 

 Καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι τι αναμένεται από αυτούς και παρέχει η 
ανώτερη διοίκηση αρκετή υποστήριξη για να εξασφαλίσει ότι η εφαρμογή των 
IFRS αποτελεί προτεραιότητα;  

 Επιτρέπεται αρκετός χρόνος για την αναθεώρηση και επικύρωση των 
προκυπτουσών πληροφοριών; 

 
 
Τεχνολογία IFRS και Παράγοντας Πληροφοριακών Συστημάτων 
 
Η βιομηχανία λογισμικού λογιστικής έχει στείλει ανάμικτα σήματα όσον αφορά τα  
IAS (ΔΛΠ) και τα IFRS (ΔΠΧΠ). Για μερικούς η μεταστροφή είναι αρκετά 
ευνόητη και εύκολη: αποτελεί απλώς ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων που θα 
πρέπει να ενσωματώσουν τα πακέτα λογισμικού, με τους χρήστες κατά ένα μεγάλο 
μέρος υπεύθυνους για την εξασφάλιση ότι αυτό θα συμβεί. Για άλλους η 
μεταστροφή είναι κάτι σημαντικότερο. Παρακάτω αναφέρονται κάποια πρότυπα τα 
οποία είναι πολύ πιθανό να θίξουν ζητήματα εφαρμογής τους στα πληροφοριακά 
συστήματα. 
 
Στην συγκεκριμένη ενότητα θα δούμε τι απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιεί ένα 
πληροφοριακό σύστημα, τι εφαρμογές και δυνατότητες πρέπει να έχει ώστε να 
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συμμορφώνεται με τα ΔΛΠ και τα ΔΠΧΠ. Γι αυτό το λόγο θα εξετάσουμε κάποια 
από τα σημαντικότερα ΔΛΠ και ΔΠΧΠ. 
 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
Το ΔΛΠ 1 αναφέρεται στη βάση παρουσίασης των γενικού σκοπού οικονομικών 
καταστάσεων. Το λογισμικό πρέπει να ενισχύσει τις θεμελιώδεις αρχές της 
λογιστικής οι οποίες βρίσκονται κάτω από την παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων που παραχωρούν τους εαυτούς τους στην αυτοματοποίηση. Τα 
εργαλεία αναφορών πρέπει να είναι ευέλικτα για να επιτρέπουν στους πελάτες να 
καθορίσουν τους τρόπους και τις κατηγορίες παρουσίασης που απεικονίζουν 
ακριβώς τους οικονομικούς όρους τους. Το πληροφοριακό σύστημα λογιστικής θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα παρουσίασης και έκδοσης αυτών των καταστάσεων 
σύμφωνα με τη δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο που ορίζει το ΔΛΠ. Θα πρέπει 
για αυτό το λόγο να έχει εφαρμογές που θα διαχειρίζονται με σκοπό την 
παρουσίαση των παρακάτω στοιχείων της οικονομικής οντότητας: 
 Τα περιουσιακά στοιχεία 
 Τις υποχρεώσεις 
 Τα ίδια κεφάλαια 
 Τα έσοδα και τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των κερδών και ζημιών 
 Άλλες μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων 

 
Το πληροφοριακό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει και να 
παρουσιάζει τις κάτωθι τουλάχιστον οικονομικές καταστάσεις: 
 Ισολογισμό 
 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
 Κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 
 Κατάσταση ταμειακών ροών 

 
Εκτός δηλαδή από την απλή καταχώρηση αυτών των δεδομένων σε μια βάση 
δεδομένων με σκοπό την έκδοση των αποτελεσμάτων χρήσης θα πρέπει να υπάρχει 
και η δυνατότητα αυτά να παρουσιασθούν από το σύστημα με τη μορφή μιας 
αναφοράς ή έκθεσης με τη δυνατότητα του χρήστη να καθορίζει ποια στοιχεία θέλει 
να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και να ορίζει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 
Επίσης θα πρέπει το πληροφοριακό σύστημα να μπορεί να διατηρεί από χρήση σε 
χρήση τις παραμέτρους που εισήχθησαν όσον αφορά το περιεχόμενο και την 
παρουσίαση των καταστάσεων γιατί σύμφωνα με την αρχή της ομοιομορφίας της 
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παρουσίασης η εμφάνιση και η κατάταξη των στοιχείων στις καταστάσεις πρέπει να 
διατηρείται όμοια από περίοδο σε περίοδο. 
 
IFRS 1, Πρώτη Υιοθέτηση των IFRS 
 
Για τους πρώτους εφαρμογείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004 είναι ένα 
σημαντικό έτος, δεδομένου ότι οι ενοποιημένες καταστάσεις πρέπει να 
καταρτιστούν σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες λογιστικής στο τέλος έτους 
και στη συνέχεια σύμφωνα με τα IFRS με σκοπό τις συγκριτικές αναφορές. Το 
λογισμικό πρέπει επομένως να είναι σε θέση να αποθηκεύσει, να παραγάγει και να 
συμφιλιώσει τις πληροφορίες και για τους δύο σκοπούς. 
 
 
ΔΛΠ 2, Αποθέματα 
 
Σύμφωνα με αυτό το ΔΛΠ τα αποθέματα θα αποτιμώνται στη χαμηλότερη μεταξύ 
κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Προκειμένου λοιπόν το 
πληροφοριακό σύστημα λογιστικής να συμμορφώνεται με αυτό το ΔΛΠ θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού των δύο αυτών αξιών. Συγκεκριμένα θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στη φόρμα κάθε προϊόντος να εισάγει ο χρήστης 
εκτός από την τιμή αγοράς – κτήσης και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, την 
οποία ο ίδιος θα υπολογίζει στο τέλος κάθε χρήσης. Έτσι το σύστημα θα μπορεί να 
ελέγχει τις δύο τιμές στο τέλος κάθε χρήσης και να παρουσιάζει το κάθε προϊόν στη 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ των δύο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει λειτουργικά η 
δυνατότητα αποθήκευσης δύο αξιών για κάθε προϊόν, της αξίας κτήσης και της 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
 
 
IFRS 3, Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων 
 
Το λογισμικό ενοποίησης πρέπει να συμμορφωθεί με τη μέθοδο εξαγοράς της 
λογιστικής για τις αποκτήσεις. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού συμπεριλαμβανομένης 
της υπεραξίας πρέπει να συνδεθούν με cash generating units με σκοπό τη δοκιμή 
της υπεραξίας για την απομείωση. 
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IFRS 5, Μη-τρέχοντα Στοιχεία Ενεργητικού που Κρατιούνται για Πώληση και οι 
Διακοπτόμενες Διαδικασίες  
 
Οι απαιτήσεις λογισμικού για τις διακοπτόμενες διαδικασίες ισχύουν για σχετικά 
μεγάλα μέρη μιας επιχείρησης που θα απαιτήσουν μόνο πρόσθετη κοινοποίηση 
σύμφωνα με το IFRS 5 εάν ικανοποιηθούν οι όροι, μερικές φορές αβέβαιοι στην 
έναρξη μιας λογιστικής χρήσης. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει επομένως να 
είναι ικανά να παρέχουν λεπτομερείς και αξιόπιστες οικονομικές πληροφορίες 
σχετικά με τη τρέχουσα και τις προγενέστερες περιόδους για όλες τις βασικές 
επιχειρησιακές περιοχές σε τρέχουσα βάση. Το λογισμικό ενοποίησης πρέπει να 
είναι ικανό να εμφανίζει τα αποτελέσματα της ομάδας τόσο πριν όσο και μετά από 
τη διάθεση για να διευκολύνει την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων και να παρέχει 
έτσι μια διαδρομή ελέγχου. Προκειμένου να μετρηθούν τα μη-τρέχοντα στοιχεία 
ενεργητικού ή οι ομάδες διάθεσης στη χαμηλότερη μεταξύ της λογιστικής ή της 
εύλογης αξίας μείον τα κόστη πωλήσεων, το λογισμικό πρέπει να παρέχει τη 
δυνατότητα να ανασταλεί ο τρέχων υπολογισμός υποτίμησης στα σχετικά στοιχεία 
και να υποστηριχθεί η απομείωση. 
 
 
ΔΛΠ 7, Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
Η κατάσταση ταμειακών ροών πρέπει να απεικονίζει τις ταμειακές ροές στη 
διάρκεια της περιόδου, ταξινομημένες κατά επιχειρηματικές, επενδυτικές και 
χρηματοοικονικές δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στους χρήστες 
να εκτιμούν την επίδραση αυτών των δραστηριοτήτων στην οικονομική θέση της 
επιχείρησης. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στο λογιστικό 
πληροφοριακό σύστημα να ορίζεται για ποιο είδος δραστηριότητας γίνεται η κάθε 
πληρωμή – είσπραξη. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την προσθήκη ενός στοιχείου 
κατά την καταχώρηση κάθε τέτοιας συναλλαγής όπου ο χρήστης θα επιλέγει ποια 
δραστηριότητα αφορά. Επίσης, για να γίνει η κατάσταση ταμειακών ροών πιο 
συγκεκριμένη θα μπορούσε πέρα από αυτήν την επιλογή να υπάρχει και για κάθε 
δραστηριότητα μια επιπλέον επιλογή όπου ο χρήστης θα επιλέγει για την εκάστοτε 
επιλεγμένη δραστηριότητα τι ακριβώς αφορά αυτό που καταχωρεί. Αυτό θα 
καθιστούσε την κατάσταση πιο πλήρη και πιο συγκεκριμένη. 
 
Για παράδειγμα οι ταμειακές ροές από επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί να 
αφορούν συγκεκριμένα ένα από τα παρακάτω: 
 Εισπράξεις από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών 
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 Εισπράξεις από δικαιώματα εκμετάλλευσης, αμοιβές, προμήθειες και άλλα 
έσοδα 

 Πληρωμές τοις μετρητοίς προς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών 
 Πληρωμές τοις μετρητοίς προς εργαζομένους και για λογαριασμό τους 
 Εισπράξεις και πληρωμές τοις μετρητοίς μιας ασφαλιστικής επιχείρησης για 
ασφάλιστρα 

 Πληρωμές τοις μετρητοίς ή επιστροφές φόρων εισοδήματος 
 Κτλ. 

 
Κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές θα μπορούσε να αποτελεί υποεπιλογή για τον 
χρήστη αφού επιλέξει ότι η συναλλαγή που καταχωρεί αφορά επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Όταν είναι να παρουσιαστεί η κατάσταση ταμειακών ροών 
έχοντας χαρακτηρίσει την κάθε συναλλαγή θα μπορεί το σύστημα να εμφανίζει τις 
συναλλαγές ταξινομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτει πιο σαφές 
αποτέλεσμα για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Παρόμοιες υποεπιλογές μπορούν να δημιουργηθούν και για τις επενδυτικές και τις 
χρηματοοικονικές δραστηριότητες. 
 
 
ΔΛΠ 12, Φόρος Εισοδήματος  
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι, που δεν είναι υποχρεωτικοί σε όλα τα κράτη της ΕΕ 
σήμερα, είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους αρχικούς εφαρμογείς. 
Το λογισμικό λογιστικής πρέπει να είναι σε θέση να παραγάγει αποτελέσματα 
σύμφωνα με τους φορολογικούς και οικονομικούς κανόνες και να συλλάβει τις 
προσωρινές διαφορές, απαραίτητες για τον υπολογισμό των αναβαλλόμενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων. 
 
 
ΔΛΠ 14, Παροχή Πληροφόρησης ανά Τμήμα Επιχείρησης 
 
Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο θα πρέπει η επιχείρηση να κρατάει υπολογισμούς και 
να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις ανά τομέα πληροφοριών για τους 
διάφορους τύπους προϊόντων – υπηρεσιών που μια επιχείρηση παράγει και τις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες λειτουργεί ώστε να βοηθά τους χρήστες 
των οικονομικών καταστάσεων να κατανοούν καλύτερα την εικόνα και την 
απόδοση της επιχείρησης στο σύνολο της. Υπάρχει μια ανάγκη να παρασχεθούν τα 
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μέσα για να συνδεθούν οι αρχικές και δευτερεύουσες ιδιότητες τμήματος με όλες 
τις ροές πληροφοριών λογιστικής. 
 
 Σε ένα πλαίσιο IFRS, είναι ιδιαίτερα επιθυμητό το λογισμικό να παρέχει τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα που βοηθούν: στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των 
αποτελεσμάτων τμήματος, στην διάκριση μεταξύ των εξωτερικών και των 
ενδοτμηματικών εσόδων, και στην προσαρμογή των αποτελεσμάτων τμήματος με 
τα σύνολα των καταστάσεων. Προκειμένου ένα πληροφοριακό σύστημα λογιστικής 
να συμμορφωθεί με αυτό το πρότυπο θα πρέπει να έχει τη λειτουργικότητα της 
χωριστής παρουσίασης των αποτελεσμάτων ανά τμήμα της επιχείρησης. Αυτή η 
λειτουργικότητα μπορεί να επιτευχθεί είτε εισάγοντας τη δυνατότητα να επιλέγει ο 
χρήστης που καταχωρεί τη συναλλαγή για ποιο τμήμα της επιχείρησης πρόκειται 
είτε αυτόματα με βάση τους κωδικούς των προϊόντων και των λογαριασμών που 
κινούνται. Για παράδειγμα η καταχώρηση της αγοράς Χ ποσότητας του προϊόντος 
Α λογικό είναι να αναφέρεται στο τμήμα της επιχείρησης που δραστηριοποιείται με 
αυτό το προϊόν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει στα πληροφοριακά συστήματα με τα 
οποία τηρείται η κοστολόγηση των επιχειρήσεων. Το κόστος αγοράς Χ ποσότητας 
του προϊόντος Α λογικά θα αφορά το επιχειρησιακό τμήμα που δουλεύει με το 
προϊόν αυτό. 
 
 
ΔΛΠ 21, Επίδραση των Μεταβολών στις Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
 
Όλες οι μετατροπές, οι ανατιμήσεις και οι ρυθμίσεις ξένου νομίσματος πρέπει να 
διατηρήσουν μια σαφή διαδρομή ελέγχου με ιδιότητες επιπέδου συστήματος 
(νομίσματα, ποσά, ποσοστά, τύποι ποσοστών, ημερομηνίες ποσοστών) προκειμένου 
να εξηγηθεί πλήρως η επεξεργασία του ξένου νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων 
σεναρίων όπου τα τοπικά και μετατρέψιμα νομίσματα διαφέρουν από το νόμισμα 
παρουσίασης της ομάδας. 
 
 
ΔΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 
 
Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο πρέπει μια επιχείρηση να εμφανίζει τις σχέσεις της με 
τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της (μητρική – θυγατρική) στις καταστάσεις της και 
αν έχουν μεταξύ τους συναλλαγές να εμφανίζονται και αυτές οι συναλλαγές. Θα 
πρέπει λοιπόν σε ξεχωριστή λειτουργία του λογιστικού πληροφοριακού συστήματος 
να δηλώνεται εάν η επιχείρηση έχει άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθώς και τι 
είδους σύνδεση έχουν. Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται εάν η άλλη επιχείρηση 
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εμφανίζει κι αυτή αποτελέσματα ή εάν αποτελέσματα εμφανίζονται στο πρόσωπο 
της πρώτης επιχείρησης. Η σύνδεση αυτή των επιχειρήσεων θα πρέπει να 
εμφανίζεται και στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης και 
συγκεκριμένα στις σημειώσεις κάτω από τον τίτλο «Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις».  
 
 
ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και Λογιστική των Συμμετοχών 
σε Θυγατρικές 
 
Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο θα πρέπει να καταρτίζονται ενοποιημένες 
καταστάσεις από την μητρική επιχείρηση στις οποίες θα συνενώνονται τα δικά της 
αποτελέσματα αθροίζοντας και τα αποτελέσματα των θυγατρικών. Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις είναι οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από τον κοινό έλεγχο της μητρικής. Το 
σύστημα θα πρέπει να παρέχει μια δυνατότητα συλλογής πληροφοριών σχετικά με 
την ιδιοκτησία του κεφαλαίου έτσι ώστε να μπορεί να καθορίσει εάν η οντότητα 
είναι θυγατρική επιχείρηση. Ο ορισμός μιας θυγατρικής επιχείρησης μπορεί να 
καθοριστεί με βάση την ιδιοκτησία μεριδίου ή τον αποτελεσματικό διοικητικό 
έλεγχο, και οι δύο μέθοδοι πρέπει να διευκολύνονται. Το πληροφοριακό σύστημα 
θα πρέπει να παρέχει ευκολίες (λειτουργίες) για τον αυτόματο υπολογισμό 
οποιουδήποτε συμφέροντος μειοψηφίας στην οντότητα μαζί με ευκολίες 
(λειτουργίες) για την αποβολή αυτού στην ενοποίηση.  
 
Το σύστημα πρέπει να ορίσει ότι ο υπολογισμός ιδιοκτησίας κεφαλαίου 
αναγνωρίζει ότι η εταιρική συμμετοχή ή ο αποτελεσματικός έλεγχος μπορεί να 
ποικίλει με την πάροδο του χρόνου. Το πληροφοριακό σύστημα λογιστικής της 
μητρικής άρα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τα δεδομένα των 
οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών και με την κατάλληλη επεξεργασία να 
δημιουργεί τις ενοποιημένες καταστάσεις. Σε περίπτωση που μητρική και 
θυγατρικές χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα θα πρέπει αυτό της μητρικής να 
έχει τη δυνατότητα να μεταφράζει τα δεδομένα των συστημάτων των μητρικών και 
να τα μετατρέπει σε μορφή που μπορεί να επεξεργαστεί το δικό της πληροφοριακό 
σύστημα ώστε να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει. Κατά την κατάρτιση των 
ενοποιημένων καταστάσεων η οντότητα συνενώνει τις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής εταιρίας και των θυγατρικών γραμμή προς γραμμή, συναθροίζοντας τα 
όμοια περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τις 
δαπάνες 
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ΔΛΠ 29, Οικονομικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 
 
Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται στις βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό 
και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης) των επιχειρήσεων που καταρτίζονται στο 
όνομα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας. Η επαναδιατύπωση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο απαιτεί την εφαρμογή ορισμένων 
διαδικασιών όπως επίσης και ορθή κρίση. Το πληροφοριακό σύστημα λογιστικής 
της εκάστοτε επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε μια υπερπληθωριστική 
οικονομία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μια ειδική λειτουργικότητα με την 
οποία με την εφαρμογή ενός γενικού δείκτη τιμών θα επαναδιατυπώνει τις 
οικονομικές καταστάσεις. Αυτό βέβαια θα πρέπει να ισχύσει για τα ποσά μόνο του 
ισολογισμού που δεν εκφράζονται σε τρέχουσες μονάδες αποτίμησης. Για 
παράδειγμα, νομισματικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα τα χρήματα που 
κατέχονται και κονδύλια  που εισπράττονται ή πληρώνονται σε χρήμα. Επίσης 
κάποια περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται βάσει συμφωνίας με αλλαγές τιμών, 
προσαρμόζονται ακολουθώντας τους όρους της συμφωνίας (π.χ. ομόλογα κια 
δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου). Οι παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται από την 
επαναπροσαρμογή και αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να γίνεται αυτόματα από το 
πληροφοριακό σύστημα.  
 
 
ΔΛΠ 31, Παρουσίαση Δικαιωμάτων σε Κοινοπραξίες 
 
Το πρότυπο αυτό ορίζει το λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες 
και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων εσόδων και 
εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των μελών της. Το 
πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης που είναι μέλος κοινοπραξίας θα πρέπει 
να έχει την λειτουργικότητα και της χωριστής παρακολούθησης των κινήσεων και 
αποτελεσμάτων των στοιχείων που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Με αυτόν τον 
τρόπο θα μπορεί ο χρήστης να αντιληφθεί την απόδοση της συμμετοχής αυτής αλλά 
και την επίδραση της στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Αυτό θα μπορούσε να 
γίνει σημειώνοντας ποια στοιχεία της επιχείρησης συμμετέχουν στην κοινοπραξία 
και κατά τι ποσοστό γίνεται αυτή η συμμετοχή. Για παράδειγμα ένα μηχάνημα 
μπορεί το 10% της ώρας λειτουργίας του να δουλεύει για την κοινοπραξία και το 
κόστος του γι αυτή την απασχόληση να είναι 90 μονάδες. Αν τα έσοδα από αυτή τη 
συμμετοχή είναι 100 προκύπτει ένα κέρδος 10 μονάδων. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα στους κωδικούς των περιουσιακών στοιχείων να 
δηλώνεται αν και κατά πόσο αυτά συμμετέχουν σε κοινοπραξία. Επίσης θα 
μπορούσε η όλη διαχείριση της συμμετοχής σε κοινοπραξία να γίνεται από χωριστό 
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μενού στο πληροφοριακό σύστημα και να υπολογίζονται τα αποτελέσματα εντελώς 
χωριστά και χωρίς καμία σύνδεση με την όλη διαχείριση της επιχείρησης. 
 
 
ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά Προϊόντα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση 
 
Το πρότυπο αυτό περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών προϊόντων και προσδιορίζει τις σχετικές πληροφορίες που 
πρέπει να γνωστοποιούνται. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα καταχωρούνται 
σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο αλλά θα πρέπει να υπάρχει επίσης η δυνατότητα 
για τους χρήστες να εμφανίζονται και ταξινομημένα κατά τύπο, εκδότη, ποσό με 
βάση τις ημερομηνίες που εισάγει  ο χρήστης. Αυτή είναι μια λειτουργία που θα 
πρέπει να έχει το πληροφοριακό σύστημα λογιστικής για να διευκολύνει τη μελέτη 
αυτών των προϊόντων. Άρα με την καταχώρηση μιας συναλλαγής – λογιστικού 
άρθρου που αφορά χρηματοοικονομικά προϊόντα (είτε πρόκειται για περιουσιακά 
στοιχεία, είτε για υποχρεώσεις ή συμμετοχικούς τίτλους) θα πρέπει να αναδύεται 
κάποιο παράθυρο που θα καλεί το χρήστη να εισάγει και λεπτομερέστερα στοιχεία 
όσον αφορά το προϊόν αυτό, για παράδειγμα ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, όρους 
και προϋποθέσεις, βεβαιότητα μελλοντικών ταμειακών ροών, αν έχουν 
ενεχυριαστεί για εξασφάλιση, κατάταξη τόκων, μερισμάτων κ.τ.λ. 
 
 
ΔΛΠ 33, Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Το πρότυπο αυτό προδιαγράφει τον προσδιορισμό και την παρουσίαση των κερδών 
ανά μετοχή, που θα βελτιώσουν τις συγκρίσεις απόδοσης μεταξύ διαφόρων 
οντοτήτων κατά την ίδια λογιστική περίοδο που καλύπτουν οι λογιστικές 
καταστάσεις και μεταξύ διαφορετικών λογιστικών περιόδων της ίδιας οντότητας. Οι 
πληροφορίες που προσφέρει μια τέτοια παρουσίαση φέρει μεγάλη σπουδαιότητα 
για τα διοικητικά στελέχη μιας οντότητας γιατί η πορεία των κερδών ανά μετοχή 
προσδιορίζει την ευρωστία και την ανάπτυξη (ή δυνατότητα ανάπτυξης) μιας 
επιχείρησης. Εάν μια επιχείρηση έχει κέρδη, αυξάνονται τα κέρδη ανά μετοχή και 
ικανοποιείται έτσι η βασικότερη επιδίωξη των μετόχων που είναι η μεγιστοποίηση 
του κέρδους τους. Το πληροφοριακό σύστημα λογιστικής που χρησιμοποιεί μια 
επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει καταστάσεις και 
διαγράμματα για την πορεία των κερδών ανά μετοχή. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
επιλογή σε κάποιο μενού οικονομικών αποτελεσμάτων που θα υπάρχει. Ο χρήστης 
θα πρέπει να είναι ικανός με την εισαγωγή των ημερομηνιών που επιθυμεί να 
λαμβάνει τα αποτελέσματα.  
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Χρήσιμο επίσης θα ήταν να μπορούν να παρουσιαστούν και συγκρίσεις μεταξύ 
διαφορετικών χρήσεων, όπως επίσης και διαφορετικών περιόδων της ίδιας χρήσεως 
ή ίδιας περιόδου διαφορετικών χρήσεων. Επίσης από το ίδιο μενού θα πρέπει να 
μπορεί η διοίκηση της επιχείρησης να πληροφορείται για τη διασπορά των μετοχών, 
γεγονός πολύ σημαντικό τόσο για τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και για την 
γενικότερη συνοχή της. Τέλος πολύ σημαντικό θα ήταν από το ίδιο μενού να μπορεί 
να παρακολουθείται το όλο ιστορικό του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης. 
Δηλαδή την αρχική δημόσια εγγραφή, τον αρχικός αριθμός μετοχών, κάθε 
ακόλουθη αύξηση ή μείωση κεφαλαίου και κάθε αύξηση ή μείωση του αριθμού των 
μετοχών, καθώς και κάθε μετατροπή μετοχών με αιτιολογία και αποτελέσματα για 
την κάθε φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει. 
 
 
ΔΛΠ 34, Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Μια ενδιάμεση οικονομική κατάσταση είναι μια οικονομική κατάσταση που 
περιλαμβάνει είτε μια πλήρη είτε μια συνοπτική σειρά οικονομικών καταστάσεων 
για μια περίοδο βραχύτερη από ένα πλήρες οικονομικό έτος της επιχείρησης. Για 
τις επιχειρήσεις που πρέπει να παρουσιάζουν τέτοιες καταστάσεις το πληροφοριακό 
τους σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να τις καταρτίζει όπως ακριβώς μπορεί να 
καταρτίζει τις κανονικές γενικού σκοπού οικονομικές καταστάσεις. Στις ενδιάμεσες 
καταστάσεις πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές που ισχύουν για τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υποστηριχθεί από το 
πληροφοριακό σύστημα. 
 
 
ΔΛΠ 37, Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 
 
Το ΔΛΠ αυτό αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση των προβλέψεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων. Πέρα από τη λογιστική καταχώρηση 
σε άρθρα των παραπάνω στοιχείων καλό θα ήταν λόγω της ιδιαιτερότητας τους 
(αβεβαιότητα αν θα συμβούν και κατά τι ποσό) να παρακολουθούνται και χωριστά 
από το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 
υπάρχει ξεχωριστή ενότητα στο σύστημα που θα αφορούσε μόνο τον υπολογισμό 
των προβλέψεων, τις αιτίες που την καθιστούν υποχρεωτική και τα αποτελέσματα 
που θα προκύψουν αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη στο σύνολο της ή σε μέρος της. Η 
λειτουργία αυτή θα αποτελεί κάποια μορφή case study για τη διοίκηση της 
επιχείρησης η οποία με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί εύκολα ορίζοντας απλώς τις 
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κατάλληλες παραμέτρους να δει τι επίδραση θα έχει η όποια έκβαση της 
πρόβλεψης. Επίσης είναι θεμιτό να παρακολουθούνται και οι όποιες συνθήκες 
οδηγούν σε ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις και τα δεδομένα αυτά να 
φυλάσσονται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα. 
 
 
Πρόταση της NetU 
 
Η NetU μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στο έργο της 
μετάβασης στα IFRS με την εφαρμογή του εξειδικευμένου πολυεθνικού λογισμικού 
SunSystems, το οποίο καλύπτει πλήρως τις ανάγκες έκδοσης οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS. H λύση σας επιτρέπει να συνεχίσετε να 
χρησιμοποιείτε το υπάρχον λογισμικό σας, χρησιμοποιώντας το SunSystems ως ένα 
έξυπνο «κέντρο διαχείρισης» των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
 
 
Πρόταση της Altec 
 
Τα προϊόντα οικονομικής διαχείρισης και πληρωμών της ALTEC, καλύπτουν το 
σύνολο των απαιτήσεων της Ελληνικής Νομοθεσίας κατά κλάδο και 
δραστηριότητα. Τα προϊόντα αυτά ικανοποιούν απαιτήσεις απλογραφικών και 
διπλογραφικών συστημάτων και είναι προσαρμοσμένα στο δημόσιο λογιστικό και 
στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
 
Η ALTEC αναλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη 
διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων. 
 
Αντικείμενο του έργου ΙΡΙΣ αποτελεί η ανάπτυξη ενός προσαρμοζόμενου 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με πεδία εφαρμογής στην εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την πιστοποίηση των γνώσεων των εργαζομένων σε θέματα Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ), δίνοντας έμφαση στην επικείμενη "συμμόρφωση" 
των λογιστικών διαδικασιών των ελληνικών επιχειρήσεων με αυτά των ΔΛΠ. Το 
έργο ΙΡΙΣ υπάγεται στο Συντονισμένο Πρόγραμμα "Ηλεκτρονικής Μάθησης" του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας. 
 
Στο έργο συμμετέχουν το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ταραμπάνη, 
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η εταιρία Interface, μέλος του Ομίλου ALTEC, και η εταιρία InfoProject μέλος του 
Ομίλου TEC Consultants. 
 
Το έργο αποτελεί ουσιαστικά λειτουργική επέκταση στο core business της ALTEC 
αναφορικά στο "εμπορολογιστικό" software, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να δίνει 
προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα σε λογιστικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα 
η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξυπηρετεί την ανάγκη των 
ελληνικών επιχειρήσεων για business process modeling.  
 
Η συνεργασία με την Interface στο χώρο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και πιστοποίησης συμβάλλει στα σχέδια επέκτασης της ALTEC σε νέα 
αντικείμενα, με έμφαση στις τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου (content 
management). 
 
Το ERP Atlantis Financials είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για 
μεγάλες εμπορικές & βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
και οργανισμούς ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, που καλύπτει όλες τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και μπορεί να συνεργαστεί με τις γνωστότερες 
τεχνολογικές πλατφόρμες. 
 
Το ERP Atlantis Financials είναι ένα πολυγλωσσικό σύστημα, με απ' ευθείας 
εναλλαγή των γλωσσών επικοινωνίας στο περιβάλλον του χρήστη, χαρακτηριστικό 
που το κάνει ιδιαίτερα χρηστικό σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς με δραστηριότητα 
και εκτός Ελλάδος. Άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η εγγενής υποστήριξη 
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ - IAS: International Accounting 
Standards). 
 
Το Κεφάλαιο 4 είναι το κατεξοχήν λογιστικό πρόγραμμα της εταιρίας Unisoft. 
Προκειμένου να δείξουμε την επιρροή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα 
σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής θα αναφέρουμε κάποιες αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν στο Κεφάλαιο 4 και στις διαδικασίες που υποστηρίζει 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τα ΔΛΠ. 
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XBRL (eXtensible Business Reporting Language)  
 
Η γλώσσα XBRL (εκτατή γλώσσα αναφοράς επιχειρήσεων) είναι ένας 
τυποποιημένος τύπος δεδομένων για ηλεκτρονική υποβολή επιχειρηματικών και 
λογιστικών αναφορών, που βασίζεται στην XML (eXtensible Mark-up language). 
 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν και να παρουσιάζουν όλο και περισσότερα 
δεδομένα και πληροφορίες σε όλο και περισσότερες εσωτερικές και εξωτερικές 
αρχές, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών οργάνων. Ένας τρόπος για τη 
βελτίωση τόσο των διαδικασιών παραγωγής όσο και των διαδικασιών συλλογής 
των δεδομένων αυτών  είναι η μείωση του αριθμού των μέσων (media) και των 
τύπων (format) αναφοράς: ιδανικά, κάθε αναφορά θα παράγεται και θα 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο, και σε έναν 
συγκεκριμένο τύπο αναφοράς. Είναι προς όφελος και των αναφερόμενων 
επιχειρήσεων και των αρχών συλλογής να ψηφιοποιηθεί και να αυτοματοποιηθεί η 
υποβολή αναφορών, και η χρήση στάνταρτ τύπων δεδομένων. 
 
Η XBRL είναι υποψήφια για έναν τέτοιο σκοπό. Πίσω από την ανάπτυξή της είναι 
η XBRL International (www.xbrl.org), μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία 
επιχειρήσεων και οργανισμών, που αντιπροσωπεύουν διάφορα στοιχεία της 
αλυσίδας επιχειρήσεων που υποβάλλουν αναφορές. 
 
Οι ταξονομίες XBRL μπορούν να κατασκευαστούν για να καθορίσουν 
τυποποιημένους τύπους εγγράφων για συγκεκριμένους λόγους υποβολής 
αναφορών. Υπάρχει, παραδείγματος χάριν, μια ταξονομία XBRL για τα IFRS. Τα 
έγγραφα XBRL με πραγματικά δεδομένα, αποκαλούμενα έγγραφα περιπτώσεων, 
δημιουργούνται ή ερμηνεύονται από το λογισμικό χρησιμοποιώντας ταξονομίες 
XBRL. Λύσεις λογισμικού XBRL προσφέρονται από έναν αυξανόμενο αριθμό 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των: Fujitsu, Hitachi, Microsoft, SAP, 
Software AG, και πολλών άλλων. Η XBRL θα χρησιμοποιηθεί ευρέως εάν γίνεται 
αποδεκτή και εφαρμοστεί από τους σημαντικότερους φορείς. 
 
Η κοινοπραξία XBRL τον Νοέμβριο του 2003 είχε περισσότερες από 200 ενεργές 
οργανώσεις μελών σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας την Bank of America, 
την Canada Customs and Revenue Agency, τη CBS Netherlands, τη Statistics 
Canada, την Ernst & Young, την ΙΒΜ, την KPMG, τη Microsoft, την Oracle, την 
Peoplesoft, τη Reuters, τη SAP, και πολλές περισσότερες. 
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Η XBRL μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 
συλλογής ηλεκτρονικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις και θα μπορούσε να 
παρέχει την αναγκαία διεπαφή μεταξύ των απαιτήσεων λογιστικής των IFRS και 
των (συχνά αντιτιθέμενων) απαιτήσεων συλλογής στατιστικών.  
 
Η “Statistical Information Technologies” της EUROSTAT έχει προωθήσει ένα 
πρόγραμμα αποκαλούμενο COLTRAST εστιάζοντας στην εφαρμογή της XBRL σε 
σχέση με τα IFRS, και τις ευκαιρίες της για τις επίσημες στατιστικές. 
 
Επαφές έχουν καθιερωθεί με την XBRL International και με τη CBS (Netherlands), 
η οποία δραστηριοποιείται σε αυτό το ζήτημα. Η EUROSTAT μελετά μια 
δικαιοδοσία XBRL, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
ευρωπαϊκών στατιστικών και των ειδικών της τεχνολογίας πληροφοριακών 
συστημάτων. 

 118



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
Τροποποιήθηκε ΦΕΚ 26/1992;  55/1993;  21, 33 & 59/1996 

 
 

Κεφάλαιο 1 
Γενικές Διατάξεις 

 
Άρθρο 1 
Ο νόμος αυτός θα ρυθμίζει την εφαρμογή της λογιστικής στις επιχειρήσεις. 
 
Άρθρο 2 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής. 
1. Επιχειρήσεις με ετήσιο μέσο όρο υπαλλήλών μεγαλύτερο των 10 ατόμων και 

συνολικά έσοδα για το προηγούμενο έτος πάνω από 3 εκατ. Λέβα, καθώς 
επίσης και οι μονάδες του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου 
Εσωτερικών που συντηρούνται με κρατικά κεφάλαια μπορούν να εφαρμόσουν 
το διπλογραφικό ή απλογραφικό σύστημα. 

2. Οι επιχειρήσεις του κρατικού προϋπολογισμού πρέπει να εφαρμόσουν το 
διπλογραφικό σύστημα. 

3. Νομικές οντότητες που δεν διενεργούν επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούν 
να μην εφαρμόσουν το διπλογραφικό σύστημα. 

4. Ενώσεις εταιρειών, συνεργασίες περιορισμένες σε μετοχές, εταιρίες 
περιορισμένης ευθύνης και όλες οι επιχειρήσεις που καταγράφηκαν κάτω από 
το Νόμο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας πρέπει να εφαρμόσουν το διπλογραφικό 
σύστημα. 

 
Άρθρο 3 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταγράφουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές τους σε 
χρονολογική σειρά. 
 
Άρθρο 4 
1. Οι καταχωρήσεις των επιχειρήσεων πρέπει να τηρούνται στη Βουλγάρικη 

γλώσσα, στα Αραβικά αριθμητικά ψηφία και στο Βουλγάρικο Λέβα. 
2. Τα λογιστικά έγγραφα που παραλαμβάνονται από την επιχείρηση σε 

διαφορετική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται με μια Βουλγαρική μετάφραση 
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έχοντας τα απαραίτητα για τις επιχειρηματικές συναλλαγές που εμφανίζονται σε 
αυτά. 

 
Άρθρο 5 
Η λογιστική πρέπει να εκτελείται τηρώντας τις παρακάτω αρχές. 
1. Έγγραφη υποκίνηση των επιχειρηματικών συναλλαγών. 
2. Σύνεση. 
3. Ανεξαρτησία των διαφόρων οικονομικών χρήσεων. 
4. Σύνδεση της αξίας μεταξύ του αρχικού και του τελικού ισολογισμού. 
5. Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί την υπόθεση συνέχισης της δραστηριότητας. 
6. Δυνατότητα να συνεχίσει με τις μεθόδους εκτίμησης και αποτίμησης που 

εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης λογιστικής περιόδου. 
7. Συνεχείς λογιστικές εγγραφές στο καθολικό. 
8. Συγκρισιμότητα μεταξύ εσόδων και εξόδων. 
9. Ιστορικό κόστος. 
 
Άρθρο 6 
1. Το Συμβούλιο των Υπουργών θα πρέπει να καθιερώσει Εθνικά Πρότυπα 

Λογιστικής και Εθνική Χάρτα Λογαριασμών, σε συμμόρφωση με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα και αυτό το Νόμο. 

2. Η Εθνική Χάρτα Λογαριασμών θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία χωρισμένα 
στις ακόλουθες ενότητες: κεφάλαιο, μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, 
απόθεμα απογραφής, προβλέψεις, χρηματοοικονομικά κεφάλαια, έξοδα, έσοδα 
(εισόδημα) και λογαριασμούς post-balance. 

 
 

Κεφάλαιο 2 
Λογιστικά Έγγραφα και Τρόπος Τήρησης Βιβλίων 

Τμήμα 1 
Λογιστικά Έγγραφα 

 
Άρθρο 7 
Τα λογιστικά έγγραφα θα πρέπει να κρίνονται ως πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και 
εγγραφές: 
1. Ένα πρωτεύον έγγραφο θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με 

πρωτότυπες καταχωρημένες επιχειρηματικές συναλλαγές. 
2. Ένα δευτερεύον έγγραφο θα πρέπει να περιέχει περιληπτικές πληροφορίες, από 

τα πρωτεύοντα έγγραφα. 
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3. Οι εγγραφές θα πρέπει να είναι μια πηγή χρονολογικά συστηματοποιημένων 
πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές που περιέχονται στα 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα έγγραφα. 

 
Άρθρο 8 
1. Τα κύρια έγγραφα θα πρέπει να περιέχουν τις παρακάτω πληροφορίες: 

i. Το όνομα του εγγράφου. 
ii. Όνομα, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης που εκδίδει το έγγραφο. 
iii. Όνομα, διεύθυνση και ΑΦΜ της επιχείρησης με την οποία 

πραγματοποιείται η επιχειρηματική συναλλαγή, και το όνομα του ατόμου 
που την εκπροσωπεί. 

iv. Τόπος και ημερομηνία της έκδοσης του εγγράφου. 
v. Ονοματεπώνυμα των ατόμων που εκδίδουν το έγγραφο. 
vi. Αιτιολογία και αντικείμενο της επιχειρηματικής συναλλαγής. 
vii. Περιγραφή των προϊόντων / υπηρεσιών, κτλ και των τιμών τους. 
viii. Υπογραφές των ατόμων που ευθύνονται για την εκτέλεση και την 

τεκμηρίωση της επιχειρηματικής συναλλαγής. 
ix. Την σφραγίδα της επιχείρησης που εκδίδει το έγγραφο. 

 
2. Οι υπογραφές της υποπαραγράφου 8 της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει 

να αντικαθίστανται από έναν αναγνωριστικό κωδικό όταν η έκδοση του κύριου 
εγγράφου γίνεται με υπολογιστή ή όταν υπάρχει μία καταγραφή των 
πρωτευόντων λογιστικών πληροφοριών χωρίς χαρτί. 

3. Τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα λογιστικά έγγραφα αποτελούν τη βάση για τις 
εγγραφές στους λογαριασμούς. 

4. Ο Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να καθιερώσει έναν κατάλογο δειγμάτων 
πρωτευόντων εγγράφων λογιστικής. 

 
Άρθρο 9 
Τα δευτερεύοντα λογιστικά έγγραφα θα πρέπει να περιέχουν τις παρακάτω 
πληροφορίες: 
1. Το όνομα του εγγράφου. 
2. Αριθμό και ημερομηνία έκδοσης τους. 
3. Το κόστος που εμφανίζεται στα πρωτεύοντα λογιστικά έγγραφα στη βάση των 

οποίων αυτά απεικονίζονται. 
4. Υπογραφή του εκδότη.  
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Άρθρο 10 
1. Οι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να ανοίγουν την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, 

και για τις νέες επιχειρήσεις την ημέρα της σύστασης τους. Θα πρέπει να 
περιέχουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο Άρθρο 9. 

2. Όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται χειρόγραφα, οι εγγραφές θα πρέπει 
να κρατιούνται στη μορφή ενός βιβλίου, ή σε ξεχωριστά φύλλα, και όταν 
γίνεται με υπολογιστή, θα πρέπει να είναι στη μορφή διαρκών βάσεων 
δεδομένων. 

3. Θα πρέπει να βεβαιώνεται πλήρης συμβατότητα στις λογιστικές εγγραφές 
μεταξύ των ενοποιημένων αναλυτικών και των συνθετικών λογιστικών 
πληροφοριών.  

4. Οι λογιστικές εγγραφές μπορούν να κλείνουν στο τέλος κάθε μήνα, και θα 
πρέπει να κλείνουν στις 31 Δεκεμβρίου, ή στην ημερομηνία εκκαθάρισης της 
επιχείρησης. 

5. Το κλείσιμο των λογιστικών εγγραφών θα πρέπει να γίνεται μετά την τελική 
επεξεργασία των λογιστικών πληροφοριών για την λογιστική χρήση. 

6. Για να επιτευχθεί ο έλεγχος της ορθότητας των καταχωρήσεων που φαίνονται 
στις εγγραφές, θα πρέπει να τηρούνται καθολικά για τους συνθετικούς και τους 
αναλυτικούς λογαριασμούς. 

 
Άρθρο 11 
Ένα λογιστικό έγγραφο που δεν περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται από αυτό 
το Νόμο, δεν θα έχει αποδεικτική ισχύ. 
 
Άρθρο 12 
1. Όταν εφαρμόζεται η διπλογραφία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εγγραφές για 

χρονολογική και συστηματική (συνθετική και αναλυτική) λογιστική. 
2. Όταν εφαρμόζεται η απλογραφία, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα βιβλίο 

εσόδων-εξόδων, ένα βιβλίο απογραφής, και υποστηρικτικά βιβλία. 
 
Άρθρο 13 
1. Τα λογιστικά έγγραφα θα πρέπει να συμπληρώνονται χειρόγραφα, με στυλό 

μελανιού ή με σφαιρική άκρη, ή με γραφομηχανή ή με κάποια άλλη εκτυπωτική 
μηχανή. 

2. Όταν εφαρμόζεται η χωρίς χαρτί καταχώρηση των λογιστικών πληροφοριών με 
τον τρόπο των υπολογιστών, θα πρέπει να τυπώνεται μία λίστα των 
χρονολογικά καταχωρημένων πληροφοριών. 
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Άρθρο 14 
Δεν θα πρέπει να επιτρέπονται καθόλου διορθώσεις ή προσθήκες στα κύρια 
λογιστικά έγγραφα. 
 
Πρωτεύοντα λογιστικά έγγραφα που συμπληρώνονται λανθασμένα, ή τέτοια 
έγγραφα όπου τα λάθη έχουν σημειωθεί και διορθωθεί, θα πρέπει να σημειώνονται 
ως άκυρα και ανίσχυρα, και θα πρέπει να συμπληρώνονται νέα έγγραφα. 
 
Άρθρο 15 
1. Ευθύνη για την αυθεντικότητα των πληροφοριών στα λογιστικά έγγραφα και 

στις πηγές των τεχνικών πληροφοριών θα πρέπει να φέρουν οι υπάλληλοι που 
τα έχουν ετοιμάσει και υπογράψει. 

2. Τα άτομα που έχουν διατάξει την εκτέλεση μιας επιχειρηματικής συναλλαγής, 
φέρουν την ευθύνη της νομιμότητας και της σκοπιμότητας της. 

 
Άρθρο 16 
1. Κάθε αλλαγή στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης κατά την  

εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής θα πρέπει να καταγράφεται στα βιβλία 
στη βάση των λογιστικών εγγραφών. 

2. Λογιστικές εγγραφές γίνονται όταν ένας λογαριασμός χρεώνεται (πιστώνεται) 
και ταυτόχρονα ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί πιστώνονται (χρεώνονται). Οι 
αντίστροφες εγγραφές θα πρέπει να απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο. 

3. Όταν οι εγγραφές γίνονται σε έναν υπολογιστή, θα πρέπει να ανατίθενται 
κωδικοί στις επιχειρηματικές συναλλαγές. 

 
 

Τμήμα 2 
Τρόπος Τήρησης Βιβλίων 

 
Άρθρο 17 
1. Ο τρόπος της τήρησης των βιβλίων θα πρέπει να καθορίζεται από τον 

αρχιλογιστή. 
2. Ο τρόπος θα πρέπει να παρέχει: 

i. Προκαταρκτικό και συνεχή έλεγχο πάνω στις πρωτογενείς λογιστικές 
πληροφορίες. 

ii. Συγχρονισμένη εκτέλεση της χρονολογικής και συστηματικής 
(αναλυτικής και συνθετικής) λογιστικής. 

iii. Ανοικτότητα του λογιστικού συστήματος επιτρέποντας τον 
συνυπολογισμό επιπλέον εργασιών. 
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iv. Διάφορους τύπους κατηγοριοποίησης αλλάζοντας μεταξύ αναλυτικής 
και συνθετικής λογιστικής. 

v. Λογικό μετασχηματισμό των λογιστικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια 
της επεξεργασίας και χρήσης τους. 

vi. Παραγωγή των απαραίτητων λογιστικών πληροφοριών για τους σκοπούς 
την υποκίνησης διοικητικών αποφάσεων, για φορολόγηση και για σκοπούς 
προστασίας της περιουσίας. 

vii. Αντικειμενικές, ακριβείς, κατανοητές, αυθεντικές, προσβάσιμες και 
έγκαιρες λογιστικές πληροφορίες για τη διοίκηση της επιχείρησης. 

viii. Μετέπειτα λογιστικό και φορολογικό έλεγχο πάνω στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα της επιχείρησης. 

ix. Πληροφορική αλληλεπίδραση με τις στατιστικές, με βάση τις 
στατιστικές ενδείξεις. 

x. Ενότητα μεταξύ της κατηγοριοποίησης του αντικειμένου της λογιστικής 
στη βάση των εγκεκριμένων εθνικών κατηγοριοποιητών. 

 
 

Κεφάλαιο 3 
Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού 

 
Άρθρο 18 
1. Η αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα πρέπει να γίνει στη 

βάση της τιμής κτήσης, του κόστους και τιμής πώλησης. 
2. Η τιμή κτήσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την τιμή αγοράς και τα έξοδα που 

έγιναν για να κάνουν το στοιχείο έτοιμο για χρήση. 
3. Το κόστος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα έξοδα παραγωγής. 
4. Ως τιμή πώλησης θα πρέπει να κρίνεται η εκτιμώμενη τιμή πώλησης. 
5. Για τα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται μέσω συμβολαιογραφικών 

διαδικασιών, η τιμή εξαγοράς θα πρέπει να είναι η τιμή που αναφέρεται στη 
συμβολαιογραφική πράξη. 

 
Άρθρο 19 
1. Τα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να είναι βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα. 
2. Τα μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να διακρίνονται: 

i. Υλικά: γη και δάση, ζώα φάρμας, κτίρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, 
οχήματα και αγροτικά εργαλεία. 

ii. Άυλα: κόστη εκκίνησης και επέκτασης, προϊόντα έρευνας και 
ανάπτυξης, λογισμικό, πατέντες, άδειες, δικαιώματα εκμετάλλευσης, know-
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how, εμπορικά σήματα, ευκολίες πωλήσεων. Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού 
θα πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό όταν μπορεί να αποδειχθεί 
μελλοντικό όφελος για την επιχείρηση και όταν έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα 
με το Άρθρο 18. 

iii. Χρηματοοικονομικά: συμμετοχές, τίτλοι που έχουν το χαρακτήρα 
μακροπρόθεσμης επένδυσης για την επιχείρηση, μετοχές στο κεφάλαιο 
άλλων επιχειρήσεων, μακροχρόνια δάνεια. 

3. Τα βραχυπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να διακρίνονται: 
i. Απόθεμα απογραφής. 
ii. Εισπρακτέα ποσά. 
iii. Χρηματοοικονομικά κεφάλαια. 
iv. Αναβαλλόμενα έξοδα. 

 
Άρθρο 20 
1. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποσβένουν τα υλικά και άυλα μακροπρόθεσμα 

περιουσιακά τους στοιχεία. 
2. Η απόσβεση δεν πρέπει να γίνεται σε γη, δάση, πολιτιστικά μνημεία και έργα 

τέχνης, ούτε σε πλήρη αποσβεσμένα / ξεπληρωμένα υλικά και άυλα 
μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. 

3. Η επιχείρηση θα πρέπει να καθορίζει ένα πρόγραμμα απόσβεσης για όλα τα 
υλικά και άυλα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία στη βάση των ποσοστών 
απόσβεσης, που έχει καθορίσει η επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να 
βασίζεται στην αποδοτέα χρήσιμη ζωή και στο ποσό υποτίμησης. 

4. Το ετήσιο ποσό απόσβεσης θα πρέπει να καθορίζεται από τη διοίκηση της 
επιχείρησης, η οποία θα πρέπει συστηματικά να εφαρμόζει την σταθερή ή την 
μη σταθερή μέθοδο. 

5. Η απόσβεση θα πρέπει να χρεώνεται αρχίζοντας από το μήνα που ακολουθεί το 
μήνα της απόκτησης ενός μακροπρόθεσμου στοιχείου ενεργητικού ή της 
εισαγωγής του σε λειτουργία. 

6. Η απόσβεση σε χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό 
επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνεται βάση Απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών. 

 
Άρθρο 21 
1. Το απόθεμα απογραφής θα πρέπει να περιλαμβάνει υλικά, χωριστά κομμάτια, 

ζώα εκτροφής και ζώα φάρμας, παραγωγή, τελειωμένα αγαθά και έργα σε 
εξέλιξη. 

2. Στην πορεία της χρήσης του, το απόθεμα απογραφής θα πρέπει να αποτιμάται 
με βάση μια από τις ακόλουθες μεθόδους: 
 First in, first out. 
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 First in, first out. 
 Σταθμισμένο μέσο κόστος για τη λογιστική χρήση. 
 Εξατομικευμένο κόστος. 

3. Η παραγωγή στην επιχείρηση θα πρέπει να αποτιμάται σε συνεχή βάση στο 
κόστος της, διαμορφωμένο με βάση τα κόστη παραγωγής. 

4. Τα προϊόντα για κατεργασία θα πρέπει να καθορίζονται με βάση το παραδοτέο 
απόθεμα και θα πρέπει να αποτιμώνται στη βάση των πραγματικών εξόδων που 
συμβαίνουν στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής. 

 
Άρθρο 22 
Το παρόν απόθεμα απογραφής στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποτιμάται και να 
εμφανίζεται στον ισολογισμό στην τιμή πώλησης μόνο στην περίπτωση που είναι 
μικρότερη από αυτήν την οποία έφερε έως τότε. Η διαφορά θα πρέπει να 
εμφανίζεται ως άλλα έξοδα. 
 
Άρθρο 23 
Οι δαπάνες θα πρέπει να αναφέρονται από οικονομικά στοιχεία: υλικά, μισθωμένες 
υπηρεσίες, προβλέψεις αποσβέσεων, μισθοί και άλλες πληρωμές προσωπικού, 
παροχές και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, χρηματοοικονομικά και άλλα έξοδα. 
 
Άρθρο 24 
Μετρητά και εισπρακτέα σε ξένο συνάλλαγμα διαθέσιμα στο τέλος του χρόνου θα 
πρέπει να αποτιμώνται στην τιμή αγοράς της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας 
δεδομένου ότι η τιμή είναι μικρότερη από την τιμή την οποία έφεραν έως τότε. Η 
διαφορά θα πρέπει να εμφανίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
Άρθρο 25 
1. Οι διαθέσιμοι τίτλοι στο τέλος του χρόνου συμπεριλαμβάνοντας μετοχές, 

ομόλογα και άλλα, θα πρέπει να αποτιμώνται στην τιμή πώλησης τους όταν 
αυτή είναι μικρότερη από την τιμή που έφεραν έως τότε. Η διαφορά θα πρέπει 
να εμφανίζεται ως χρηματοοικονομικά έξοδα. 

2. Οι κρατικοί τίτλοι που εκδίδονται από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας θα 
πρέπει να καταχωρούνται κατά την απόκτηση τους στην ονομαστική τους αξία. 
Η αξία αυτή δεν θα πρέπει να αλλάζει έως το τέλος του χρόνου. 

 
 
Άρθρο 26 
1. Έξοδα που δεν συνδέονται άμεσα με το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της 

τρέχουσας χρήσης, θα πρέπει να λαμβάνονται ως έξοδα μελλοντικών χρήσεων. 
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2. Έξοδα για επισκευές υλικών μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων 
μπορούν να επαναπρογραμματίζονται για τρία χρόνια ως αναβαλλόμενα έξοδα. 

 
Άρθρο 27 
Περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται χωρίς αντάλλαγμα θα πρέπει να 
αποτιμώνται στην τιμή πώλησης. 
 
Άρθρο 28 
Η μη καλυμμένη ζημία προηγούμενων ετών και η ζημία του τρέχοντος έτους θα 
πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό στην πλευρά του παθητικού ως αρνητικές 
αξίες. 
 
Άρθρο 29 
1. Το απόθεμα κεφαλαίου της επιχείρησης θα πρέπει να είναι σταθερό όταν 

συστήνεται η επιχείρηση. 
2. Το απόθεμα κεφαλαίου μπορεί να αυξηθεί μέσω: 

i. Πρόσθετων εισφορών. 
ii. Έκδοση μετοχών. 
iii. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 
iv. Κεφαλαιοποίηση στοιχείων παθητικού. 

3. Το απόθεμα κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί: 
i. Όταν ένας συνεργάτης αποσύρεται χωρίς να έχει πωληθεί το μερίδιο 

του. 
ii. Όταν καλύπτονται ζημίες όταν τα αποθετικά δεν επαρκούν. 

4. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το απόθεμα κεφαλαίου. 
 
Άρθρο 30 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργούν αποθεματικά από τα κέρδη. 
 
Άρθρο 31 
Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποτιμώνται 
στη τιμή αγοράς της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας όταν αυτή η τιμή είναι 
μεγαλύτερη από την τιμή την οποία έφεραν έως τότε. Η διαφορά θα πρέπει να 
εμφανίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο. 
 
 
Άρθρο 32 
Στην πλευρά του παθητικού στον ισολογισμό, θα πρέπει να εμφανίζονται το κέρδος 
για την τρέχουσα περίοδο και τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων ετών. 
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Άρθρο 33 
Το Συμβούλιο των Υπουργών θα πρέπει να καθορίσει τη διαδικασία για την 
ανατίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης σε περίπτωση 
υπερπληθωρισμού. 
 
 

Κεφάλαιο 4 
Υπολογισμός Αποθεμάτων  

 
Άρθρο 34 
Οι απογραφές θα πρέπει τηρούνται στις ακόλουθες χρονικές περιόδους και 
περιπτώσεις: 
1. Μια φορά κάθε δύο χρόνια για τα υλικά και τα άυλα μακροπρόθεσμα στοιχεία 

ενεργητικού, μία φορά κάθε πέντε χρόνια για τα βιβλία στις βιβλιοθήκες, και 
όχι λιγότερο από μία φορά κάθε έτος για τα άλλα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού σε σύνδεση με την κατάρτιση των ετήσιων καταστάσεων. 

2. Στην περίπτωση που αντικαθίσταται το άτομο που ευθύνεται για την περιουσία 
της επιχείρησης. 

3. Όταν απαιτείται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το γραφείο του Εισαγγελέα, το 
δικαστήριο και το Επιμελητήριο των Λογιστών. 

4. Στην αρχή του εκτελεστικού διευθυντή της επιχείρησης. 
 
Άρθρο 35 
Η ανάθεση της απογραφής θα πρέπει να γίνεται από μια επιτροπή που ορίζεται από 
τον εκτελεστικό διευθυντή της επιχείρηση, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει 
ένας πιστοποιημένος λογιστής που θα ελέγχει και θα επαληθεύει την αναφορά της 
επιχείρησης. 
 
Άρθρο 36 
1. Η ανάθεση απογραφής θα πρέπει να γίνεται με την παρουσία του προσώπου που 

ευθύνεται για την περιουσία της επιχείρησης, ή ενός πληρεξούσιου του οποίου 
η δύναμη πληρεξουσιότητας έχει επισημοποιηθεί με συμβόλαιο. 

2. Όταν το πρόσωπο που ευθύνεται για την περιουσία της επιχείρησης αδυνατεί να 
συμμετέχει, η ανάθεση της απογραφής θα πρέπει να γίνεται με την παρουσία 
του πληρεξούσιου του, των συγγενών του ή ενός αντιπροσώπου του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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Άρθρο 37 
1. Όποια πλεονάσματα και ελλείμματα εξακριβώνονται στην πορεία της 

απογραφής θα πρέπει να συμψηφίζονται μεταξύ τους μόνο με την παρουσία 
μιας σχέσης αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ τους. 

2. Κάθε πλεόνασμα μη συμψηφιζόμενο θα πρέπει να φέρεται ως έκτακτο έσοδο. 
3. Κάθε έλλειμμα για το οποίο δεν ευθύνεται το πρόσωπου που είναι υπεύθυνο για 

την περιουσία της επιχείρησης θα πρέπει να αναφέρεται ως έκτακτο έξοδο. 
 
Άρθρο 38 
Τα πρόσωπα που ευθύνονται για την περιουσία μιας εταιρείας θα πρέπει να φέρουν 
πλήρη ευθύνη για όποιο έλλειμμα που δεν συμψηφίζεται. 

 
 

Κεφάλαιο 5 
Ετήσια Αναφορά 

 
Άρθρο 39 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ετοιμάζουν μια ετήσια αναφορά την 31η Δεκεμβρίου. 
 
Άρθρο 40 
1. Η ετήσια αναφορά θα πρέπει να περιέχει: 

i. Ισολογισμό. 
ii. Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 
iii. Παραρτήματα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά: 

 Τις εφαρμοσμένες μεθόδους για την αποτίμηση και απόσβεση των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. 

 Τις αιτίες για όποια αλλαγή στις μεθόδους αποτίμησης και 
απόσβεσης πέρα από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες 
περιόδους. 

 Τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 
2. Η ετήσια αναφορά της επιχείρησης που εφαρμόζει απλογραφική λογιστική θα 

πρέπει να περιέχει μια Κατάσταση Εσόδων και Εξόδων. 
3. Με βάση την ετήσια αναφορά τους και σε συμφωνία με το φορολογικό νόμο, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν μια ετήσια φορολογική δήλωση. 
 
Άρθρο 41 
Το περιεχόμενο και η μορφή της ετήσιας αναφοράς των κρατικά 
χρηματοδοτούμενων, τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, όπως 
και τα παραρτήματα της παραγράφου (1), υποπαράγραφος (3), του προηγούμενου 
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Άρθρου θα πρέπει να καθορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 
Διοικητή του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής. 
 
Άρθρο 42 
1. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ετοιμάζουν της ετήσιες καταστάσεις τους έως τις 

15 Φεβρουάριου του επόμενου έτους. 
2. Οι επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές που καταρτίζουν ξεχωριστό ισολογισμό 

θα πρέπει να ετοιμάζουν ενοποιημένη ετήσια αναφορά έως την 1η Μαρτίου του 
επόμενου έτους. 

3. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπούνται στο περισσότερο από το μισό των 
μετοχών, των τίτλων συμμετοχής, των ψήφων ή των μελών των διευθυντικών 
σωμάτων από άλλες επιχειρήσεις θα πρέπει να ετοιμάζουν καταστάσεις για τη 
δική τους δραστηριότητα και μια ενοποιημένη αναφορά για τον οικονομικό 
όμιλο έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. 

4. Ανακλήθηκε, ΦΕΚ No. 21/1996. 
 
Άρθρο 43 
1. Η ετήσια αναφορά θα πρέπει να υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις σε 

στατιστικούς οργανισμούς έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ενώ οι 
επιχειρήσεις του Άρθρου 42, παράγραφος (3) θα πρέπει να το κάνουν έως την 
15η Ιουνίου του επόμενου έτους. 

2. Οι επιχειρήσεις του Άρθρου 52, παράγραφος (1) θα πρέπει να δημοσιεύουν έως 
την 31η Μαΐου τον Ετήσιο Ισολογισμό  και την Ετήσια Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων σε μια ημερήσια εφημερίδα ή σε ένα εξειδικευμένο οικονομικό 
ή λογιστικό τεύχος, ενώ οι τράπεζες, τα υποκαταστήματα ξένων 
χρηματοοικονομικών οργανισμών ή οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να τα 
δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ίδια διαταγή για 
δημοσίευση έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
και στην Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

 
Άρθρο 44 
Η μορφή, το περιεχόμενο και η τακτικότητα των λογιστικών αναφορών για τους 
σκοπούς της διοίκησης της επιχείρησης θα πρέπει να καθορίζονται από τα 
διευθυντικά σώματα της. 
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Κεφάλαιο 6 
Φύλαξη και Χρήση Λογιστικών Πληροφοριών 

 
Άρθρο 45 
Οι λογιστικές πληροφορίες θα πρέπει να διατηρούνται στην επιχείρηση όπως 
ορίζεται από το Νόμο Κρατικών Αρχείων, για τις ακόλουθες διάρκειες: 
1. Μισθοδοσίες: για 50 χρόνια. 
2. Λογιστικές εγγραφές και καταστάσεις: για 10 χρόνια. 
3. Έγγραφα που προκύπτουν από φορολογικούς και λογιστικούς ελέγχους: έως 

ότου γίνει ο επόμενος φορολογικός έλεγχος. 
4. Όλα τα άλλα έγγραφα που φέρουν πληροφορίες: για 3 χρόνια. 
 
Άρθρο 46 
Στην περίπτωση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας λογαριασμών, οι πληροφορίες 
θα πρέπει να διατηρούνται σε τεχνικά μέσα ή σε μικροφίλμ για τη διάρκεια που 
καθορίζεται από το προηγούμενο Άρθρο καλύπτοντας τις αντίστοιχες τεχνικές 
απαιτήσεις για την αποθήκευση τους. 
 
Άρθρο 47 
1. Θα πρέπει να τίθεται από την επιχείρηση ένα άτομο υπεύθυνο για την φύλαξη 

των φορέων πληροφοριών. 
2. Κάθε χρήση των λογιστικών πληροφοριών θα πρέπει να καταγράφεται σε 

ημερολόγιο και κατά την επιστροφή των πληροφοριών αυτών θα πρέπει να 
βεβαιώνεται ότι βρίσκονται σε σωστή τάξη. 

 
 

Κεφάλαιο 7 
Αρχιλογιστές 

 
Άρθρο 48 
1. Ο αρχιλογιστής θα πρέπει να οργανώνει τη λογιστική δραστηριότητα, τον 

εσωτερικό λογιστικό έλεγχο και την λογιστική της επιχείρησης. 
2. Ο αρχιλογιστής αναφέρεται άμεσα στον εκτελεστικό διευθυντή της επιχείρησης. 
3. Ο αρχιλογιστής υπογράφει τα έγγραφα πληρωμών και τις λογιστικές 

καταστάσεις. 
4. Όταν παραιτείται ο αρχιλογιστής, θα πρέπει να ετοιμάζεται ένα πρωτόκολλο 

μεταφοράς. 
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Άρθρο 49 
Σε επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχει η θέση του αρχιλογιστή, τα αντίστοιχα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις ανατίθενται στο πρόσωπο που στην πραγματικότητα 
διενεργεί τη λειτουργία αυτή. 
 
Άρθρο 50 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναθέτουν την εκτέλεση των λογιστικών λειτουργιών 
σε εξωτερικά φυσικά και νομικά πρόσωπα σε συμβολαιακή βάση. 
 
 

Κεφάλαιο 8 
Πιστοποιημένοι Λογιστές 

 
Άρθρο 51 
1. Κάθε υπήκοος της Βουλγαρίας, καμιάς άλλης ιθαγένειας παρά Βουλγαρικής, 

που έχει τα απαραίτητα προσόντα, δεν έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για 
προμελετημένο παράπτωμα γενικής φύσης, εκτός και αν μετέπειτα 
αποκατέστησε την καλή του φήμη, και του οποίου το όνομα έχει περιληφθεί 
στον κατάλογο των πιστοποιημένων λογιστών μπορεί να είναι πιστοποιημένος 
λογιστής. 

2. Νέες είσοδοι και αλλαγές στον κατάλογο των πιστοποιημένων λογιστών θα 
πρέπει να διακηρύσσονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε ένα μήνα 
από όταν συμβαίνουν. 

3. Μόνο ένας πιστοποιημένος λογιστής έχει το δικαίωμα να επικυρώνει της 
ετήσιες καταστάσεις μιας επιχείρησης. 

 
Άρθρο 52 
1. Οι ετήσιες καταστάσεις των ακόλουθων επιχειρήσεων θα πρέπει να υπόκεινται 

σε υποχρεωτικό έλεγχο και επικύρωση ενός πιστοποιημένου λογιστή. 
i. Επιχειρήσεις κοινοπραξίας. 
ii. Συνεργασίες περιορισμένες σε μετοχές. 
iii. Τραπεζικοί, ασφαλιστικοί και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί 
που δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους (α) και (β). 

iv. Επιχειρήσεις με ξένη συμμετοχή στην καθαρή θέση. 
v. Κάθε άλλες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνοντας οικονομικούς ομίλους 
που καταρτίζουν ενοποιημένες καταστάσεις) δεδομένου ότι εμφανίζουν 
αποτελέσματα που υπερβαίνουν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια: 
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 Σύνολο στοιχείων ενεργητικού ισολογισμού την 1η Ιανουαρίου 
του έτους που ετοιμάζονται ίσο με 5000 ελάχιστους μηνιαίους 
μισθούς για τη χώρα την προαναφερόμενη ημερομηνία. 

 Καθαρό ποσό εσόδων πωλήσεων και λογιστικών εσόδων για το 
προηγούμενο λογιστικό έτος ίσο με 10000 ελάχιστους 
μηνιαίους μισθούς για τη χώρα την 31η Δεκεμβρίου. 

 Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων για το προηγούμενο έτος ίσο 
με 30. 

2. Δεν απαιτείται υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων καταστάσεων για 
χρηματοδοτημένες από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικές μονάδες και 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το Άρθρο (2), παράγραφος (2). 

3. Το παράβολο επικύρωσης θα πρέπει να καθορίζεται μέσα από 
διαπραγματεύσεις. Το Συμβούλιο των Υπουργών καθορίζει τα παράβολα για 
την επικύρωση των ετήσιων καταστάσεων των επιχειρήσεων με κρατική 
συμμετοχή. 

 
Άρθρο 53 
1. Ένα Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών συστήνεται επί του παρόντος ως μια 

αυτοσυντηρούμενη νομική οντότητα με έδρα τη Σόφια. Όλοι οι πιστοποιημένοι 
λογιστές που εξασκούν το δικαίωμα της επικύρωσης των ετήσιων λογιστικών 
καταστάσεων θα πρέπει να είναι, με βάση νόμο, μέλη του Ινστιτούτου. 

2. Το Ινστιτούτο θα πρέπει να οργανώνει και να καθοδηγεί την δραστηριότητα των 
μελών του και αυτήν των άλλων πιστοποιημένων λογιστών όσον αφορά την 
εκπαίδευση κα τη μεθοδολογία, και θα πρέπει να επικυρώνει ότι εκτελούν το 
επάγγελμα τους για το συμφέρον της κοινωνίας. 

3. Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με συμβουλές του Ινστιτούτου των 
Πιστοποιημένων Λογιστών, θα πρέπει να αναπτύσσει εθνικά πρότυπα για τον 
έλεγχο και την επικύρωση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων, τα οποία θα 
πρέπει να εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. 

4. Το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
σώματα: 
i. Γενική Συνέλευση. 
ii. Εκτελεστικό Συμβούλιο. 
iii. Εποπτικό Συμβούλιο. 
iv. Πειθαρχική Επιτροπή. 

5. Η Γενική Συνέλευση: 
i. Εκλέγει το Εκτελεστικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του. 
ii. Εκλέγει το Εποπτικό Συμβούλιο. 
iii. Υιοθετεί τους νόμους του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών. 
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6. Η Πειθαρχική Επιτροπή ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με 
ανάδειξη υποψηφιότητας από το Εκτελεστικό Συμβούλιο 

 
Άρθρο 54 
1. Με τον έλεγχο και την επικύρωση της ετήσιας λογιστικής αναφοράς μιας 

επιχείρησης, ο πιστοποιημένος λογιστής εκφράζει μια ανεξάρτητη άποψη όσον 
αφορά την πραγματική και δίκαιη εικόνα της υλικής και χρηματοοικονομικής 
κατάστασης της επιχείρησης, και το λογιστικό αποτέλεσμα που αποκτάται 
σύμφωνα με το εθνικό λογιστικό δίκαιο και τα επαγγελματικά πρότυπα. 

2. Οι πιστοποιημένοι λογιστές θα πρέπει να επικυρώνουν της ετήσιες λογιστικές 
καταστάσεις στο όνομα τους και να πιστοποιούν την επικύρωση με την 
προσωπική τους υπογραφή και σφραγίδα. Θα πρέπει να καταρτίζουν μία 
δήλωση επιβεβαιώνοντας την επικύρωση, μια δήλωση πιστοποιημένης 
επικύρωσης, ή μια δήλωση άρνησης επικύρωσης των καταστάσεων. 
Με τη δημοσίευση της ετήσιας αναφοράς μιας επιχείρησης, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται το όνομα του πιστοποιημένου λογιστή που έλεγξε την 
αναφορά και το συμπέρασμα που έγινε στη δήλωση της άποψης του. 

3. Όποιες διαφωνίες όσον αφορά τον έλεγχο και την επικύρωση των ετήσιων 
καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν μεταξύ των πιστοποιημένων 
λογιστών και τις επιχειρήσεις θα διευθετούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. 

4. Ένας πιστοποιημένος λογιστής δεν μπορεί να διενεργεί επικυρώσεις λογιστικών 
καταστάσεων επιχειρήσεων όταν: 
i. Εμπλέκεται σε εργασιακό συμβόλαιο, εκτός από το Ινστιτούτο 
Πιστοποιημένων Λογιστών, με μια εμπορική εταιρία συστημένη από 
πιστοποιημένους λογιστές όπου ο σκοπός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας είναι η διενέργεια επικυρώσεων ετήσιων λογιστικών 
αναφορών, με το Υπουργείο Οικονομικών για τους σκοπούς της επίτευξης 
εργασιών με βάση τη παράγραφο (3) του Άρθρου (41), το Άρθρο (53) 
παράγραφος (3) και τη παράγραφο (8) των Πρόσθετων Διατάξεων, ή όταν 
εμπλέκεται σε ακαδημαϊκή έρευνα και εκπαίδευση. 

ii. Αυτός, ο γονέας, σύζυγος, γιος, κόρη ή οι σύζυγοι αυτών, εκλέχτηκαν ή 
διορίστηκαν στη διοίκηση της επιχείρησης, ή μιας θυγατρικής αυτής, ή είναι 
μέτοχοι ή συνέταιροι σε κάποια από αυτές. 

 
Άρθρο 55 
Οι πιστοποιημένοι λογιστές θα πρέπει να φέρουν ποινική και διοικητική ευθύνη. Θα 
πρέπει επίσης να θεωρούνται υπεύθυνοι για όποιες υλικές ζημιές μπορεί να έχουν 
προκαλέσει στους πελάτες τους ή σε τρίτα μέρη. 
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Άρθρο 55 α 
Θα πρέπει να εκδοθεί ένας κανονισμός για την εφαρμογή αυτού του Κεφαλαίου, ο 
οποίος θα υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου Υπουργών. 
 

 
Κεφάλαιο 9 

Ποινικές Διατάξεις 
 
Άρθρο 56 
1. Σε περίπτωση προσβολών των διατάξεων αυτής της Νομοθετικής Πράξης, ο 

εκτελεστικός διευθυντής της επιχείρησης θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή 
των προστίμων έως το ποσό των 5 ελάχιστων μηνιαίων μισθών, και όταν 
επαναλαμβάνεται η προσβολή, έως 10 ελάχιστών μηνιαίων μισθών από την 
ημερομηνία της προσβολής. 

2. Σε περίπτωση προσβολών των διατάξεων αυτής της Νομοθετικής Πράξης, η 
επιχείρηση θα θεωρείται υπεύθυνη για υλική αποκατάσταση ποσού 5 έως 50 
ελάχιστων μηνιαίων μισθών, και όταν επαναλαμβάνεται η προσβολή, 100 έως 
200 ελάχιστων μηνιαίων μισθών από την ημερομηνία της προσβολής. 

3. Σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας με τις διατάξεις των Άρθρων (2), (8), (12), 
(39), (43), (45) και (52), και στην περίπτωση αποτυχίας έκδοσης ενός 
τιμολογίου, η επιχείρηση θα θεωρείται υπεύθυνη για την πληρωμή μιας υλικής 
αποζημίωσης ποσού 50 έως 100 ελάχιστων μηνιαίων μισθών, και όταν η 
προσβολή επαναλαμβάνεται, 100 έως 200 ελάχιστων μηνιαίων μισθών από την 
ημερομηνία της προσβολής. 

 
Άρθρο 57 
1. Τα πρωτόκολλα που βεβαιώνουν την προσβολή θα καταρτίζονται από την 

διεύθυνση φόρων και τις αρχές κρατικού οικονομικού ελέγχου και οι διαταγές 
ποινών θα καταρτίζονται από το Υπουργό Οικονομικών ή αξιωματούχους, 
εντεταλμένους από αυτόν. 

2. Η κατάρτιση, έκδοση, επίκληση και εκτέλεση των εντολών ποινών θα γίνονται 
με βάση τις διατάξεις του Νόμου Διοικητικών Προσβολών και Ποινών. 

 
Άρθρο 57 α 
1. Ένας πιστοποιημένος λογιστής θα τιμωρείται με πρόστιμο έως 50 ελάχιστων 

μηνιαίων μισθών, ή θα αποστερείται του δικαιώματος επικύρωσης ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων για περίοδο 2 ετών, και στην περίπτωση ιδιαίτερα 
σοβαρών παραβάσεων για πάντα, όταν: 
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i. Εκδίδει μια δήλωση του Άρθρου (54), παράγραφος (2), η οποία δεν 
παρέχει μια δίκαιη εικόνα των λογιστικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν 
από την επιχείρηση. 

ii. Δημοσιεύει όποιες πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, οι οποίες πληροφορίες ζημιώνουν την εικόνα της. 

iii. Αποτυγχάνει να συμφωνήσει με τις απαιτήσεις των εθνικών προτύπων 
για έλεγχο και επικύρωση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων. 

2. Οι ποινές με βάση την παράγραφο (1) θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε 
όποιο πιστοποιημένο λογιστή διενεργεί επικύρωση ετήσιων λογιστικών 
καταστάσεων χωρίς να είναι μέλος του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών, 
ή σε παραβίαση των απαγορεύσεων του Άρθρου (54), παράγραφος (4). 

3. Όποιο πρόσωπο διενεργεί επικύρωση μιας ετήσιας λογιστικής κατάστασης 
χωρίς να έχει αποκτήσει, ή χωρίς να έχει το δικαίωμα να το κάνει, θα παίρνει 
πρόστιμο από 20 έως 60 ελάχιστους μηνιαίους μισθούς. 

4. Πρωτόκολλα βεβαιωτικά προσβολών θα πρέπει να καταρτίζονται από την 
Πειθαρχική Επιτροπή, και οι εντολές ποινών θα πρέπει να εκδίδονται από τον 
Υπουργό Οικονομικών. 

5. Εντολές ποινών για επιβεβλημένα πρόστιμα ή αποστέρηση δικαιωμάτων για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορούν να αποδοθούν από τοπικά δικαστήρια, 
και περιπτώσεις αποστέρησης δικαιωμάτων για πάντα μπορούν να αποδοθούν 
από το Υπέρτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 

 
 
Πρόσθετες Διατάξεις 
 
§ 1. Με βάση την έννοια του Άρθρου (1), μια "επιχείρηση" θα πρέπει να 
αναφέρεται σε κάθε οικονομικά ξεχωριστές νομικές οντότητες, μοναδικές 
ιδιοκτησίες και εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα που διενεργούν όποια 
δραστηριότητα επιτρέπεται από το νόμο. 
 
§ 2. "Λογιστική Περίοδος (Αναφοράς)" με βάση το νόημα της Πράξης αυτής θα 
είναι ένα ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου). 
 
§ 3. Η κυκλοφορία των λογιστικών εγγράφων, από τη στιγμή της έκδοσης ή 
καταχώρησης τους, μέχρι τη στιγμή της συμπλήρωσης τους στα μόνιμα λογιστικά 
αρχεία, γίνεται με έναν τρόπο που καθορίζεται από τον αρχιλογιστή.   
 
§ 4. Με βάση το νόημα του Άρθρου (5), η "σύνεση" θα σημαίνει: 

1. Αναφορά του πραγματικού λογιστικού αποτελέσματος. 
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2. Υπολογίζοντας όλα τα πιθανά ρίσκα και πιθανές ζημίες για τις επόμενες 
λογιστικές περιόδους. 

3. Υπολογίζοντας τις υποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων. 
4. Όχι συμψηφισμός μεταξύ των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων.  

 
§ 4 α. "Ιστορικό κόστος" με βάση το νόημα του Άρθρου (5), υποπαράγραφος (9), 
θα σημαίνει την αξία στην οποία τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και 
κεφαλαίου καταχωρούνται στο χρόνο της απόκτησης ή εμφάνισης τους. 
 
§ 5. (1) (Τροποποιήθηκε, ΦΕΚ No 59/1996) Το εισόδημα μιας επιχείρησης 
δημιουργείται από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, και μέσω της χρήσης από 
τρίτα μέρη των πόρων της (τόκος, πληρωμές ποινών, παράβολο αδειών, ενοίκιο, 
μερίσματα και άλλα) 
(2) Ανακλήθηκε, ΦΕΚ No. 59/1996. 
 
§ 6. (1) Η δαπάνη θα πρέπει να δημιουργείται από τη μείωση των περιουσιακών 
στοιχείων, την τοποθέτηση μισθών, τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τις 
παροχές, κτλ, ως αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας που εκτελείται από την 
επιχείρηση, άσχετα από το χρόνο της πληρωμής τους. 
(2) Τα κόστη παραγωγής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν οικονομικά και 
εξαιρετικά έξοδα, ούτε δαπάνες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση 
της επιχείρησης. 
 
§ 7. Ανακλήθηκε, ΦΕΚ No. 59/1996 
  
§ 8. Η Εθνική Λίστα Λογιστών, τα λογιστικά πρότυπα, τα πρωτεύοντα λογιστικά 
έγγραφα και η μεθοδολογική καθοδήγηση για τη διατήρηση των βιβλίων θα πρέπει 
να αναπτύσσονται και να ανανεώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. 
 
§ 9. Θα πρέπει να συσταθεί ένα Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής κάτω από το 
Υπουργείο Οικονομικών ως συμβουλευτικό σώμα, με τη συμμετοχή ειδικών από 
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, την Ένωση Λογιστών Βουλγαρίας, τους 
δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς της εθνικής οικονομίας. 
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Μεταβατικές και Καταληκτικές Διατάξεις 
 
§ 10. Η ετήσια αναφορά των επιχειρήσεων για το 1991 και 1992, με εξαίρεση 
αυτών των τραπεζών και των κοινοπραξιών (joint-stock), δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται σε υποχρεωτική αποδοχή από πιστοποιημένους λογιστές. 
 
§ 11. Αυτή η Νομοθετική Πράξη τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 1991, και 
ακυρώνει όλες τις κανονιστικές πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με αυτήν. 
 
§ 12. Η επιβολή αυτής της Πράξης ανατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
 
 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 
(Δημοσιευμένο ΦΕΚ 4/15.01.1991, Τροποποιημένο ΦΕΚ 26/1992 & 55/1993) 

Δημοσιευμένο ΦΕΚ 21/12.03.1996 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
§ 23. Άτομα που έχουν αποκτήσει τα προσόντα που τους δίνουν το δικαίωμα να 
ασκούνται ως πιστοποιημένοι λογιστές με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν έως τώρα 
θα διατηρήσουν τα δικαιώματα τους. 
 
§ 24. Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που αυτή η Πράξη θα τεθεί σε ισχύ, ο 
Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει να διορίσει ένα προσωρινό Πρόεδρο του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πιστοποιημένων Λογιστών, που θα 
πρέπει να οργανώσει την εκλογή των σχετικών σωμάτων μέσα σε τρεις μήνες από 
το διορισμό του. 
 
§ 25. Άτομα που απασχολούνται με εργασιακό συμβόλαιο, που διενεργούν 
ελέγχους και επικυρώσεις ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να 
τερματίσουν τις εργασιακές τους σχέσεις έως την 1η Ιουνίου 1997, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Άρθρου (54), παράγραφος (4), υποπαράγραφος (1).  
 
 
Η Πράξη αυτή υιοθετήθηκε από τη Μεγάλη Εθνική Συνέλευση στις 3 Ιανουαρίου 
1991, και η Κρατική Εγγύηση (State Seal) ήταν γι αυτό επισυνημμένη. 
 
Πρόεδρος της Μεγάλης Εθνικής Συνέλευσης:  Nikolai Todorov 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
 
 
ΣΥΝΟΨΗ  -  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο 21ος αιώνας που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση των 
μεταφορών κεφαλαίων και των επενδύσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα κάθε 
κράτους. Οι επενδυτές πλέον προκειμένου να βρουν την βέλτιστη τοποθέτηση για 
τα κεφάλαια τους δεν μελετάνε τα στοιχεία των επιχειρήσεων που εδρεύουν στη 
χώρα τους, αλλά ενδιαφέρονται και για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε 
σε κάποιο άλλο κράτος είτε σε πολλά κράτη (διεθνείς).  
 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η σύγκριση των 
χρηματοοικονομικών δεδομένων των διαφόρων επιχειρήσεων που εδρεύουν και 
δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη. Εάν οι λογιστικές αρχές και κανόνες σε 
κάθε κράτος διαφέρουν, θα διαφέρουν και οι διάφοροι τρόποι υπολογισμού  των 
αποτελεσμάτων που γίνονται από τις εκάστοτε επιχειρήσεις, πράγμα που θα 
καθιστούσε αδύνατη τη σύγκριση των χρηματοοικονομικών δεδομένων 
επιχειρήσεων που δρουν σε διαφορετικά κράτη. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα 
έρχονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) να 
λύσουν. Με την εφαρμογή τους από τις επιχειρήσεις τοποθετούν μια κοινή βάση 
σύγκρισης των χρηματοοικονομικών και λογιστικών καταστάσεων των διάφορων 
επιχειρήσεων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους επενδυτές να πάρουν τις 
αποφάσεις τους για την τοποθέτηση των επενδυόμενων κεφαλαίων τους στην κατά 
τη γνώμη τους (με βάση τη σύγκριση) πιο αποδοτική επιχείρηση. 
 
Η ιστορία των IFRS ξεκινάει το 1973 με την ίδρυση της Επιτροπή Διεθνών 
Προτύπων Λογιστικής (IASC) η οποία αργότερα αναδομήθηκε και μετονομάστηκε 
Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Λογιστικής (IASB). Από τότε η πρόοδος της 
αποδοχής των IFRS από τα διάφορα κράτη ήταν πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωσε τα ενσωμάτωσε στο κοινοτικό δίκαιο με την Κανονισμό Λογιστικής (Νο. 
1606/2002) τον Ιούνιο του 2002. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό όλες τις 
εισηγμένες επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν τα πρότυπα του IASB 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τους αρχίζοντας το αργότερο από το 
2005. 
 
Στη Βουλγαρία, όπου η πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων των 
οικονομικών μονάδων υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες ελλείψεις της βουλγαρικής 
εταιρικής διακυβέρνησης, η απόφαση εισαγωγής και υιοθέτησης με νόμο των IFRS 
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ήρθε πιο νωρίς από ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βουλγαρία εισήγαγε τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα την 1η Ιανουαρίου 2003, δηλαδή δύο χρόνια πιο νωρίς από τις 
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον Λογιστικό Νόμο της 
Βουλγαρίας που ισχύει από το 2002 όλες τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε 
ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο θα πρέπει να προετοιμάσουν τους λογαριασμούς και 
τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα IFRS από το δημοσιονομικό έτος του 2003. 
Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις από το 2005. Βέβαια 
όποιες επιχειρήσεις το επιθυμούν θα μπορούν να εφαρμόσουν τα IFRS από το  
 
Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, και 
κυρίως η επιβολή των IFRS στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν τη 
συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή τους. Τα IFRS καλούνται να παίξουν πρωταρχικό 
ρόλο στην τοποθέτηση των επενδύσεων κεφαλαίων στο διεθνές στερέωμα παρόλο 
που έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν προκειμένου  να ανακηρυχθούν η 
κυρίαρχη πλατφόρμα προτύπων και οδηγιών για τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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