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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καλούνται να διαδραµατίσουν το ρόλο του κοινού 
κώδικα επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο βαθµός εξάπλωσης 
του κοινού αυτού κώδικα, ο βαθµός αποδοχής, αλλά και η γεωγραφική κάλυψη των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελούν τη βασική ιδέα της παρούσας µελέτης. 
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα Πρότυπα που σχετίζονται µε τον τρόπο αποτίµησης των 
περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων καθώς και των υποχρεώσεών τους, 
αναλύοντας τις ουσιαστικές διαφορές τους µε τα Ελληνικά Πρότυπα, µέσα στα πλαίσια 
του νόµου Ν. 2190/1920. 
 
Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στα βασικά σηµεία του Ελληνικού 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, όπως επίσης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις διερµηνείες τους. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στην εξέλιξη του τρόπου επιλογής των Λογιστικών Προτύπων, στη χρήση των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στην εµπειρία της 
πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
 
Συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στην ανάγκη για λογιστική τυποποίηση και στον τρόπο 
µε τον οποίο η ανάγκη αυτή εξελίχθηκε µε την πάροδο του χρόνου τόσο σε παγκόσµιο 
όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Αναφέρονται τα είδη των λογιστικών σχεδίων και 
περιγράφονται το νοµικό πλαίσιο που διέπει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα 
µέρη του, η δοµή του αλλά και οι βασικές αρχές που το διέπουν. Παράλληλα, γίνεται 
µία ιστορική αναδροµή της εισαγωγής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων σε 
παγκόσµιο επίπεδο και αναλύεται το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο υιοθετήθηκαν τα 
πρότυπα αυτά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, εφόσον περιγράφονται τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα της εισαγωγής των ∆.Λ.Π., αναλύονται το πλαίσιο και οι 
διαδικασίες µέσα στα οποία θα υιοθετηθούν ∆ιεθνή Πρότυπα και στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
Στο επόµενο µέρος της εργασίας, περιγράφονται οι διαδικασίες και οι συνθήκες µέσα 
στις οποίες πραγµατοποιείται σταδιακά η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων. Ο παγκόσµιος χάρτης τµηµατοποιείται, βάσει της οµοιόµορφης εξέλιξης της 
εισαγωγής των νέων προτύπων, στα ακόλουθα µέρη: 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
 Καναδάς 
 Λατινική Αµερική 
 Ασία και Ωκεανία 
 Μέση Ανατολή  
 Αφρική 

 
Ταυτόχρονα, αναλύεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα της πολιτιστικής διάστασης στην 
εναρµόνιση των Εθνικών µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ιδίως σε υποανάπτυκτες 
χώρες, όπου οι ιθύνοντες καλούνται κατά πρώτο λόγο να λύσουν βασικά προβλήµατα 
διαβίωσης. Έπειτα, αναφέρονται στοιχεία ερευνών για τις νέες πρακτικές που εισάγουν 
τα ∆.Λ.Π. στην ελληνική πραγµατικότητα, καθώς και τον βαθµό αποδοχής, προσδοκιών 
και ετοιµότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
 



 

 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας, παρουσιάζονται αρκετά αναλυτικά µέθοδοι και 
ορισµένοι κανόνες αποτίµησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων, µέσα από το πρίσµα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, αλλά και σε 
αντιπαράθεση µε τα όσα ορίζει η Ελληνική Νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, αναλύονται οι 
µέθοδοι αποτίµησης: 

 Των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 
 Των Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 
 Των Αποθεµάτων 
 Των Συµµετοχών και των Χρεογράφων 
 Των Συµµετοχών σε Συγγενείς Επιχειρήσεις  
 Των Απαιτήσεων και των Υποχρεώσεων σε Ξένο Νόµισµα 

 
H εργασία καταλήγει στην αναφορά προβληµάτων και δυσκολιών που προέκυψαν και 
παρατηρήθηκαν µέσω της εµπειρίας από την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η προσπάθεια επίλυσης των ζητηµάτων που 
δηµιουργήθηκαν από τη διοίκηση των επιχειρήσεων είχε σαν αποτέλεσµα τον 
εµπλουτισµό των γνώσεών τους, τη δηµιουργία νέων χρήσιµων πρακτικών για τα 
στελέχη και κατά επέκταση πολύτιµων πρακτικών για την ενηµέρωση των πελατών. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το σύγχρονο διεθνοποιηµένο οικονοµικό περιβάλλον, αλλά και η οικουµενοποίηση στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης της κυκλοφορίας του κεφαλαίου είναι πλέον µία 

πραγµατικότητα. Οι υπεύθυνοι της οικονοµίας καλούνται να χαράξουν και να 

επιβάλλουν κοινές κατευθυντήριες γραµµές σύνταξης, κοινό κώδικα ανάγνωσης της 

ταυτότητας έκαστης οικονοµικής οντότητας εισηγµένης τουλάχιστον σε κάποια 

Χρηµατιστηριακή Αγορά. Οι επιχειρήσεις από τη µεριά τους, καλούνται να 

επανατοποθετήσουν την κουλτούρα και την στρατηγική τους σε αυτό το καινούργιο 

περιβάλλον. 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης αποτελούν τις κοινές κατευθυντήριες γραµµές της λογιστικής 

πραγµατικότητας. Ήδη από το 1973, η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εργαζόταν για τη διαµόρφωση και δηµοσίευσή τους µε σκοπό την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων βάσει εναρµονισµένων κανόνων λογιστικής και 

οµογενοποιηµένων διαδικασιών. 

 

Έτσι, οι επιχειρήσεις χρησιµοποιώντας κοινές αρχές και κανόνες παρουσίασης των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και της δοµής τους, έχουν πλέον στα χέρια τους ένα 

πολύτιµο εργαλείο στην προσπάθειά τους να µετρήσουν τις δυνάµεις τους και να 

ανταγωνιστούν σε ένα παγκόσµιο επίπεδο. Η εξάπλωση των ∆ιεθνών Προτύπων 

Λογιστικής έχει συµβάλλει και αναµένεται ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην τόνωση 

της αγοράς κεφαλαίων και των επενδυτικών κινήσεων σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε νέες χρηµατιστηριακές αγορές και στη 

σύναψη συνεργασιών µε ξένες εταιρίες.  
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Επίσης, η ευρεία χρήση της δηµιουργικής λογιστικής (“creative accounting”) που 

συνδέεται άµεσα µε διεθνή λογιστικά σκάνδαλα, όπως για παράδειγµα αυτό που 

αποκαλύφθηκε στην εταιρία Enron, αποτελεί έναν ακόµη λόγο για τον οποίο όλο και 

περισσότερα κράτη υιοθετούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με τον όρο «δηµιουργική 

λογιστική» εννοούµε τη σκόπιµη αποφυγή υφιστάµενων κανονισµών ή τη σκόπιµη 

εκµετάλλευση της έλλειψης κανονισµών για την επίτευξη συγκεκριµένου 

αποτελέσµατος ή την παρουσίαση συγκεκριµένης εικόνας στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Τονίζεται ότι η εφαρµογή της δηµιουργικής λογιστικής δεν αποτελεί κατά 

ανάγκη και παρανοµία ή απόκλιση από τα Εθνικά ή τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  

 

Παράλληλα, η κρίση της εµπιστοσύνης των επενδυτών προς την ελληνική 

χρηµατιστηριακή αγορά κατά την περίοδο 1998 – 1999, που ακόµη µία φορά οφείλεται 

σε επιχειρηµατικά σκάνδαλα, συνέβαλλε στο να δηµιουργηθεί πιο έντονη η ανάγκη για 

υιοθέτηση ενός αυστηρότερου και πιο αξιόπιστου συστήµατος λογιστικής αποτύπωσης 

στη χώρα µας.  

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καλύπτουν σε µεγάλο βαθµό την ανάγκη αυτή 

παρέχοντας καλύτερη και πρόσθετη πληροφόρηση. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να 

εξασφαλίζεται σε αρκετά µεγάλο βαθµό η διαφάνεια που απαιτούν επενδυτές, πιστωτές 

και αναλυτές, καθώς και να διεξάγονται αξιόπιστα συµπεράσµατα που βοηθούν στη 

βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας. Γίνεται, τελικά, αντιληπτό ότι η 

διεθνής επιχειρηµατική κοινότητα βρίσκεται σε µία µεταβατική εποχή όπου 

διαµορφώνονται νέοι κανόνες και διαδικασίες οι οποίες θα διέπουν τη δράση της.  

 

Αναµφίβολα, η διαδικασία µετάβασης στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν είναι εύκολη 

και απαιτεί από όλους τους εµπλεκόµενους υψηλό βαθµό ενηµέρωσης. Στην 

ευκολότερη µετάβαση ότι αφορά στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων των 

επιχειρήσεων συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό η εναρµόνιση και η προσαρµογή του 

Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του ∆ικαίου των εταιριών ως προς τις 

Οδηγίες που έχει καταρτίσει η Ε.Ε.. Οι Οδηγίες (directives) αυτές έχουν ως εξής: 

 1η Οδηγία (68/151/ΕΟΚ), η οποία αναφέρεται στη δηµοσιότητα και την 

ακυρότητα των εταιριών 

 2η Οδηγία (77/91/ΕΟΚ), η οποία αναλύει θέµατα συστάσεως Ανωνύµων 

Εταιριών  
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 3η Οδηγία (78/855/ΕΟΚ), η οποία αναλύει θέµατα συγχώνευσης Ανωνύµων 

Εταιριών 

 4η Οδηγία (78/660/ΕΟΚ), που καθορίζει οµοιόµορφο τρόπο κατάρτισης των 

Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων των εταιριών 

 6η Οδηγία (82/891/ΕΟΚ), για τη διάσπαση των Ανωνύµων Εταιριών 

 7η Οδηγία (83/349/ΕΟΚ), για τους Ενοποιηµένους Ισολογισµούς 

 8η Οδηγία (84/253/ΕΟΚ), η οποία αναφέρεται στον έλεγχο των Ετήσιων και 

Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

 

Η πρώτη εφαρµογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου πραγµατοποιήθηκε το 

1984, ενώ σε πλήρη εφαρµογή τέθηκε το 1987. Από τη χρονική αυτή περίοδο µέχρι και 

τις µέρες µας δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία ουσιαστική τροποποίηση. Αντίθετα, τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλάζουν, βελτιώνονται ακόµη και καταργούνται µε 

γρήγορους ρυθµούς. Η ανάγκη αυτή για αναθεώρηση και συµπλήρωση των λογιστικών 

αρχών διαδραµάτισε ουσιαστικό ρόλο στην υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. στη χώρα µας. 

 

Σίγουρα όµως, τα εµπόδια που εµφανίζονται κατά τη φάση της µετάβασης από το 

Ε.Γ.Λ.Σ. στα ∆.Λ.Π. είναι πολλά, παρά το γεγονός ότι ενσωµατώθηκαν στο Ελληνικό 

∆ίκαιο οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άλλωστε, οι συγκεκριµένες Οδηγίες 

αναφέρονται σε ορισµένα λογιστικά γεγονότα και καλύπτουν µέρος των αναγκών των 

επιχειρήσεων για λογιστική αποτύπωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

 

2.1 H Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης 

 

 

Η Λογιστική δηµιουργήθηκε για να καλύψει ανάγκες του οικονοµικού βίου και 

εξελίχθηκε κάτω από την επίδραση των µεταβολών που σηµειώθηκαν στο οικονοµικό 

περιβάλλον και την επιστηµονική σκέψη. Παίρνουµε ως ορόσηµο το έτος 1495 κατά το 

οποίο, σύµφωνα µε τους ιστορικούς της Λογιστικής, έχουµε τις πρώτες αναφορές για 

διαµόρφωση της διγραφικής µεθόδου στις εµπορικές πόλεις της Ιταλίας (Βενετία, 

Γένοβα, Φλωρεντία). ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν πως τη χρονική εκείνη περίοδο η 

Λογιστική πέρασε ένα πρώτο στάδιο βραδείας εξελίξεως, κατά το οποίο διαµόρφωσε 

ορισµένους εµπειρικούς κανόνες τηρήσεως βιβλίων και τελειοποίησε τεχνικές 

απεικονίσεως των οικονοµικών γεγονότων ασκώντας, στα πλαίσια της οικονοµικής 

µονάδας, λειτουργία µνήµης και αποδείξεως µε την νοµική έννοια του όρου. 

 

Το πέρασµα της Λογιστικής σε µία δεύτερη περίοδο σηµειώνεται στις αρχές του αιώνα 

µας, όταν η πολιτική του κρατικού παρεµβατισµού και της διευθυνόµενης οικονοµίας 

έθεσαν τις οικονοµικές µονάδες µπροστά σε νέες ανάγκες, τονίζοντας τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της ιδιωτικής οικονοµικής δραστηριότητας. Έτσι, το 1909 πρώτος ο G. 

Faure µιλάει για τη θεωρητική ανωτερότητα του πλήρους σχεδιασµού της λογιστικής 

πρακτικής σε σχέση µε την απλή ορθολογική κατάταξη των λογαριασµών. Σε πιο 

πρακτικό επίπεδο κινήθηκε ο H. Blairon, ο οποίος το 1921 κατάρτισε το πρώτο σχέδιο 

λογαριασµών της βιοµηχανικής Λογιστικής. Ακολούθησε ο γερµανός E. Schmalebach1,  

µε την κατάρτιση του πρώτου γενικού λογιστικού σχεδίου µε άρτια επιστηµονική 

θεµελίωση το 1927 (Πηγή: Παπαναστασάτος Α., Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, 

Εκδ. Σταµούλης, Πειραιάς, 1992, σελ. 22). 

 
                                                 
1 E. Schmalebach: Ιδιωτικοοικονοµολόγος καθηγητής. Το 1927 πρότεινε Λογιστικό Σχέδιο µε άρτια επιστηµονική 

θεµελίωση, το οποίο όµως δεν εφαρµόστηκε άµεσα. Αποτέλεσε πάντως τη βάση του Λογιστικού Σχεδίου που 

επιβλήθηκε το 1937 στη Γερµανία µε πρωτοβουλία του τότε υπουργού Goering (του οποίου πήρε το όνοµα και έγινε 

γνωστό ως σχέδιο Goering).  
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Ο λογιστικός σχεδιασµός βρίσκει πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης σε οικονοµίες που 

σχεδιάζονται, κατευθύνονται και ελέγχονται από το κράτος. ∆εν είναι λοιπόν καθόλου 

παράξενο το ότι το πρώτο γενικό λογιστικό σχέδιο εφαρµόστηκε στη Σοβιετική Ένωση 

το 1928, ενώ το 1937 εφαρµόστηκε το λογιστικό σχέδιο του Schmalebach στη 

Γερµανία. Ακολουθούν και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία και η 

Σουηδία. 

 

2.2 Ορισµός του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου – Επιδιωκόµενοι Σκοποί  

 

 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο είναι ένα σύνολο αρχών και κανόνων που επιτρέπουν σε όλες 

τις οικονοµικές µονάδες, οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο της εφαρµογής του, να 

χειρίζονται κατά οµοιόµορφο τρόπο παρόµοια λογιστικά γεγονότα και να συντάσσουν 

λογιστικές καταστάσεις οµοιόµορφες ως προς την εµφάνιση και το περιεχόµενο κάθε 

κονδυλίου (Πηγή: Παπαναστασάτος Α., Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Εκδ. 

Σταµούλης, Πειραιάς, 1992, σελ. 18).  

 

Με την κατάρτιση γενικού ή ειδικού λογιστικού σχεδίου επιδιώκονται οι παρακάτω 

σκοποί: 

I. Από την άποψη της Εθνικής Οικονοµίας 

1. Η εξασφάλιση οµοιογενών, ορθών και ακριβών στοιχείων, για τον 

προγραµµατισµό της γενικής οικονοµικής πολιτικής της χώρας. 

2. Η απλούστευση και η αποτελεσµατική άσκηση των κάθε είδους ελέγχων 

(διαχειριστικών, φορολογικών, αγορανοµικών). 

3. Η ευχερής συγκέντρωση πληροφοριών. 

4. Η διευκόλυνση οικονοµικών αναλύσεων και µελετών. 

5. Η παροχή ακριβών και οµοιόµορφων στοιχείων για την άσκηση πιστωτικής 

πολιτικής. 

6. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας µε την εξασφάλιση κοινής ορολογίας. 

7. Η εύκολη ενηµέρωση των µετόχων και του επενδυτικού κοινού. 

II. Από την άποψη της Ιδιωτικής Οικονοµίας 

1. Η κατάργηση του αυτοσχεδιασµού. 

2. Η καλύτερη και ορθολογικότερη λογιστική και διαχειριστική οργάνωση και 

η µείωση του λειτουργικού κόστους. 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

6 

3. Η διευκόλυνση της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων διεξαγωγής της 

λογιστικής. 

4. Η τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων όχι µόνο από άποψη εµφάνισης 

αλλά και στο ουσιαστικό τους περιεχόµενο. 

5. Η παροχή ορθών και συνεπών στοιχείων και πληροφοριών στα όργανα της 

διοίκησης. 

6. Η προστασία των οικονοµικών µονάδων από τυχόν αυθαιρεσίες των 

φορολογικών οργάνων. 

7. Η παροχή οµοιόµορφων στοιχείων προς τις τράπεζες για τον έλεγχο της 

πιστοληπτικής ικανότητας της οικονοµικής µονάδας. 

8. Η παροχή ορθών και οµοιόµορφων στοιχείων και πληροφοριών στις 

διοικήσεις των επαγγελµατικών οργανώσεων. 

 

2.3 Είδη Λογιστικών Σχεδίων 

 

 

Με κριτήριο το πεδίο εφαρµογής τους, τα Λογιστικά Σχέδια διακρίνονται: 

I. Σε:  

– Κρατικά, όσα δηλαδή καταρτίζονται και εφαρµόζονται µε την 

πρωτοβουλία της πολιτείας, όπως για παράδειγµα το σοβιετικό. 

– Ιδιωτικά, όσα καταρτίζονται και εφαρµόζονται µε την πρωτοβουλία των 

ιδιωτών, όπως το ελβετικό. 

II. Σε:  

– Υποχρεωτικά, όσα καταρτίζονται και εφαρµόζονται µετά από πολιτειακή 

εντολή, όπως το σοβιετικό και το γερµανικό. 

– Προαιρετικά, όσα καταρτίζονται και εφαρµόζονται από τις οικονοµικές 

µονάδες µετά από αποδοχή τους και χωρίς επιβολή, όπως είναι το Ε.Γ.Λ.Σ.. 

III. Σε:  

– Γενικά, όσα δηλαδή καταρτίζονται είτε σαν υποχρεωτικά είτε σαν 

προαιρετικά είτε από την πολιτεία είτε από τους ιδιώτες και προορίζονται 

να εξυπηρετούν όλες τις οικονοµικές µονάδες µίας χώρας ή Κοινότητας. 

Τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια µπορούν να διακριθούν και σε: 

– Εθνικά, όταν πρόκειται να εφαρµοστούν σε όλες τις οικονοµικές 

µονάδες µίας εθνικής οικονοµίας και  
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– ∆ιεθνικά, όταν φιλοδοξούν να εφαρµοστούν στα πλαίσια 

υπερεθνικών οικονοµικών ενοτήτων. 

– Κλαδικά, τα οποία καταρτίζονται σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες των 

οικονοµικών µονάδων ενός κλάδου. 

 

2.4 Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  

 

 

Η χώρα µας για αρκετά χρόνια παρέµεινε έξω από τις εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν 

στα λογιστικά δεδοµένα. Σχετική νοµοθεσία µε την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ως τα 

πρώτα µεταπελευθερωτικά χρόνια, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Αρχικά, είχε οριστεί το 

Ν.∆. 578/1948, το οποίο επέβαλλε την τήρηση ορισµένων βιβλίων και αντικαταστήθηκε 

το 1952 από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Επίσης, υπήρχαν και ορισµένες 

διατάξεις λογιστικού περιεχοµένου που αφορούσαν Ανώνυµες Εταιρίες και Εταιρίες 

Περιορισµένης Ευθύνης.  

 

Μέσα σε ένα τέτοιο θεσµικό πλαίσιο ήταν φυσικό στα λογιστήρια των περισσότερων 

ελληνικών επιχειρήσεων να επικρατεί κατάσταση λογιστικής ανοµοιογένειας και 

αυτοσχεδιασµού. Για αυτό και η ιδέα της λογιστικής τυποποίησης άρχισε να κερδίζει 

έδαφος στη χώρα µας µε γρήγορους ρυθµούς. Η γραφειοκρατία και η δύσκολη πολιτική 

κατάσταση της χώρας, όµως, δεν άφησαν περιθώρια άµεσης υλοποίησης της ιδέας 

αυτής. 

 

Ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, ο θεσµός του γενικού λογιστικού σχεδίου 

εισάγεται στην Ελλάδα το 1980. Το περιεχόµενο του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 

Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), αλλά και η ηµεροµηνία προαιρετικής εφαρµογής του, η 1η 

Ιανουαρίου 1982, δηµοσιεύθηκαν µε το υπ΄αριθµό 1123/15.12.1980 Προεδρικό 

∆ιάταγµα. 

 

Ο θεσµός του λογιστικού σχεδίου καθιερώθηκε στη χώρα µας µε το άρθρο 47 του Ν. 

1041/1980, ενώ τα άρθρα 48 και 49 που ακολουθούν ορίζουν την έννοια, τον σκοπό, τα 

µέρη και το περιεχόµενό του. Αρχικώς, είχε κριθεί ότι η εφαρµογή του σχεδίου θα 

έπρεπε να είναι προαιρετική, ώστε να υπάρξει ένα διάστηµα εξοικειώσεως των 

οικονοµικών µονάδων προς τις νέες αντιλήψεις. Έτσι, λίγα χρόνια αργότερα µε τα 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

8 

αντίστοιχα Προεδρικά ∆ιατάγµατα (Π.∆. 409/1986, 419/1986, 498/1987) 

εναρµονίστηκε η ελληνική νοµοθεσία περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε. µε τις κοινοτικές οδηγίες και 

κατέστη υποχρεωτική η εφαρµογή µεγάλου τµήµατος του σχεδίου. Τελικά, µε το άρθρο 

7 του Ν. 1882/1990 έγινε υποχρεωτική η εφαρµογή του Ε.Γ.Λ.Σ. από όλες τις εταιρίες 

που σύµφωνα µε το νόµο υπόκεινται στον έλεγχο του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών. 

 

Για την εξασφάλιση της εφαρµογής της λογιστικής τυποποίησης έχουν θεσπιστεί τα 

εξής όργανα (Ν. 1819/1988): 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.), 

2. Η ∆ιεύθυνση Λογιστικής Τυποποιήσεως, 

3. Η Επιτροπή Επιλύσεως Λογιστικών Αµφισβητήσεων (Ε.Ε.Λ.Α.), 

4. Τα Όργανα ελέγχου εφαρµογής του Ε.Γ.Λ.Σ.. 

 

Τέλος, ο νόµος δεν έχει καθορίσει ποια θα είναι τα συγκεκριµένα κλαδικά σχέδια που θα 

πρέπει να καταρτισθούν, σύµφωνα µε τις λογιστικές ιδιορρυθµίες των διάφορων 

παραγωγικών κλάδων. Η Οµάδα Εργασίας Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η οποία είχε 

καταρτίσει το Ε.Γ.Λ.Σ., έπειτα από µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να 

καλυφθούν από κλαδικά σχέδια οι: 

 Επιχειρήσεις Ιδιωτικής Ασφαλίσεως,  

 Τραπεζικές Επιχειρήσεις,  

 Ασφαλιστικά Ταµεία (κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, Πρόνοιας, Υγείας, 

Αλληλοβοήθειας µε µορφή Ν.Π.∆.∆.),  

 Ν.Π.∆.∆. (∆ήµοι, Κοινότητες, Νοσοκοµεία, Ιδρύµατα κ.α.). 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. χωρίζεται σε πέντε µέρη, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 

– Μέρος Πρώτο: Βασικές αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ.. ∆ιάρθρωση του Σχεδίου 

Λογαριασµών. 

– Μέρος ∆εύτερο: Γενική Λογιστική. 

– Μέρος Τρίτο: Λογαριασµοί Τάξεως. 

– Μέρος Τέταρτο: Οικονοµικές Καταστάσεις – Αριθµοδείκτες. 

– Μέρος Πέµπτο: Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως. 
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Το Ε.Γ.Λ.Σ. έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες παραδοχές της λογιστικής επιστήµης: 

 Αρχή της αυτονοµίας. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή το Ε.Γ.Λ.Σ. χωρίζεται σε τρία 

µέρη που δουλεύουν ανεξάρτητα µεταξύ τους: τη χρηµατοοικονοµική λογιστική, 

τη λογιστική κόστους και τους λογαριασµούς τάξεως. 

 Αρχή της κατ΄είδος συγκεντρώσεως των αποθεµάτων, εξόδων και εσόδων. 

Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, µέσα στη χρήση, οι παραπάνω λογαριασµοί 

δέχονται µόνο χρεοπιστώσεις και αντιλογισµούς, απαγορευµένων των 

εσωτερικών διακινήσεων και µεταφορών. 

 Αρχή της καταρτίσεως του λογαριασµού της γενικής εκµετάλλευσης µε 

λογιστικές εγγραφές. Ο συγκεκριµένος λογαριασµός καταρτίζεται µε τη 

λογιστική µεταφορά σε αυτόν στο τέλος της χρήσεως, κατ΄είδος, των αρχικών 

και τελικών αποθεµάτων, των αγορών και των οργανικών εσόδων και εξόδων. 

 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασµών, οι οποίες έχουν ως εξής: 

1. ύπαρξη Παραστατικού, 

2. στους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας 

καταχωρούνται τουλάχιστον ο αύξοντας αριθµός του παραστατικού και 

σύντοµη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, 

3. για τους αναλυτικούς λογαριασµούς της τελευταίας βαθµίδας είναι 

υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών µερίδων σε καρτέλες, 

4. παρέχεται η ευχέρεια στις οικονοµικές µονάδες να ενηµερώνουν µόνο 

τους λογαριασµούς της προτελευταίας βαθµίδας (περιληπτικούς) µόνο µε 

τη συνολική κίνηση τόσο της χρέωσης όσο και της πίστωσης, των 

αντίστοιχων λογαριασµών της τελευταίας βαθµίδας (αναλυτικών) µε την 

προϋπόθεση ότι αυτή η ενηµέρωση θα γίνεται τουλάχιστον στο τέλος 

κάθε µήνα (Πηγή: Χέβας ∆. – Παπαδάκη Α., Γενικό Ελληνικό Λογιστικό 

Σχέδιο, Εκδ. Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα, 2000, σελ. 

14,15). 

 

Η λογιστική τυποποίηση, δηλαδή το λογιστικό σχέδιο βασίζεται κυρίως στο σχέδιο 

λογαριασµών (Σ.Λ.) και σχέδιο λογαριασµών είναι η συστηµατική και ορθολογική 

κατάταξη των λογαριασµών της λογιστικής σε οµάδες οµοιογενών στοιχείων 

(λογαριασµών) σε πίνακα. Στην ουσία το σχέδιο λογαριασµών είναι µέρος του 

Λογιστικού Σχεδίου.  
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Στο τρόπο διάρθρωσης και στην κατάρτιση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, 

ιδιαίτερα ισχυρή υπήρξε η επιρροή της γαλλικής αντίληψης περί λογιστικής 

τυποποίησης.  Έτσι, όλοι οι λογαριασµοί διακρίνονται σε λογαριασµούς ουσίας και σε 

λογαριασµούς τάξεως. Οι λογαριασµοί ουσίας συνθέτουν το λογιστικό κύκλωµα της 

Γενικής (Χρηµατοοικονοµικής) και αυτό της Αναλυτικής Λογιστικής (Λογιστικής 

Κόστους)2. Τελικά, οι πρωτοβάθµιοι λογαριασµοί κατατάσσονται κατά το δεκαδικό 

σύστηµα στις ακόλουθες οµάδες: 

Οµάδα 1η (κωδικός αριθµός 1): Πάγιο Ενεργητικό 

Οµάδα 2η (κωδικός αριθµός 2): Αποθέµατα 

Οµάδα 3η (κωδικός αριθµός 3): Απαιτήσεις και ∆ιαθέσιµα 

Οµάδα 4η (κωδικός αριθµός 4): Καθαρή Θέση – Προβλέψεις – Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις 

Οµάδα 5η (κωδικός αριθµός 5): Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Οµάδα 6η (κωδικός αριθµός 6): Οργανικά Έξοδα κατ΄είδος 

Οµάδα 7η (κωδικός αριθµός 7): Οργανικά Έσοδα κατ΄είδος 

Οµάδα 8η (κωδικός αριθµός 8): Λογαριασµοί Αποτελεσµάτων 

Οµάδα 9η (κωδικός αριθµός 9): Αναλυτική Λογιστική Εκµεταλλεύσεως 

Οµάδα 10η (κωδικός αριθµός 0): Λογαριασµοί Τάξεως 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. επέλεξε ένα µικτό σύστηµα ταξινοµήσεως των λογαριασµών. Ακολούθησε 

τη δεκαδική ταξινόµηση µόνο ως προς τις οµάδες και τους πρωτοβάθµιους 

λογαριασµούς, ενώ για τους δευτεροβάθµιους υιοθέτησε εκατονταδική ταξινόµηση. 

Κατά τον τρόπο αυτό κάθε οµάδα αποτελείται από δέκα πρωτοβάθµιους λογαριασµούς. 

Οι πρωτοβάθµιοι χαρακτηρίζονται από διψήφιο αριθµό, του οποίου το πρώτο ψηφίο 

είναι ο κωδικός της οµάδας και το δεύτερο δηλώνει τη σειρά του λογαριασµού µέσα 

στην οµάδα. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο έχει αφήσει σε  κάθε οµάδα ένα τουλάχιστον 

πρωτοβάθµιο λογαριασµό κενό, ώστε να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει µελλοντικές 

πληροφοριακές ανάγκες. Η χρησιµοποίησή του επιτρέπεται µόνο κατόπιν σχετικής 

γνωµάτευσης του Ε.ΣΥ.Λ..  

 

 

                                                 
2 Επισηµαίνεται ότι οι λογαριασµοί ουσίας δε συλλειτουργούν µε τους λογαριασµούς τάξεως. Επίσης, δεν επιτρέπεται 
η συλλειτουργία των λογαριασµών των λογιστικών κυκλωµάτων της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, σύµφωνα 
µε βασική αρχή της αυτονοµίας τους που επιβάλλει το Ε.Γ.Λ.Σ.. 
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Κάθε πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναπτύσσεται σε 100 δευτεροβάθµιους. Για την 

κωδικαρίθµηση ενός δευτεροβάθµιου, αρκεί στον κωδικό του πρωτοβάθµιού του να 

παραθέσουµε ένα διψήφιο τµήµα, από 00 έως 99. Έτσι, οι δευτεροβάθµιοι του 

λογαριασµού 20 µπορούν να κωδικαριθµηθούν από 20.00 έως 20.99. Για τους 

λογαριασµούς από την τρίτη βαθµίδα και έπειτα, παρέχεται η ευχέρεια να ταξινοµούνται 

ελεύθερα, κατά οποιοδήποτε σύστηµα εξυπηρετεί καλύτερα την οικονοµική µονάδα. 
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• Χέβας Λ. ∆ηµοσθένης – Παπαδάκη Ι. Αφροδίτη, Γενικό Ελληνικό Λογιστικό 
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Θέµατα, Τόµος Α΄, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1998, σελ. 85, 92 – 95, 96 – 

102. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 

3.1 Ιστορικό 

 

 

Παρά το γεγονός ότι η σύνταξη ενός ∆ιεθνούς Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι απλό 

εγχείρηµα, οι σχετικές προσπάθειες δεν έχουν λείψει. Μία σηµαντική προσπάθεια 

καταρτίσεως ∆ιεθνούς Λογιστικού Σχεδίου είχε αναληφθεί, στις δεκαετίες ΄50 - ΄60, από 

τη ∆ιεθνή Επιτροπή Επαγγελµατιών Λογιστών, µε έδρα τις Βρυξέλλες. Η Επιτροπή 

αυτή είχε κατορθώσει να ολοκληρώσει το έργο της παρουσιάζοντας πρότυπο σχέδιο που 

στηριζόταν στις αντιλήψεις περί κύκλου της οικονοµίας και των εννέα νόµων από τους 

οποίους διέπεται ο κύκλος αυτός, του γάλλου οικονοµολόγου Joseph Antonioz. Το έργο 

όµως αυτό, δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρµογή. 

 

Το 1953, η Ευρωπαϊκή Ένωση Πραγµατογνωµόνων Λογιστών είχε αναλάβει την 

πρωτοβουλία να εκπονήσει Πανευρωπαϊκό Λογιστικό Σχέδιο, χωρίς η προσπάθεια αυτή 

να καταλήξει σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Επίσης, στους κόλπους της Ε.Ο.Κ. είχε 

τεθεί αρκετές φορές το θέµα συντάξεως λογιστικού σχεδίου κοινού για τα κράτη – µέλη, 

χωρίς όµως κάτι τέτοιο να έχει σηµαντικές πιθανότητες να υλοποιηθεί. Αντί λογιστικού 

σχεδίου, η Ε.Ο.Κ. κατάρτισε κατευθυντήριες οδηγίες (directives), όπως η 4η, που 

καθορίζει οµοιόµορφο τρόπο συντάξεως και εµφανίσεως των δηµοσιευµένων ετήσιων 

λογιστικών καταστάσεων (Πηγή: Παπαναστασάτος Α., Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό 

Σχέδιο, Εκδ. Σταµούλης, Πειραιάς, 1992, σελ. 25). Επίσης, τον Ιούνιο του 1973 

συστήθηκε η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Committee – I.A.S.C.). Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαµόρφωση και η 

δηµοσίευση, σε ευρύτερο επίπεδο, λογιστικών προτύπων αποκαλούµενων «International 

Accounting Standards – I.A.S.». 

 

Στις αρχές του 2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας διαπιστώνεται ότι για 

την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών πρέπει να υπάρχει σύγκληση 

των κανόνων που διέπουν την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων και ότι οι 

σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες (4η και 7η) δεν εξασφαλίζουν αυτήν την επιδίωξη. Έτσι, 
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στις 13 Ιουνίου 2000 εκδόθηκε ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Στρατηγική 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η µελλοντική πορεία», 

όπου προτεινόταν να καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις κοινοτικές επιχειρήσεις που 

είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίζουν τους 

ενοποιηµένους λογαριασµούς τους σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το 

2005. 

 

3.2 Ορισµός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα πλαίσιο αρχών λογιστικής αποτίµησης και 

απεικόνισης των συναλλαγών και της εν γένει χρηµατοοικονοµικής κατάστασης µίας 

εταιρίας, αποτελούν δε τους κανόνες επί τη βάση των οποίων συντάσσονται οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις. Η υποχρέωση εφαρµογής των ∆.Λ.Π. εκτείνεται τόσο στις 

απλές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε 

άλλη οικονοµική κατάσταση που η δηµοσίευσή της είναι υποχρεωτική από διάταξη 

νόµου. Ως εκ τούτου, η εφαρµογή των νέων προτύπων καθίσταται υποχρεωτική ακόµη 

και για τις θυγατρικές εταιρίες των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών (Πηγή: 

Ζέρβα Χ., «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Υποχρέωση ή ∆υνητική Ευχέρεια;», 

∆ικαιόραµα, Τεύχος 5, Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2005, σελ. 40). 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα εκδίδονταν µέχρι το 2001 από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee – I.A.S.C.). 

Σύµφωνα µε τη νέα οργανωτική δοµή η έκδοση προτύπων πέρασε στην ευθύνη του 

Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board – 

I.A.S.B.). Επίσης, τον Μάρτιο του 2001 αποφασίστηκε ότι όλα τα πρότυπα που θα 

εκδίδονται πλέον από το I.A.S.Β., θα ονοµάζονται ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards). Τα 

Πρότυπα αντίθετα που είχαν εκδοθεί κατά την περίοδο 1973 – 2001, ονοµάζονται 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). 
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3.3 Θεσµικό Πλαίσιο 

 

 

Εν έτη 2002,και ύστερα από την ανακοίνωση της Επιτροπής, το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε τον Κανονισµό 1606/19.7.2002 (έγκριση: συναπόφαση 

COD/2001/0044), και εν συνεχεία τον 2238/2004, για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π., 

προβλέποντας την υποχρεωτική υιοθέτηση των Προτύπων που εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε πρώτη εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 

1/1/2005 – 31/12/2005. Παράλληλα, παρέχει και τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να 

επιβάλλουν ή να επιτρέπουν την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. από τις εγχώριες επιχειρήσεις, 

ακόµη και στην περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική η εφαρµογή τους. Ο Κανονισµός 

αυτός δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αριθ. L 

243, 11.9.2002. 

 

Παρά το γεγονός ότι ο Κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

ήταν άµεσα εφαρµοστέος και δεν απαιτούνταν µεταφορά του στο εσωτερικό δίκαιο των 

κρατών µελών, στις αρχές του 2004, ψηφίστηκαν στη χώρα µας οι Νόµοι 3229/2004 και 

3301/2004, µε τους οποίους προστέθηκε το νέο κεφάλαιο 15 στον κωδ. Ν. 2190/1920 

για τα «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα». Με τους νόµους αυτούς επικυρώθηκε το 

αντικείµενο του Κανονισµού, να ισχύσουν δηλαδή στα κράτη της Ε.Ε. τα 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. από την 1.1.2005.  

 

Μέχρι πρόσφατα ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος ήταν εξοικειωµένος µε το Ν. 

2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Πρότυπα 

(Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆.) και τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων για την απόδοση των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών. Η Ελλάδα, 

ψηφίζοντας τους καινούριους νόµους, επιφυλάσσει για τους πολίτες της ένα δυαδικό 

λογιστικό σύστηµα, δηλαδή αφενός το προϊσχύσαν καθεστώς του Ν.2190/1920 µε τους 

κανόνες του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) και αφετέρου τα 

∆.Λ.Π.. Η χρήση των ∆.Λ.Π. είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες επιχειρήσεις και 

προαιρετική για όλες τις υπόλοιπες. Παρόµοια στάση κράτησαν και άλλες Λογιστικές 

Επιτροπές κρατών – µελών της Ε.Ε.. Το 2003, για παράδειγµα, η Πορτογαλική 

Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Comissão de Normalização Contabilística) πρότεινε 
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ένα δυαδικό λογιστικό µοντέλο στις πορτογαλικές επιχειρήσεις3 (Πηγή: Fontes, 

Rodrigues, Craig, “Measuring convergence of National Accounting Standards with 

International Financial Reporting Standards”,  Accounting Forum, Volume 29, Issue 4, 

December 2005, p. 416). 

 

Επίσης, ο υπ’ αριθµόν 1725/2003 Κανονισµός της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 31.10.2003), της 29ης Σεπτεµβρίου 

2003, υιοθετεί τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τις συναφείς ερµηνείες τους, 

επιβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την υποχρεωτική εφαρµογή τους από το 

οικονοµικό έτος 2005, σύµφωνα µε τον γενικό κανονισµό για τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα αριθ. 1606/2002. Η θέσπιση αυτού του κανονισµού αποτελεί συνέχεια της 

οµόφωνης έγκρισης των ∆.Λ.Π. από την Κανονιστική Επιτροπή Λογιστικών Θεµάτων. 

Τέλος, προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα εξετάσει τη λειτουργία των µηχανισµών και των 

διαδικασιών µετά την εφαρµογή τους, το αργότερο µέχρι το δεύτερο εξάµηνο του 2007. 

 

Η δηµιουργία και συντήρηση ενός διαφανούς και σταθερού κανονιστικού πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης και πληροφοριοδότησης συνθέτει στόχο πρώτιστης 

προτεραιότητας για την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο στόχος αυτός υπηρετείται µε το άρθρο 

13 του Ν. 3229/2004 όπου παρέχεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, της 

προαιρετικής εφαρµογής των ∆.Λ.Π. και απαλείφονται: 

1. αντιφάσεις µεταξύ των υφιστάµενων διατάξεων του κωδ. Ν. 2190 και των 

∆.Λ.Π. (κυρίως ως προς τους κανόνες αποτίµησης) και  

2. οι συνεπακόλουθες ασάφειες (κυρίως ως προς τα λογιστικά µεγέθη που 

λαµβάνονται υπόψη για σκοπούς εφαρµογής άλλων κανόνων του κωδ. Ν. 2190, 

όπως, για παράδειγµα, του προσδιορισµού των διανεµητέων κερδών, της 

επιµέτρησης των απολεσθέντων κεφαλαίων). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Η πρόταση αναφερόταν στο έγγραφο “Projecto de Linhas de Orientação para um Novo Modelo de Normalização 
Contabilística” – “Proposed Guidelines for a New Model of Accounting Standardization”. 
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3.4 Χρονοδιάγραµµα – Πεδίο Εφαρµογής 

 

 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, σε υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων υψηλής ποιότητας κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεών τους, 

υπάγονται όλες οι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα και ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 

2005. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις δηµοσιεύουν για πρώτη φορά 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στις 31 Μαρτίου 

2005 (εάν δηµοσιεύουν τριµηνιαία έκθεση) ή στις 30 Ιουνίου 2005 (εάν δηµοσιεύουν 

έκθεση ανά εξάµηνο). Η επιλεκτική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν 

είναι αποδεκτή. Επίσης, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να υποχρεώνουν τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις να εφαρµόζουν το σύστηµα αυτό στις εταιρικές τους 

καταστάσεις (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις).  

 

Παρά το γεγονός ότι ως ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των νέων προτύπων είχε 

οριστεί το 2005, ο προτεινόµενος κανονισµός τέθηκε σε ισχύ αµέσως, παρέχοντας στα 

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

∆.Λ.Π. συµπληρώνει τις απαιτήσεις που περιέχονται στις λογιστικές οδηγίες. 

Ταυτόχρονα, τα κράτη µέλη µπορούν να αναστείλουν την εφαρµογή ορισµένων 

διατάξεων έως το 2007. Η απαλλαγή αυτή µπορεί να δοθεί σε δύο συγκεκριµένες 

περιπτώσεις και µόνο µέχρι το 2007: 

1. σε εταιρείες που είναι παράλληλα εισηγµένες σε χρηµατιστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωµένη αγορά, αλλά και σε 

εταιρίες που τη χρονική αυτή περίοδο χρησιµοποιούν αµερικάνικα λογιστικά 

πρότυπα (U.S. G.A.A.P.) και 

2. σε εταιρείες που ανταλλάσσουν τίτλους χρέους (debt securities), και όχι 

κεφαλαιακούς τίτλους (equity securities), µόνο δηµοσίως και σε οργανωµένη 

αγορά ενός κράτους – µέλους.  

Επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρηµατιστηριακή 

Αγορά, συνεχίζουν να χρησιµοποιούν τα εθνικά τους λογιστικά πρότυπα έως το 2007. 

 

Σύµφωνα µε τις νέες εξελίξεις, στα µέσα Φεβρουαρίου 2006, η Ελληνική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς θεώρησε επιτακτική ανάγκη να δώσει ένα µήνα παράταση στις 
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εισηγµένες εταιρείες για την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων τους. Έτσι, στην Ελλάδα 

οι δηµοσιεύσεις των πρώτων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. ήταν έως τις 31 Μαρτίου 2006, αντί τις 28 Φεβρουαρίου 2006 που είχε 

οριστεί αρχικά. 

 

3.5 Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards 

Committee – I.A.S.C.) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973, ύστερα από συµφωνία των 

Λογιστικών Σωµάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερµανίας, της 

Ιαπωνίας, του Μεξικού, της Ολλανδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και των 

Η.Π.Α.. 

 

Η αρχική συµφωνία αναθεωρήθηκε το Νοέµβριο του 1982, οπότε υπεγράφη και το 

αναθεωρηµένο καταστατικό της I.A.S.C.. Τον Μάρτιο του 2001, η Επιτροπή των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προχώρησε σε αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας 

της. Αποτέλεσµα της αναδιοργάνωσης ήταν να συσταθεί ένας µη κερδοσκοπικός 

οργανισµός, µε έδρα την πολιτεία του Delaware των Η.Π.Α., ο οποίος απαρτίζεται από 

19 Θεµατοφύλακες (Trustees) από διαφορετικές χώρες. Επίσης, αποτελεί τη µητρική 

εταιρεία του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Board – I.A.S.B.). Το I.A.S.B., που έχει την ευθύνη της κατάρτισης και 

έκδοσης των Λογιστικών Προτύπων εδρεύει στο Λονδίνο και απαρτίζεται από 12 

µόνιµα (full time) και 2 έκτακτα (part time) µέλη. Η ονοµασία του I.A.S.B. στόχο είχε 

την εναρµόνιση της επωνυµίας του Σώµατος µε την επωνυµία της αντίστοιχης 

αµερικάνικης οργάνωσης Financial Accounting Standards Board (F.A.S.B.). 

 

Εξίσου βασικά όργανα κατάρτισης λογιστικών προτύπων που συνεργάζονται µε την 

I.A.S.C. είναι η Συµβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council – 

S.A.C.), µε 30 περίπου µέλη και η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations 

Committee – I.F.R.I.C.), µε 12 µέλη. 
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Όλα τα µέλη της I.F.R.I.C. είναι έκτακτα, µε δικαίωµα ψήφου, προέρχονται από 

διάφορες χώρες και έχουν διαφορετική επαγγελµατική κατάρτιση. Ο πρωταρχικός ρόλος 

αυτής της επιτροπής είναι να εξετάσει, επί επίκαιρης βάσης εντός του γενικού πλαισίου 

των ∆ιεθνών Προτύπων Οικονοµικών Εκθέσεων και του I.A.S.B., λογιστικά ζητήµατα 

τα οποία είναι πιθανόν να έχουν αποκλίνουσα ή µη αποδεκτή αντιµετώπιση λόγω της 

απουσίας έγκυρης καθοδήγησης, µε στόχο να φτάσει σε οµοφωνία για την κατάλληλη 

λογιστική αντιµετώπιση. Κατά την ανάπτυξη των ∆ιερµηνειών, η I.F.R.I.C. 

συνεργάζεται στενά µε παρεµφερείς εθνικές επιτροπές διερµηνείας. 

 

Οι σκοποί της I.A.S.C. είναι: 

 να διαµορφώνει και να δηµοσιεύει για το ευρύτερο κοινό Λογιστικά Πρότυπα, 

που πρέπει να τηρούνται κατά την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

και να προωθεί την παγκόσµια αποδοχή και τήρησή τους, και  

 να εργάζεται γενικά για τη βελτίωση και την εναρµόνιση των κανόνων, των 

λογιστικών προτύπων και των διαδικασιών αναφορικά µε την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων (Πηγή: Σακέλλης Ε., ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: 

Ανάλυση και Εφαρµογή σε συνδυασµό µε το Ε.Γ.Λ.Σ. και την Εµπορική και 

Φορολογική Νοµοθεσία, Εκδ. Σακέλλη, Αθήνα, 2002, σελ. 24). 

 

Όπως είναι λογικό υπάρχουν πολλές διαφορές τύπου και περιεχοµένου µεταξύ των 

δηµοσιευόµενων Λογιστικών Προτύπων των περισσοτέρων χωρών. Η I.A.S.C. λαµβάνει 

γνώση των σχεδίων και των προτύπων που έχουν ήδη εκδοθεί για κάθε θέµα και 

καταλήγει στη δηµιουργία ενός ∆.Λ.Π. για παγκόσµια αποδοχή. Ένα από τα αντικείµενα 

της Επιτροπής, συνεπώς, είναι η εναρµόνιση των διαφορετικών λογιστικά πρότυπα. Για 

να επιτύχει αυτό το σκοπό της προσαρµογής των υπαρχόντων προτύπων και για να 

διατυπώσει ∆.Λ.Π. σε νέα θέµατα, η I.A.S.C. επικεντρώνεται στα ουσιώδη.  

 

Η Επιτροπή επίσης προσπαθεί να µη γίνουν τα ∆.Λ.Π. τόσο περίπλοκα, ώστε να µην 

µπορούν να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά σε παγκόσµια κλίµακα. Τέλος, τα πρότυπα 

που εκδίδονται από την I.A.S.C. αναθεωρούνται συνεχώς, για να εναρµονίζονται µε την 

τρέχουσα πραγµατικότητα. 
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Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που δηµοσιεύονται δεν υπερισχύουν των τοπικών 

προτύπων που αναφέρονται στην έκδοση οικονοµικών καταστάσεων. Συνεπώς, οι 

υποχρεώσεις των µελών της Επιτροπής επικεντρώνονται στη γνωστοποίηση της 

εφαρµογής των ∆.Λ.Π. από κάθε ουσιώδη άποψη, στις περιπτώσεις όπου αυτά 

εφαρµόζονται. 

 

3.6 Στόχος 

 

 

Η καθιέρωση των ∆.Λ.Π. αποσκοπεί στη δηµιουργία προϋποθέσεων για µία 

ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά κεφαλαίων, µέσω της αύξησης της 

δυνατότητας σύγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι εισηγµένες 

σε χρηµατιστηριακή αγορά της Ε.Ε. επιχειρήσεις, προκειµένου να διευκολυνθεί µε τον 

τρόπο αυτό η αξιολόγησή τους, ο ανταγωνισµός και η κυκλοφορία κεφαλαίων. Επίσης, 

µέσω της υιοθέτησης των προτύπων αυτών, σκοπός είναι η εξασφάλιση της υψηλής 

ποιότητας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε αποτέλεσµα να προαχθεί η διαφάνεια 

και η εύρυθµη, αποτελεσµατική, οµαλή και αποδοτική λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. 

 

3.7 Παρουσίαση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και των ∆ιερµηνειών 

 

 

Πίνακας 1. Τα Ισχύοντα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

I.A.S.  Έκδοση 
Τελευταία 

Αναθεώρηση

1 Παρουσίαση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων 1997 6/2005 

2 Αποθέµατα 1999 12/2003 

3 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 1993   
4 Λογιστική Αποσβέσεων 1994  

5 
Πληροφορίες που πρέπει να 
γνωστοποιούνται µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις 1994   

6 Λογιστική Αντιµετώπιση των Μεταβολών 
των Τιµών 1973  

7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 1992   



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

21 

8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις 
Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη 1993 12/2003 

9 ∆απάνες Έρευνας και Ανάπτυξης 1993   

10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού. 1993 12/2003 

11 Συµβάσεις Κατασκευής Έργων 1993   
12 Φόροι Εισοδήµατος 1997 2000 

13 Εµφάνιση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
και των Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 1994  

14 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά τοµέα 1997   

  15 4 Πληροφορίες που φανερώνουν τις 
επιδράσεις από τις Μεταβολές των Τιµών 1994 X 

16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1998 12/2003 
17 Μισθώσεις 1997 12/2003 
18 Έσοδα 1993   
19 Παροχές σε Εργαζόµενους 1998 12/2004 

20 
Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων 
και Γνωστοποίησης της Κρατικής 
Υποστήριξης 1994  6/2005 

21 Οι Επιδράσεις των µεταβολών στις Τιµές 
Συναλλάγµατος 1993 12/2003 

22 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 1998   
23 Κόστος ∆ανεισµού 1993  

24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 1994 12/2003 
25 Λογιστική των Επενδύσεων 1994   

26 
Λογιστική Απεικόνιση και Παρουσίαση των 
Προγραµµάτων Παροχών Αποχώρησης από 
την Υπηρεσία 1994  

27 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και 
Λογιστική Επενδύσεων σε Θυγατρικές 1994 12/2003 

28 Λογιστική Επενδύσεων σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις 1998 12/2003 

29 Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε 
Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες 1994   

  30 5 
Γνωστοποιήσεις µε τις Οικονοµικές 
Καταστάσεις των Τραπεζών και των όµοιων 
Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων 1994 X 

31 Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των 
∆ικαιωµάτων σε Κοινοπραξίες 1998 12/2003 

                                                 
4 Το ∆.Λ.Π.15 έχει καταργηθεί µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2238/2004. 
5  Το ∆.Λ.Π.30 αντικαταστάται από το ∆.Π.Χ.Π.7 σύµφωνα µε τον Κανονισµό 108/2006. 
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32 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποίηση 
και Παρουσίαση 1996 12/2005 

33 Κέρδη ανά Μετοχή 1997 12/2003 

34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 1998  

  35 6 ∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις 1998  X 

36 Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 1998 3/2004 

37 Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόµενες Απαιτήσεις 1998   

38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1998 3/2004 

39 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Καταχώρηση και 
Αποτίµηση 1998 8/2005 

40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 1998 3/2004 

   41 Γεωργία 2001   
 

 

Πίνακας 2. Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν 

Εκδοθεί έως Σήµερα 

I.F.R.S. Εφαρµογή: 

1 
Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Παρουσίασης 

Από την εταιρική χρήση που 
άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2004 

2 Πληρωµές Βασιζόµενες σε 
Συµµετοχικούς Τίτλους 

Από την εταιρική χρήση που 
άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2005 

3 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 
Για Ενοποιήσεις µε ηµεροµηνία 
συµφωνίας µετά την 31η Μαρτίου 
2004 

4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις Από την εταιρική χρήση που 
άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2005 

5 
Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού 
κατεχόµενα προς πώληση και 
∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

Από την εταιρική χρήση που 
άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2005 

6 Έρευνα και Αξιολόγηση 
Μεταλλευτικών Πόρων 

Από την εταιρική χρήση που 
άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006 

7 
 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις 

Από την εταιρική χρήση που 
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007 

 

                                                 
6 Το ∆.Λ.Π.35 αντικαταστάται από το ∆.Π.Χ.Π.5 σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2236/2004. 
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Πίνακας 3. Οι ∆ιερµηνείες των ∆.Λ.Π.  

Μ.Ε.∆.  
Αντίστοιχο 
∆.Λ.Π. 

1 ∆ιαφορετικοί Τρόποι Προσδιορισµού Κόστους 
Αποθεµάτων ∆.Λ.Π. 2 

2 Κεφαλαιοποίηση Εξόδων ∆ανεισµού ∆.Λ.Π.23 

3 Απάλειψη µη πραγµατοποιηθέντων Κερδών και Ζηµιών 
από συναλλαγές µε Συγγενείς Επιχειρήσεις ∆.Λ.Π.28 

5 Προβλέψεις για ενδεχόµενη ρευστοποίηση 
Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων ∆.Λ.Π. 32 5 

6 Κόστος ∆ιαµόρφωσης Υπάρχοντος Λογισµικού ∆.Λ.Π. 1 5 
7 Εισαγωγή του Ευρώ ∆.Λ.Π.21 

8 Πρώτη φορά εφαρµογής των ∆.Λ.Π. ∆.Λ.Π.1 

9 ∆ιάκριση µεταξύ εξαγοράς και Συνάθροισης 
Συµφερόντων ∆.Λ.Π.22 

10 Κρατική Υποστήριξη - Εξαιρέσεις από τις Λειτουργικές 
∆ραστηριότητες ∆.Λ.Π.20 

11 Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - Κεφαλαιοποίηση Ζηµιών 
από µεγάλου Βαθµού Υποτιµήσεις Νοµισµάτων ∆.Λ.Π.21 5 

12 Ενοποίηση Οικονοµικών Μονάδων Ειδικού Σκοπού 
(S.P.V.) ∆.Λ.Π.27 

13 Επιχειρήσεις Κάτω από Κοινό Έλεγχο - Μη Χρηµατικές 
Εισφορές από τους Κοινοπρακτούντες ∆.Λ.Π.31 

14 Αποµείωση Αξίας Παγίων και Σχετικά Κόστη 
Αποκατάστασης Ζηµιών ∆.Λ.Π.16 

15 Κίνητρα για Λειτουργικές Μισθώσεις ∆.Λ.Π.17 

16 Ίδιες Μετοχές ∆.Λ.Π. 32 5 

17 Έξοδα που σχετίζονται µε Αυξήσεις Μετοχικού 
Κεφαλαίου και Συναφείς Συναλλαγές ∆.Λ.Π. 32 5 

18 Εναλλακτικές Λογιστικές Αρχές ∆.Λ.Π. 1 5 

19 Νόµισµα Προσµέτρησης και Νόµισµα 
Λογιστικοποίησης των συναλλαγών ∆.Λ.Π.21, 29 5 

20 Λογιστική Μέθοδος Καθαρής Θέσεως - Καταχώρηση 
Ζηµιών ∆.Λ.Π.28 

21 Υπολειµµατική Αξία από µη Αποσβέσιµα Πάγια ∆.Λ.Π.12 

22 Μεταγενέστερη Αναθεώρηση Τρέχουσας Αξίας και 
Υπεραξίας ∆.Λ.Π.22 

23 ∆απάνες Συντήρησης και Επιθεώρησης Παγίων ∆.Λ.Π.16 
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24 
Κέρδη ανά Μετοχή - Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα και 
άλλες Συµβάσεις που µπορεί να τακτοποιηθούν σε 
Μετοχές 

∆.Λ.Π.33 

25 Αλλαγές στο Φορολογικό Καθεστώς µιας Εταιρείας ή 
Μετόχου ∆.Λ.Π.12 

27 Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγεται 
τον Νοµικό Τύπο µίας Μίσθωσης 

∆.Λ.Π.1, 17, 
18, 41 

28 Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων - "Ηµεροµηνία Ανταλλαγής" 
και Εύλογη Αξία των Συµµετοχικών Τίτλων ∆.Λ.Π.22 

29 Γνωστοποίηση - Συµφωνίες για παραχώρηση του 
∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών ∆.Λ.Π.1 

30 Τηρούµενο νόµισµα - Μετατροπή από το νόµισµα 
αποτίµησης σε νόµισµα παρουσίασης ∆.Λ.Π.21, 29 5 

31 Έσοδα - Συναλλαγές Ανταλλαγής που εµπεριέχουν 
υπηρεσίες ∆ιαφήµισης ∆.Λ.Π.18, 41 

32 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία - Κόστη ∆ικτυακού Τόπου ∆.Λ.Π.38 

33 
Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσης - δυνητικά 
δικαιώµατα ψήφου και κατανοµή των δικαιωµάτων 
ιδιοκτησίας 

∆.Λ.Π.27, 28 7 

 

Όπως είναι λογικό, οι νέες οικονοµικές εξελίξεις υποχρεώνουν την I.F.R.I.C. να εκδώσει 

διερµηνείες και για τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι ισχύουσες διερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π. έχουν ως 

εξής: 

 

Πίνακας 4. Οι Ισχύουσες ∆ιερµηνείες των ∆.Π.Χ.Π. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π.  
Σε αντιστοιχία 

µε το 

1 
Μεταβολές σε υφιστάµενες Υποχρεώσεις Θέσης 
εκτός Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Συναφείς 
Υποχρεώσεις 

∆.Π.Χ.Π. 1 

2 Μετοχές µελών σε Συνεταιριστικές Οικονοµικές 
Οντότητες και   Όµοια Μέσα 

∆.Π.Χ.Π. 2 

3 ∆ικαιώµατα Εκποµπής Ρύπων 8  

4 Ο προσδιορισµός εάν µία συµφωνία εµπεριέχει 
Μίσθωση 

∆.Π.Χ.Π. 4 

                                                 
7 Πλέον, για τα συγκεκριµένα ∆.Λ.Π. αντιστοιχεί µία άλλη διερµηνεία. 
8 Το Ιούνιο του 2005 το I.A.S.B. απέσυρε την ερµηνεία I.F.R.I.C. 3 (∆ικαιώµατα Εκποµπής Ρύπων) και προχώρησε 
σε διαδικασία αναθεώρησης του ∆.Λ.Π. 20 (Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της 
Κρατικής Υποστήριξης). 
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Ε.∆.∆.Π.Χ.Π.  

Σε αντιστοιχία 
µε το 

5 
∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης εκτός 
Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης (µε τροποποίηση του ∆.Λ.Π.39) 

∆.Π.Χ.Π. 5 

6 Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συµµετοχή σε 
Συγκεκριµένη Αγορά 

∆.Π.Χ.Π. 6 

7 Οικονοµικές Καταστάσεις σε Υπερπληθωριστικές 
Οικονοµίες   ∆.Λ.Π. 29 

9 Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων ∆.Λ.Π. 39 

 

3.8 Πλεονεκτήµατα 

 

 

Βασικό πλεονέκτηµα στο σύνολο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί το 

γεγονός ότι σχεδιάζονται και καθορίζονται από διεθνείς οµάδες αδιαµφισβήτητου 

κύρους. Εξετάζοντας όµως ένα ένα τα ∆ιεθνή Πρότυπα, παρατηρούµε ότι ένα από τα 

πιο ουσιαστικά θετικά στοιχεία που εισέφεραν στο λογιστικό γίγνεσθαι είναι η 

αποτίµηση και απεικόνιση της εταιρικής οντότητας επί της αρχής του “fair value” ή 

αλλιώς µέθοδο της «εύλογης αξίας». Η αρχή αυτή καταγράφηκε στην Οδηγία 65/2001 

και επιβάλλει την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων των εταιριών όχι πια µε την 

αξία κτήσης αυτών, αλλά µε την εύλογη, σύγχρονη σηµερινή τους αξία. Στην ουσία 

πραγµατοποιήθηκε µία στροφή ως προς τον τρόπο απεικόνισης των συναλλαγών. Πλέον 

παρουσιάζεται η οικονοµική ουσία τους και όχι ο νοµικός τους τύπος.  

 

Επίσης, σύµφωνα µε όσα ορίζουν τα ∆.Π.Χ.Π., παρέχεται στα στελέχη της διοίκησης 

των επιχειρήσεων η δυνατότητα επιλογής µεταξύ εναλλακτικών λογιστικών µεθόδων, 

ανάλογα µε το ποια αρµόζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση. Τελικά, συµπεραίνουµε 

ότι µε την καθιέρωση και εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. η καταγραφή και απεικόνιση της 

περιουσίας των εταιριών τείνουν προς την αντικειµενικότερη παρουσίασή της.  

 

Η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. προσφέρει στη διοίκηση των επιχειρήσεων, στους επενδυτές, 

τους πιστωτές, τους αναλυτές αλλά και σε όλες τις ενδιαφερόµενες πλευρές, καλύτερη 

και πρόσθετη πληροφόρηση. Το περιεχόµενο και οι απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 

υποχρεώνουν τα στελέχη που καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις να 
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ενσωµατώνουν σε αυτές πάρα πολλές πληροφορίες. Κατά αυτόν τον τρόπο στενεύουν 

και τα περιθώρια εισαγωγής σχολίων στις παρατηρήσεις, τα οποία αλλάζουν απόλυτα το 

τοπίο που επικρατεί στην επιχείρηση. 

 

Ένα ακόµη πλεονέκτηµα είναι η υιοθέτηση µίας κοινής βάσης αξιολόγησης των 

επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα νέα πρότυπα παρέχουν µε άλλα λόγια µια κοινή 

βάση σύγκρισης, η οποία µπορεί να παράσχει σε ικανοποιητικό βαθµό αξιόπιστα 

συµπεράσµατα σε σχέση µε αντίστοιχες προσπάθειες στις οποίες δεν εµπλέκονται τα 

∆.Π.Χ.Π.. Για τους ενδιαφερόµενους εκτός επιχείρησης αυτό σηµαίνει καλύτερο 

σχεδιασµό επιχειρηµατικών και επενδυτικών κινήσεων, ενώ για την ίδια την εταιρία 

σηµαίνει µείωση κόστους άντλησης κεφαλαίων, τόσο ιδίων όσο και ξένων. Και για τις 

δύο µεριές, επιχειρήσεις και επενδυτές, κοινή βάση σύγκρισης ισοδυναµεί µε βελτίωση 

στην επικοινωνία.  

 

Θετικό χαρακτηρίζεται και το γεγονός ότι µε τη χρήση των ∆.Π.Χ.Π. θα επηρεαστούν 

άµεσα τα δεδοµένα της ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριµένα, η πρόσβαση στην 

οικονοµική κατάσταση των εισηγµένων εταιριών θα γίνει ακόµα ευκολότερη και σε 

συνδυασµό µε τη διαφάνεια στις συναλλαγές, θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτούς που 

υποβάλλουν κάποια προσφορά να προβούν σε πιο ακριβείς αξιολογήσεις των 

δυνατοτήτων που απορρέουν από µία τέτοια κίνηση. Συνεπώς, οι εισηγµένες έχουν το 

προνόµιο να προχωρούν σε ολοένα και περισσότερες και συµφέρουσες για την 

ανάπτυξή τους εξαγορές και συγχωνεύσεις.  

 

Η εφαρµογή και η εξάπλωση των ∆.Π.Χ.Π. αναµένεται να συµβάλλει στην τόνωση της 

αγοράς κεφαλαίων και των επενδυτικών κινήσεων σε διεθνές επίπεδο. Από την µεριά 

των επιχειρήσεων, η πρόσβαση στα ξένα χρηµατιστήρια και η σύναψη συνεργασιών µε 

ξένες οµοειδείς εταιρίες θα είναι ευκολότερη, εφόσον πλέον υπάρχει έναν κοινός 

κώδικας επικοινωνίας και µία κοινή βάση σύγκρισης. Από τη µεριά των επενδυτών και 

των πιστωτών, εγχώριων και ξένων, αναµένεται αύξηση της εµπιστοσύνης, λόγω 

πληρέστερης πληροφόρησης. Πλέον, οι επιχειρήσεις θα τολµούν και θα επιτυγχάνουν τη 

σύναψη δανείων από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, γεγονός που δεν 

είναι τόσο σύνηθες την παρούσα στιγµή στα ελληνικά δεδοµένα. 
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Τέλος, βασικό πλεονέκτηµα αποτελεί και η µείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων, 

τόσο ιδίων όσο και ξένων. Στην  ουσία, η πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν τα 

∆.Π.Χ.Π. µειώνει την ασυµµετρία στην πληροφόρηση που υπάρχει µεταξύ διοίκησης 

και όσων ευρίσκονται εκτός της επιχείρησης (µέτοχοι, πιστωτές), καθώς η διοίκηση µίας 

επιχείρησης γνωρίζει πολύ περισσότερα από ότι γνωρίζουν οι µέτοχοι ή οι τραπεζίτες 

που χορηγούν πιστώσεις. Εποµένως, η παροχή πρόσθετης πληροφόρησης µειώνει το 

τµήµα του κόστους κεφαλαίων που επηρεάζεται από την ύπαρξη ασύµµετρης 

πληροφόρησης µεταξύ διοίκησης και όλων των άλλων µερών.  

 

3.9 Μειονεκτήµατα 

 

 

Μπορούµε να χωρίσουµε τα µειονεκτήµατα των νέων προτύπων σε τρεις κατηγορίες: το 

κόστος εφαρµογής των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., το κόστος απώλειας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος και το κόστος από πιθανές δικαστικές αγωγές που µπορεί να εγερθούν 

κατά της επιχείρησης ή χάριν συντοµίας το «νοµικό κόστος». 

 

Το κόστος εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων περιλαµβάνει την 

εκπαίδευση του προσωπικού του λογιστηρίου, την προσαρµογή του λογισµικού και το 

υψηλότερο κόστος ελέγχου από τους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι θα πρέπει να 

δαπανήσουν πρόσθετο χρόνο προκειµένου να διαπιστωθεί η συµµόρφωση της 

επιχείρησης µε αυτά (Πηγή: Μαργαρίτη Λ., «Συνέντευξη του κ. Γκίκα ∆ηµητρίου: Το 

όφελος και το κόστος από τα ∆.Λ.Π.», Κέρδος, 19 Μαρτίου 2004, σελ. 27). 

 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα που αναφέραµε, η ελευθερία επιλογής µεταξύ εναλλακτικών 

λογιστικών µεθόδων που παρέχουν τα ∆.Π.Χ.Π. στα στελέχη της διοίκησης, µπορεί να 

παρουσιάσει και µία αρνητική όψη. Πρόκειται για τη σχετικά δύσκολη χρησιµότητα των 

οικονοµικών καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., λόγω 

της ελευθερίας αυτής που παρέχεται. Για παράδειγµα, κατά τη φάση εκτίµησης της 

ωφέλιµης ζωής των παγίων, η διοίκηση έχει την ευχέρεια να επιλέξει όποια µέθοδο 

κρίνει αντικειµενικότερη ή σε περίπτωση συνεργασίας µε εξωτερικούς εκτιµητές, όποια 

µέθοδο της υποδείξουν. Έτσι, κατά τη φάση σύγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων 

που καταρτίστηκαν µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. µε άλλες προηγούµενων χρήσεων ή µε 

οικονοµικές καταστάσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου προκύπτουν δυσκολίες.    
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Επίσης, οι πολλές δυνατότητες επιλογής που αφήνουν τα ∆.Π.Χ.Π. στις επιχειρήσεις 

έχουν ως αποτέλεσµα να υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες χειραγώγησης των λογιστικών 

µεγεθών. Στην περίπτωση των παγίων πάλι, µε βάση τα νέα πρότυπα επιτρέπεται η 

αποτίµησή τους είτε στο κόστος κτήσης, είτε στην αναπροσαρµοσµένη αξία, η οποία 

είναι η εύλογη αξία τους στην αγορά όπως την εκτιµά ένας ορκωτός εκτιµητής. 

 

Το κόστος απώλειας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µπορεί να προκύψει από την 

παροχή πρόσθετης πληροφόρησης, η οποία δίδεται προς τα έξω και η οποία περικλείει 

νέους ανταγωνιστές στον κλάδο, όταν αυτοί διαπιστώσουν την ύπαρξη υπερ-αποδόσεων 

σε συγκεκριµένους κλάδους. 

 

Το κόστος από πιθανές δικαστικές αγωγές που µπορούν αν εγερθούν έναντι µίας 

επιχείρησης, γιατί οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις που είχε κάνει η διοίκησή της 

αποδεικνύονται ανακριβείς και µε δυσµενείς συνέπειες για τα κέρδη µεταγενέστερων 

χρήσεων. Τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτούν να γίνονται εκτιµήσεις αρκετών µεγεθών όπως της 

ωφέλιµης ζωής ή της υπολειµµατικής αξίας των παγίων, του ανακτήσιµου ποσού από τα 

διάφορα πάγια, του ύψους των προβλέψεων. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται σε 

υποθέσεις οι οποίες δηµιουργούν αβεβαιότητα για το ύψος των λογιστικών κονδυλίων. 

 

Ιδιαίτερα σηµαντικά όµως είναι και τα προβλήµατα που αρχίζουν να αναφύονται σιγά 

σιγά µε την εφαρµογή των νέων προτύπων στην πράξη. Τα προβλήµατα αυτά έγκεινται 

τόσο σε επίπεδο εκµάθησης των ∆.Π.Χ.Π., εξειδίκευσης, υλικοτεχνικής υποδοµής και 

υποστήριξής τους στην πράξη, κυρίως όµως υφίστανται στη διάσταση µεταξύ ∆.Π.Χ.Π. 

και κανόνων φορολογίας, όπως µε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και τη Φορολογία 

Εισοδήµατος. 

 

Σε βραχυχρόνια περίοδο, πρόβληµα στην ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων 

ενδέχεται να αποτελέσει και η λαθεµένη κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων κατά την 

πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, λόγω 

άγνοιας και πολύ µικρής εµπειρίας στην πρακτική εφαρµογή των προτύπων από τα 

αρµόδια στελέχη των επιχειρήσεων και τους ελεγκτές. 
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3.10 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και Ποιότητα 

 

 

Η ανάλυση και κριτική διερεύνηση των λογιστικών καταστάσεων αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων και αναµφίβολα 

συµβάλλει αποφασιστικά στην επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι 

σύγχρονες επιχειρηµατικές µονάδες. 

Για τη λήψη όµως ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων, πέρα από τις πολύ σηµαντικές 

ποσοτικές πληροφορίες που παρέχει η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων και 

επιβάλλεται να χρησιµοποιούν τα µέλη της διοίκησης των εταιριών, πρέπει να 

αξιοποιούνται και να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και ποιοτικές πληροφορίες. Σήµερα, 

στην εποχή της παγκοσµιοποίησης και της πληροφοριακής αγοράς (information market 

- market space),  πληροφορίες για διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, για σχεδιασµούς ανταγωνιστών, αξιοπιστίας και διαφάνειας των 

οικονοµικών καταστάσεων αποτελούν κρίσιµες πληροφορίες που πρέπει να 

λαµβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη των τελικών αποφάσεων.  

 

Η αναγνώριση της σηµασίας των ποιοτικών πληροφοριών, ο συνυπολογισµός των 

επιπτώσεών τους και η κατάλληλη διορθωτική προσαρµογή των προβλέψεων για τα 

αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών αποφάσεων µπορεί να συµβάλλει στον περιορισµό 

της αβεβαιότητας που είναι συνδεδεµένη µε κάθε πρόβλεψη. Η ελαχιστοποίηση της 

αβεβαιότητας και των κινδύνων που είναι ενσωµατωµένη σε αυτήν αποτελεί ουσιαστική 

προϋπόθεση για τη λήψη ορθών επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

 

Ένα από τα πιο ουσιαστικά πλεονεκτήµατα των ∆.Π.Χ.Π. είναι η απεικόνιση της ουσίας 

των συναλλαγών, που θα οδηγήσει σε οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες πρόκειται να 

δείχνουν περισσότερο αξιόπιστα την πραγµατική περιουσιακή διάρθρωση των 

επιχειρήσεων. Επίσης, η πρόσθετη πληροφόρηση που απαιτείται πρόκειται να αυξήσει 

σηµαντικά τη διαφάνεια, καθώς στενεύουν τα περιθώρια εισαγωγής σχολίων στις 

παρατηρήσεις που αλλάζουν απόλυτα την εικόνα της επιχείρησης. Τα πλεονεκτήµατα 

αυτά τα καρπώνονται οι επιχειρήσεις µε την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.. Λογικό 

αποτέλεσµα είναι να παρέχονται πιο ολοκληρωµένες και ποιοτικές πληροφορίες 

αναφορικά µε τις επιχειρήσεις και κατά επέκταση να λαµβάνονται πιο ικανοποιητικές 

αποφάσεις. 
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Παράλληλα, µε την χρήση των ∆.Π.Χ.Π. οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

παρουσιάζονται πιο οµοιόµορφες, µε µεγάλη λεπτοµέρεια και µε ουσιαστικές 

παρατηρήσεις. Οι οδηγίες και ο τρόπος βάσει των οποίων παρακολουθούνται οι 

λογαριασµοί µέσα στη χρήση έχουν ως ακόλουθο πιο αξιόπιστους λογαριασµούς 

αποτελεσµάτων χρήσης και πιο διαφανείς ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Τέλος, η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. αποτελεί τη βάση και για την διεξαγωγή περισσότερο 

ορθολογικών, αξιόπιστων και ποιοτικών αριθµοδεικτών. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών για τον υπολογισµό των αριθµοδεικτών χρησιµοποιούνται στοιχεία από τις 

ολοκληρωµένες οικονοµικές καταστάσεις. Εφόσον, οι οικονοµικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν τα νέα πρότυπα έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε πιο 

ορθά στοιχεία και είναι πιο αξιόπιστες και ποιοτικές, µε τις κατάλληλες προσαρµογές 

είναι λογικό και οι αριθµοδείκτες να παρουσιάζουν αντικειµενικότερα την περιουσία, τη 

δοµή των κεφαλαίων, την αποδοτικότητα και τη ρευστότητα των στοιχείων της 

επιχείρησης. 

 

Η διοίκηση και τα στελέχη οικονοµικών διευθύνσεων των περισσότερων επιχειρήσεων 

βλέπουν τα ∆.Π.Χ.Π. ως το εργαλείο το οποίο θα αναβαθµίσει την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουν. Στόχος του I.A.S.Β. είναι να προχωράει στον σχεδιασµό, την 

επιβολή και την αναθεώρηση των προτύπων τα οποία θα αναδεικνύουν την αξιοπιστία 

και τη διαφάνεια των λογαριασµών παρέχοντας µία ολοκληρωµένη και ποιοτική, στον 

βαθµό που αντιστοιχεί πάντοτε, εικόνα κάθε επιχείρησης. Άλλωστε για να εγκριθεί ένα 

∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο πρέπει να αντικατοπτρίζει µία πιστή και έντιµη εικόνα της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, να 

ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό δηµόσιο συµφέρον και να ικανοποιεί την απαιτούµενη 

ποιότητα της πληροφόρησης.  

 

Η εκτίµηση πως µε την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. οι οικονοµικές καταστάσεις θα 

εµφανίζονται περισσότερο διαφανείς και ποιοτικές εξηγεί επαρκώς και τον υψηλό 

βαθµό αποδοχής των προτύπων, καθώς θεωρείται πως µε τα νέα πρότυπα παρέχονται 

πιο αξιόπιστες, διαφανείς πληροφορίες τόσο για τη διοικήση, όσο και για τους 

επενδυτές, αναλυτές και πιστωτές. Μεµονωµένα, βέβαια ούτε η I.A.S.C. ούτε το 

λογιστικό επάγγελµα, έχουν τη δύναµη να επιβάλλουν τα νέα πρότυπα σε διεθνές 
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επίπεδο. Η επιτυχία των προσπαθειών της I.A.S.C. εξαρτάται από την αναγνώριση του 

έργου της.  

 

Αυτή τη στιγµή προτεραιότητα έχει η δηµιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για τη 

σωστή εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. και για µία ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αγορά 

κεφαλαίων. Έτσι, µέσω της χρήσης και της γνωστοποίησης της εφαρµογής των διεθνών 

προτύπων θα αυξηθεί η συγκρισιµότητα των καταστάσεων στην ενιαία αγορά και θα 

διευκολυνθεί ο ανταγωνισµός και η κυκλοφορία των κεφαλαίων. Επίσης, η ποιότητα 

των οικονοµικών καταστάσεων θα βελτιωθεί. Θα υπάρξει αξιοπιστία, ουσία και 

πληρότητα στις οικονοµικές καταστάσεις, η χρησιµότητα των οποίων θα επεκταθεί σε 

όλο τον κόσµο. 

 

Τελικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε πως σύµφωνα µε την εταιρική έκθεση της 

οργάνωσης Accounting Standards Steering Committee – Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών 

Αγγλίας και Ουαλίας (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – 

I.C.A.E.W.) αναγνωρίζονται επτά βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να 

έχουν οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, προκειµένου να είναι χρήσιµες και 

να εκπληρώνουν τους θεµελιώδεις στόχους τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η 

αντικειµενικότητα, η αξιοπιστία, η επικαιρότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια, η συνάφεια 

και η συγκρισιµότητα. Όσο πιο έντονα τα χαρακτηριστικά αυτά, τόσο πιο ποιοτικές 

παρουσιάζονται και οι οικονοµικές καταστάσεις (Πηγή: Smith M.., “Qualitative 

characteristics in accounting disclosures: a desirability trade-off”, Managerial Auditing 

Journal, Volume 11, Issue 3, April 1996, p. 11). 

 

Αναµφίβολα, η ύπαρξη των χαρακτηριστικών αυτών είναι επιθυµητή, αλλά το 

πρόβληµα εντοπίζεται στο ότι δεν είναι πάντοτε επιτεύξιµα και ότι η σηµασία τους είναι 

διφορούµενη. Σύµφωνα µε όσα αναλύσαµε, το περιεχόµενο και οι απαιτήσεις των 

∆.Π.Χ.Π. οδηγούν τουλάχιστον στην εµφάνιση των χαρακτηριστικών αυτών και κατ’ 

επέκταση στην αναβάθµιση της ποιότητας των λογιστικών δεδοµένων. Από εκεί και 

έπειτα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των ατόµων που χρησιµοποιούν τα διεθνή 

πρότυπα, καταρτίζουν και ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις να βοηθήσουν στην 

εµφάνιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό. 

Πέρα όµως από την έννοια της ποιότητας που ενσωµατώνει το περιεχόµενο των 

∆.Π.Χ.Π., υπάρχει και η έννοια του ποιοτικού ελέγχου, κατά την κατάρτιση των 
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οικονοµικών καταστάσεων και συνεπώς κατά την εφαρµογή των νέων προτύπων. 

Συγκεκριµένα, για το 2006 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε) 

περιλαµβάνει στο πρόγραµµα δράσης της τη διενέργεια των πρώτων, στη χώρα µας, 

ποιοτικών ελέγχων της εργασίας των ελεγκτών για τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις 

που θα έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί µε βάση τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα. 

 

Ο απολογισµός των εργασιών της Ε.Λ.Τ.Ε. περιλαµβάνει: 

1. Την ενεργό συµµετοχή της στη διαµόρφωση των Νόµων 3229/2004 και 

3301/2004, µε τους οποίους εισήχθησαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην 

Ελλάδα. 

2. Εξέδωσε πλέον των σαράντα Ατοµικών Απαντήσεων και Λογιστικών Οδηγιών 

σε θέµατα πρακτικής εφαρµογής των λογιστικών κανόνων, που εφαρµόζονται 

στη χώρα µας. 

3. Εισηγήθηκε στον υπουργό Οικονοµίας µία σειρά ρυθµίσεων που είναι 

αναγκαίες για τη διαµόρφωση του πλαισίου για την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. και 

την εποπτεία του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών. 

4. Συµµετείχε σε µία σειρά ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων που είναι αρµόδια 

για την εφαρµογή και την ερµηνεία των ∆.Λ.Π.. 

5. Εκπόνησε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, µε σκοπό την οριοθέτηση των υποχρεώσεων των 

ελεγκτών (Πηγή: «Προγραµµατισµός ∆ράσης της Ε.Λ.Τ.Ε. για το 2006: 

Έµφαση στον Ποιοτικό Έλεγχο των επιχειρήσεων», Η Ναυτεµπορική, 1 

Φεβρουαρίου 2006, σελ.6). 
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3.11 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και 

Μικρές/Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 

 

 

3.11.1 Εισαγωγή 

Η καθηµερινή ενηµέρωση για την επιχειρηµατική πορεία στην Ελλάδα, καθιστά φανερό 

το γεγονός ότι ο µικρός επιχειρηµατίας και η µικρή επιχείρηση, οποιαδήποτε µορφή κι 

αν αυτή παίρνει, έχουν τον πρώτο λόγο στην επιχειρηµατική δράση. ∆ίνονται κίνητρα 

σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις αγροτουρισµού και προωθούνται 

πρωτοβουλίες προώθησης του µικροεπιχειρηµατία. Άλλωστε, έχουν πραγµατοποιηθεί 

ενέργειες για διασφάλιση των αγροτικών επιδοτήσεων έως και το 2013, προκειµένου να 

τονωθεί η παραδοσιακή ελληνική οικονοµία (Πηγή: Σιγαλού Σ., «∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και Μικρές/Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις», Λονδίνο, 26 Μαΐου 2004). 

 

Παρά το γεγονός αυτό, τα καθηµερινά δηµοσιεύµατα στον διεθνή αλλά και εγχώριο 

τύπο απασχολούνται ως επί το πλείστων µε την οικονοµική πορεία των µεγάλων, 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε Χρηµατιστήρια του εξωτερικού 

εταιρειών. Και στη χώρα µας, παρά την ισχυρή επικράτηση των µικρών και 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον επιχειρηµατικό τοµέα, οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν, 

τον τελευταίο καιρό, τον πρώτο λόγο. 

 

Τα νεοεισελθέντα ∆.Π.Χ.Π. επηρεάζουν εκτός από τις µεγάλες εισηγµένες επιχειρήσεις 

και τον "κόσµο" των µικρών επιχειρήσεων. Μπορεί να φαντάζουν οικονοµικά 

ασήµαντες και ολιγοµελείς, ως µεµονωµένες µονάδες επιχειρηµατικότητας, όµως στο 

σύνολό τους οι µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία στη 

συνολική απασχόληση και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Ιδιαίτερα σε µια περιφερειακή οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η 

ελληνική, οι οικονοµικές επιδόσεις και οι δυναµικές ανάπτυξης των ΜΜΕ έχουν µεγάλο 

αντίκτυπο στη µακροχρόνια µεγέθυνση της χώρας. Άλλωστε, ο αριθµός των µικρών 

επιχειρήσεων στη χώρα µας είναι πολύ σηµαντικός. Επιπλέον, η κυριαρχία των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε πολλούς, κυρίως του τεχνολογικού τοµέα κλάδους, 

κάνει ιδιαίτερα σκόπιµη τη στήριξη και διεύρυνση των συνθηκών ενίσχυσης της 
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ανταγωνιστικής τους ικανότητας στο νέο περιβάλλον που η πορεία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης διαµορφώνει.  

 

Μέσα στα νέα, πιο οµοιογενή πλαίσια ανταγωνιστικότητας που διαµορφώνονται στον 

Ευρωπαϊκό χώρο µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα χρειαστούν αλλαγές και 

απλοποιήσεις, ένα πιο συµφέρον θεσµικό πλαίσιο λογιστικής και ελεγκτικής, για τις 

µικρές και µικροµεσαίες ελληνικές εταιρείες. Η Ελλάδα, ως ιδιαίτερα ενισχυµένη στο 

χώρο, περιφερειακή οικονοµία, θα χρειαστεί να φροντίσει για τις µικρές, αλλά πολύ 

σηµαντικές οικονοµικές µονάδες. 

 

Στη χώρα µας έχουν εκδοθεί πάνω από ένα εκατοµµύριο επαγγελµατικοί αριθµοί 

φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.). Σήµερα, υπάρχουν περίπου 350 εισηγµένες 

επιχειρήσεις και σχεδόν 700 απαριθµούνται οι θυγατρικές τους. Σε σύνολο, υπάρχουν 

παραπάνω από 1.000 επιχειρήσεις στην ελληνική οικονοµία, οι οποίες είναι 

υποχρεωµένες να εφαρµόσουν ∆.Π.Χ.Π.. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ο αριθµός των 

εταιριών που εφαρµόζουν ∆.Π.Χ.Π δεν είναι αρκετά µεγάλος, συγκριτικά πάντα µε το 

σύνολο των επιχειρηµατικών µονάδων. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το υποχρεωτικό πεδίο εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. είναι οι 

εισηγµένες επιχειρήσεις σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Το Ελληνικό κράτος 

όρισε πως από την 1/1/2004 είναι νοµικά δυνατή η προαιρετική εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

και από τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις, δείχνοντας µε αυτόν τον τρόπο πως κατανοεί τα 

προβλήµατα που αναδύονται από την υιοθέτηση των νέων προτύπων από ένα σχετικά 

µικρό ποσοστό του σύνολο των επιχειρήσεων. 

 

3.11.2 Προβλήµατα που Ανακύπτουν από την Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. Μόνο στις 

Εισηγµένες Επιχειρήσεις 

Ένα από τα προβλήµατα που ανακύπτουν είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στο 

σύνολό τους θα βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα θεσµικό «σχίσµα». Ειδικότερα, οι 

ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920, του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και 

των αντίστοιχων κλαδικών σε πολλά σηµεία διαφέρουν ουσιωδώς από τους κανόνες 

αποτίµησης και απεικόνισης των οικονοµικών δεδοµένων, που εµπεριέχονται στα 

∆.Π.Χ.Π.. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν αντιφάσεις µεταξύ των υφιστάµενων διατάξεων 

του Ν. 2190 και των ∆.Π.Χ.Π., κυρίως ως προς τους κανόνες αποτίµησης. 
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Συνεπακόλουθες είναι και οι ασάφειες, ιδίως ως προς τα λογιστικά µεγέθη που 

λαµβάνονται υπ’ όψη για σκοπούς άλλων κανόνων του Ν. 2190, όπως για παράδειγµα 

του προσδιορισµού των διανεµητέων κερδών. 

 

Συγκεκριµένα, η υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων επηρεάζει τη διαδικασία 

εξακρίβωσης της αξίας των εταιρικών εισφορών κατά τη σύσταση της εταιρείας αλλά 

και κατά την τυχόν αύξηση κεφαλαίου. Το θεσµικό πλαίσιο µεθόδων αποτίµησης των 

παγίων περιουσιακών στοιχείων, αλλά και της επανεκτίµησης αυτών (οικονοµικά 

ρεαλιστικές αξίες – fair values), θα αποκτήσει διαφορετικό περιεχόµενο για τις 

εισηγµένες εταιρείες από ότι για όλες τις υπόλοιπες. Οι ελληνικές επιχειρήσεις στο 

σύνολό τους θα βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα θεσµικό σχίσµα ανάµεσα στο σύνολο των 

∆.Π.Χ.Π. και των διερµηνειών τους από τη µία και την εθνική νοµοθεσία του Ν. 

2190/20 από την άλλη. 

 

Η φράση «θεσµικό σχίσµα» φαντάζει υπερβολική, αλλά σε βραχυχρόνια περίοδο από τη 

στιγµή που τα ∆.Π.Χ.Π. θα αποτελέσουν κοινή πρακτική στην απόδοση των 

οικονοµικών καταστάσεων, θα αποδειχθεί ότι τελικά δεν είναι. Το παραπάνω σχίσµα 

ίσως διαφανεί όταν η φορολογική προσέγγιση των οικονοµικών αποτελεσµάτων αρχίσει 

εν καιρώ να διαφοροποιείται ανάµεσα σε εισηγµένες από τη µια και µικρές – 

µικροµεσαίες από την άλλη εταιρείες.  

 

Υποτίθεται ότι τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την 

εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Μάλιστα το άρθρο 140 του νεότερου Ν. 

3224/2004 έρχεται να «συµβιβάσει αφενός τη συνταγµατική επιταγή της ίσης 

µεταχείρισης όλων των φορολογουµένων και αφετέρου το γεγονός ότι η µη καθιέρωση 

των ∆.Π.Χ.Π. ως υποχρεωτικών κανόνων σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

όλων, γενικά, των επιχειρήσεων αναπόφευκτα θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση του 

λογιστικού αποτελέσµατος, ανάλογα µε τους ακολουθούµενους κανόνες αποτίµησης 

των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της κάθε επιχείρησης», όπως 

αναγνωρίζει και το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 

 

Εάν, εποµένως κριθεί αναγκαία η έστω σταδιακή προσαρµογή της φορολογικής 

νοµοθεσίας στην κατά τα ∆.Π.Χ.Π. απεικόνιση, αυτή η προσαρµογή θα πρέπει να 

αφορά και στις ΜΜΕ. Αν µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων, και του άρθρου 
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140, καθιερωθούν εύχρηστοι µηχανισµοί απεικόνισης των διαφορών του λογιστικού 

αποτελέσµατος, ώστε αυτές οι διαφορές να παρακολουθούνται µε ευκολία από όλες τις 

ενδιαφερόµενες πλευρές, αυτοί οι µηχανισµοί θα χρειαστεί να ισχύσουν και για τις 

ΜΜΕ. Κι αυτό γιατί έτσι τονίζονται και τονώνονται οι προοπτικές των ελληνικών 

επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, ώστε κάποια στιγµή να 

εισέλθουν κι αυτές σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά, χωρίς να συναντήσουν θεσµικά 

κυρίως εµπόδια στη µετάβασή τους αυτή (Πηγή: Σιγαλού Σ., «∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και Μικρές/Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις», Λονδίνο, 26 Μαΐου 2004). 

 

Ένα άλλο πρόβληµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα οικονοµικά δεδοµένα, στο σύνολο 

µίας οικονοµίας, δεν είναι εξίσου συγκρίσιµα. Τα ∆.Π.Χ.Π. έχουν να καυχιούνται πως 

µε την εφαρµογή τους οι οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων που τα 

χρησιµοποιούν γίνονται οµοιόµορφες, περισσότερο συγκρίσιµες µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται και η χρησιµότητά τους. Στην ουσία, όµως, η σύγκριση αυτή περιορίζεται τα 

στενά πλαίσια των εισηγµένων επιχειρήσεων. Τελικά, το πλεονέκτηµα της κοινής βάσης 

σύγκρισης το καρπώνονται µόνο οι εισηγµένες επιχειρήσεις, που στην ελληνική αγορά 

µειονεκτούν αριθµητικά. 

 

Καθώς, τα ∆.Π.Χ.Π. υποχρεούνται να τα χρησιµοποιήσουν µόνο οι εισηγµένες 

επιχειρήσεις γίνεται εύκολα κατανοητό ότι πλέον υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα 

πληροφόρησης. Από τη µία µεριά οι εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆.Π.Χ.Π., όπου οι 

οικονοµικές τους καταστάσεις παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση και από την άλλη οι 

µη εισηγµένες εταιρίες, όπου οι πληροφορίες που παρέχουν ακολουθούν τα στενά 

πλαίσια των ελληνικών προτύπων.  

 

Τα διαφορετικά επίπεδα πληροφόρησης, και η επακόλουθη ανοµοιοµορφία των 

οικονοµικών καταστάσεων µεταξύ των επιχειρήσεων, δηµιουργεί προβλήµατα και στις 

κλαδικές µελέτες. Βέβαια, ποτέ δεν ήταν πολλή εύκολη η σύγκριση και η διεξαγωγή 

τελικών συµπερασµάτων µεταξύ µικρών επιχειρήσεων και µεγάλων πολυεθνικών, 

ακόµη και αν πρόκειται για τον ίδιο κλάδο, τώρα όµως προστίθεται ένα επιπλέον 

εµπόδιο.  
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτή τη στιγµή υπάρχουν 28 κράτη – µέλη και συνεπώς 28 

διαφορετικά Εθνικά Πρότυπα και Λογιστικά Σχέδια για τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις. 

Από την 1/1/2005 η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. επηρεάζει άµεσα τις περίπου 7.000 

εισηγµένες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 

εφαρµόζουν τα Εθνικά Πρότυπα των χωρών στις οποίες ανήκουν και όπως γίνεται 

κατανοητό δεν είναι εύκολη η σύγκριση, η επικοινωνία και η συνεργασία µεταξύ τους, 

σε λογιστικό πάντα επίπεδο. Οπότε, όταν αναφερόµαστε στην ευεργετική σηµασία της 

χρήσης των ∆.Π.Χ.Π. στη σύγκριση των επιχειρήσεων, ουσιαστικά αυτό ισχύει για ένα 

σχετικά µικρό ποσοστό, τουλάχιστον στη χώρα µας, του συνόλου των εταιριών. Για τον 

λόγο αυτό άλλωστε, πρώτη η Ε.Ε. έχει εκφράσει την απαίτηση για οµοιογένεια σε όλες 

οι επιχειρήσεις από τα 28 κράτη – µέλη της. 

 

3.11.3 Αντιµετώπιση Προβληµάτων 

Αναλύοντας τα παραπάνω προβλήµατα σε βάθος, θεωρήθηκε σκόπιµο οι αρµόδιες 

αρχές να µην καταφύγουν σε στείρα υιοθέτηση αποσπασµατικών µέτρων και πολιτικών 

ενδεικνυόµενων από την διεθνή εµπειρία. Έτσι, τον Ιούνιο του 2004 η Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρώτο Προσχέδιο (Discussion Paper), στο 

οποίο περιλαµβάνονται οι αρχικές της απόψεις αναφορικά µε την ανάπτυξη προτύπων 

για ΜΜΕ και δεν περιλαµβάνει προτάσεις για συγκεκριµένα πρότυπα. Ουσιαστικά, 

εκκρεµεί ο καθορισµός και η οριστικοποίηση των κατάλληλων προτύπων και για τις µη 

εισηγµένες εταιρίες. 

 

Το καλοκαίρι του 2007, λοιπόν, αναµένεται να είναι έτοιµα τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης για µικροµεσαίες – µη εισηγµένες εταιρίες, τα 

οποία προφανώς θα τεθούν σε εφαρµογή από την οικονοµική χρήση του 2008. Τα 

πρότυπα αυτά είναι εξατοµικευµένα και προορίζονται για τις Μικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, δηλαδή για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν δηµόσια ευθύνη. Βέβαια, ο 

καθορισµός µίας επιχείρησης ως µικροµεσαία επέρχεται από το εθνικό νοµοθετικό 

πλαίσιο της κάθε χώρας. 

 

Η µορφή που θα δηµοσιευθούν θα είναι σε εκτυπωµένο τόµο ή µέσω ∆ιαδικτύου. Οι 

εκτυπώσεις αυτές θα ακολουθούν τη σχετική δοµή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., δηλ. SME-

IAS 1, SME-IAS 2 και SME-IFRS 1, SME-IFRS 2. Έκαστο Πρότυπο 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης για τις ΜΜΕ θα περιλαµβάνει τους αντικειµενικούς 
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στόχους του προτύπου και µία σύντοµη περίληψη (Πηγή: Grant Thornton, «I.F.R.S. 

Newsletter, Πληροφορίες για τα ∆.Π.Χ.Π. στην Ελλάδα», Φεβρουάριος, 2005, σελ. 17). 

 

Οι αντικειµενικοί στόχοι των προτύπων αυτών θα αποτελούνται από υψηλής ποιότητας, 

κατανοητά και άµεσα εφαρµοστέα πρότυπα κατάλληλα για όλες τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις σε παγκόσµια κλίµακα. Επιπλέον, θα επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση 

των χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, 

θα µειώσουν τις διαφορές στην χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων διεθνώς και θα επιτρέψουν την εύκολη µετάβαση στα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης σε περίπτωση που η µικροµεσαία επιχείρηση 

επιθυµεί την µετατροπή της σε επιχείρηση δηµόσιας ευθύνης. 

 

Από την άλλη µεριά, η Ελλάδα έχει τις δικές της ανάγκες και προτεραιότητες, τις οποίες 

µπορεί και πρέπει να προσαρµόζει στις εκάστοτε συνθήκες. Η κριτική σε αυτήν την 

περίπτωση ίσως να µην επικεντρωθεί µόνο στην αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής 

των ∆.Π.Χ.Π., αλλά κυρίως στην προσαρµοστικότητα που θα επιδείξει το ελληνικό 

οικονοµικό περιβάλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

 

 

4.1 Ευρώπη 

 

 

4.1.1 Η Eξέλιξη στην Επιλογή των Λογιστικών Προτύπων (1997 – 2000) 

Στην πράξη, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στην επιλογή των λογιστικών 

προτύπων, κατά τη χρονική περίοδο 1997 – 2000, καθώς ο µέσος όρος του ποσοστού 

των επιχειρήσεων που συµµορφώνεται µε κάποια κατηγορία προτύπων, παρουσιάζει 

µικρές διακυµάνσεις.  

 

Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (ποσοστό µεγαλύτερο από 70%) που είναι 

εισηγµένες στο N.Y.S.E. -New York Stock Exchange- έχει συµµορφωθεί µε τα Εθνικά 

Λογιστικά Πρότυπα των χωρών στις οποίες ανήκουν. Μόνο ένα ορισµένο ποσοστό 

επιχειρήσεων χρησιµοποιεί τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α., προκειµένου να 

καταρτίσουν τις παγιωµένες οικονοµικές καταστάσεις τους (13% το 1997, 15% το 1998, 

14% το 1999, και 18% το 2000) και αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

συγκεκριµένες επιχειρήσεις, καθώς είναι εισηγµένες στο N.Y.S.E., είναι υποχρεωµένες 

από την S.E.C. να δηµοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες. Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι 

Harris και Muller "οι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές των Η.Π.Α. επιχειρήσεις 

δεν δέχτηκαν καµία επιρροή κατά τη διαδικασία επιλογής µεταξύ των ∆.Λ.Π. και των 

ξένων λογιστικών προτύπων" (Πηγή: Harris – Muller, “The market valuation of IAS 

versus US GAAP accounting measures using Form 20-F reconciliations”, Journal of 

Accounting and Economics, Vol. 26, No. 1-3, 1999, p. 289). Τέλος, η µειονότητα των 

επιχειρήσεων επιλέγει τα ∆.Λ.Π. ή προσπαθεί να συνδυάσει τα Εθνικά Λογιστικά 

Πρότυπα µε τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α. ή τα ∆.Λ.Π.  
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1997

75%

13%

7% 4% 1%

1998

74%

15%

6% 4% 1%

 
 

  

1999

73%

14%
7% 4% 2%

2000

72%

18%
7% 2%1%

 
                                                                                                                                                                      

     
 

Γράφηµα 1. Χρονική Τάση Επιλογής Λογιστικών Προτύπων από τις Ευρωπαϊκές, 

Εισηγµένες στο N.Y.S.E. Επιχειρήσεις. 

 

Η σταθερότητα αυτή και η επιµονή στη χρήση των εθνικών λογιστικών προτύπων µέχρι 

το 2000 γίνεται κατανοητή εάν συνυπολογίσουµε και το γεγονός ότι στα µέσα του 2000 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επίσηµα την πρότασή της για υποχρεωτική 

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. από τις εισηγµένες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις µέσα στα επόµενα 

τέσσερα έτη. 
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4.1.2 Σηµερινή Κατάσταση 

Η οριστική έγκριση της πρώτης ανακοίνωσης της I.A.S.C. για υποχρεωτική εφαρµογή 

των ∆.Λ.Π. από τις ευρωπαϊκές, εισηγµένες επιχειρήσεις, δόθηκε το 2002. Τη χρονική 

εκείνη περίοδο εκδόθηκε και ο Κανονισµός 1606/19.7.2002 από το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε όλες οι ευρωπαϊκές εισηγµένες επιχειρήσεις υποχρεούνται 

να εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. κατά την κατάρτιση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων.  

 

Η απαίτηση για εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. δεν ισχύει µόνο για τις 25 χώρες της Ε.Ε., αλλά 

και για τις 3 χώρες της ευρωπαϊκής οικονοµικές περιοχής. Συγκεκριµένα, στην 

Ισλανδία, στο Λίχτενστάιν, στη Νορβηγία, αλλά και στην Ελβετία, που δεν είναι µέλος 

της Ε.Ε., οι πολυεθνικές εισηγµένες επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες από το 2005 να 

εφαρµόζουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεών τους. Οι λοιπές εισηγµένες, αλλά και οι µη εισηγµένες επιχειρήσεις, θα 

συνεχίσουν να χρησιµοποιούν τα Εθνικά Λογιστικά τους Πρότυπα έχοντας την ευχέρεια 

να χρησιµοποιούν και τα ∆.Π.Χ.Π..  

 

Επίσης, στη Γερµανία οι µεγάλες, εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά επιχειρήσεις 

άρχισαν την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. όταν ακόµη η χρήση τους ήταν επιτρεπτή, αλλά 

όχι υποχρεωτική. Σύµφωνα µε έρευνα µεγάλης ελεγκτικής εταιρίας, το 81% των 

∆ιευθύνων Συµβούλων των πολυεθνικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επιθυµούσαν 

ελευθερία επιλογής ως προς την υιοθέτηση των ∆.Λ.Π., καθώς γνώριζαν πως είναι 

χρονοβόρα διαδικασία η επιτυχής µετάβαση από τα Εθνικά στα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Πηγή: PricewaterhouseCoopers, “Europe and International Financial 

Reporting Standards 2005 - Your questions answered”, 2002, p. 9). 

 

Τα κράτη µέλη έχουν επιτρέψει τη χρήση των ∆.Π.Χ.Π. και στις µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις, αλλά και για τις καταστάσεις που συντάσσουν οι επιχειρήσεις για 

εσωτερική χρήση και όχι για δηµοσίευση. Συγκεκριµένα, για τη χρήση των 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στις µη εισηγµένες επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει για 

τα κράτη µέλη της το ακόλουθο σχέδιο: 

I. Υποχρεωτική η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. σε: Κύπρος, Μάλτα, Σλοβακία. 

II. Επιτρέπεται η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. σε: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, ∆ανία, Εσθονία, 

Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λιθουανία, 
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Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 

Ηνωµένο Βασίλειο.  

III. Απαγορεύεται η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. σε:  Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία. 

 

Επίσης, ο Κανονισµός των Ενηµερωτικών ∆ελτίων, αλλά και η Οδηγία για τη 

∆ιαφάνεια ορίζουν ότι οι εκδότες των τρίτων χωρών (µη κρατών – µελών της Ε.Ε.), οι 

οποίοι έχουν κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά της Ε.Ε. ή οι οποίοι 

επιθυµούν να διενεργήσουν δηµόσια εγγραφή των κινητών τους αξιών στην Ευρώπη, θα 

απαιτείται, από την 1η Ιανουαρίου 2007, να προετοιµάζουν και να παρουσιάζουν τις 

οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύουν, βάση των υιοθετηµένων από την Ε.Ε. 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ή βάση των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων της τρίτης 

χώρας, εφόσον έχουν επικυρωθεί ως ισοδύναµα των ∆.Λ.Π.. 

 

Για τη δεύτερη περίπτωση ο Κανονισµός των Ενηµερωτικών ∆ελτίων και η Οδηγία για 

τη ∆ιαφάνεια απαίτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν µηχανισµό 

και να λάβει την αναγκαία απόφαση για το εάν δεδοµένα Γενικά Παραδεκτές 

Λογιστικές Αρχές τρίτων χωρών ισοδυναµούν µε τα ∆.Λ.Π.. Για το σκοπό αυτό η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την ανεξάρτητη Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (C.E.S.R.), και αυτή µε τη σειρά της προετοίµασε, 

µία κατάλληλη τεχνική εισήγηση (Πηγή: Ιστοσελίδα Φορολογική – Λογιστική Πύλη 

Ενηµέρωσης: www.gus.gr). 

 

4.2. Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

 

 

4.2.1 Σηµερινή Κατάσταση 

Την παρούσα στιγµή όλες οι αµερικάνικες επιχειρήσεις, εισηγµένες στη 

χρηµατιστηριακή αγορά και µη, χρησιµοποιούν τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α.– 

U.S. G.A.A.P.. 

 

Από τις περίπου 13.000 εισηγµένες επιχειρήσεις, βάση στοιχείων της Επιτροπής US 

Securities and Exchange, οι 1.200 επιχειρήσεις δεν είναι αµερικάνικες. Στην περίπτωση 

που αυτές οι ξένες επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων εφαρµόζουν τα ∆.Λ.Π. ή τα εθνικά πρότυπα των χωρών στις οποίες 
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ανήκουν, απαραίτητη θεωρείται και η κατάρτιση έκθεσης των εσόδων και των καθαρών 

παγίων σύµφωνα µε τα αµερικάνικα λογιστικά πρότυπα.  

 

Τη χρονική αυτή περίοδο θεωρείται πως είναι περίπου 350 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 

οι οποίες είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο των Ηνωµένων Πολιτειών και εφαρµόζουν 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα µέλη της S.E.C. έχουν αναφέρει ότι προτίθενται, 

µέχρι το τέλος της δεκαετίας ή ενδεχοµένως και νωρίτερα, να πραγµατοποιήσουν τις 

σχετικές ενέργειες προκειµένου να εξαλειφθεί η απαίτηση αυτή για εναρµόνιση από τις 

ξένες εισηγµένες εταιρίες που κάνουν χρήση των  ∆.Λ.Π..  

 

4.2.2 Σύγκλιση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. µε τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α. (U.S. 

G.A.A.P.) 

Το F.A.S.B. επιδιώκει για τουλάχιστον µία δεκαετία να συνεργαστεί µε άλλους εθνικούς 

οργανισµούς λογιστικής τυποποίησης και το I.A.S.B., για συγκεκριµένα θέµατα 

αµοιβαίου συµφέροντος. Η προσπάθεια αυτή όµως συναντά εµπόδια καθώς οι εκτενείς 

και λεπτοµερείς απαιτήσεις του F.A.S.B. και του S.E.C., για την υποβολή οικονοµικών 

καταστάσεων, θεωρήθηκαν ως η ποιοτική βάση σύγκρισης (quality benchmark) από την 

οποία έχουν επηρεαστεί αρκετές χώρες.  

 

Η πρόσφατη σειρά καταρρεύσεων µεγάλων εταιριών έθεσε, µεταξύ άλλων, ερωτήµατα 

και για την ποιότητα των λογιστικών προτύπων των Η.Π.Α.. Τα συγκεκριµένα πρότυπα 

έχουν επικριθεί πολλές φορές. Θεωρήθηκαν ως ένας από τους παράγοντες που 

συνέβαλαν σε εταιρικές αποτυχίες, διότι δεν ήταν αρκετά εύκαµπτα ώστε να επιτρέπουν 

στους ελεγκτές να αντιτίθενται στις λογιστικές πρακτικές που κρύβουν την οικονοµική 

ουσία των αµφισβητήσιµων συναλλαγών (questionable transactions). Ορισµένοι έχουν 

αναφέρει ότι εάν ίσχυαν τα υποτιθέµενα "principles-based" πρότυπα του I.A.S.B., οι 

ελεγκτές θα ήταν σε καλύτερη θέση προκειµένου να εξασφαλίσουν την αναγνώριση και 

τη γνωστοποίηση της ουσίας των συναλλαγών.  

 

Αυτό το κλίµα κριτικής, που συνδυάστηκε µε µια αυξανόµενη αποδοχή των ∆.Π.Χ.Π. 

σε πολλές χώρες, ήταν το πλαίσιο µέσα στο οποίο τον Οκτώβριο του 2002, το I.A.S.B. 

και το αµερικάνικο F.A.S.Β. άρχισαν ένα κοινό πρόγραµµα µε σκοπό τη σύγκλιση στη 

µεγαύτερη δυνατή έκταση των αµερικάνικων και των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

Λίγο αργότερα τα δύο Σώµατα υπέγραψαν ένα Υπόµνηµα Συµφωνίας “Memorandum of 
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Understanding”, επίσης γνωστό ως “The Norwalk Agreement” (Πηγή: De Lange, 

Howieson, “International Accounting Standards Setting and U.S. Exceptionalism”, 

Critical Perspectives on Accounting, In Press, 1 June 2004, p. 5).   

 

Το Υπόµνηµα Συµφωνίας επιβεβαιώνει τον κοινό στόχο τους: τα υψηλής ποιότητας 

λογιστικά πρότυπα για την κοινή χρήση τους στις παγκόσµιες αγορές κεφαλαίων. Το 

πρωτόκολλο σύµβασης είναι µια περαιτέρω επεξεργασία των στόχων και των αρχών 

που περιγράφονταν στο αρχικό πρωτόκολλο σύµβασης που δηµοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 

του 2002. Ενώ το νέο έγγραφο δεν αντιπροσωπεύει µια αλλαγή στο πρόγραµµα 

εργασίας της σύγκλισης των δύο Σωµάτων, απεικονίζει το πλαίσιο του σχεδίου δράσης 

της S.E.C. για την κατάργηση της υποχρέωσης µετάπτωσης (reconciliation) σε 

περιβάλλον Λογιστικών Προτύπων των Η.Π.Α. (U.S. G.A.A.P.) των λογιστικών 

καταστάσεων που έχουν συνταχθεί κατά τα ∆.Π.Χ.Π. από µη αµερικανικές επιχειρήσεις 

που είναι εισηγµένες ή ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε κεφαλαιαγορά των Η.Π.Α.. 

 

Το F.A.S.B. επίσης αναγνωρίζει το γεγονός ότι "λόγω του όγκου των διαφορών και της 

σύνθετης φύσης ορισµένων ζητηµάτων, πολλές διαφορές µεταξύ των Ηνωµένων 

Πολιτειών και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων θα εµµείνουν και πέρα από το 

2005". Σε µια προσπάθεια προώθησης του οράµατος της σύγκλισης του F.A.S.B. και 

του I.A.S.B., οι δύο Επιτροπές συµφώνησαν να ευθυγραµµίσουν την τεχνική ηµερήσια 

διάταξή τους και να εργαστούν πάνω στην ανάπτυξη ενός κοινού εννοιολογικού 

πλαισίου. 

 

Το περιεχόµενο και ο τρόπος αποτύπωσης της συµφωνίας Norwalk, αφήνει πάντως 

ανοικτή την πιθανότητα τα Πρότυπα των Ηνωµένων Πολιτειών να παραµείνουν 

ανεξάρτητα και διαφορετικά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ο όρος «πλήρως 

συµβατά» αντιστοιχεί στη δυνατότητα των δύο συνόλων προτύπων να συνυπάρξουν, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραιτήτως ότι τα δύο σύνολα προτύπων θα είναι τα ίδια.  

 

Τελικά, η συµφωνία Norwalk και η µεγάλη πλειοψηφία των σχολίων σχετικά µε αυτήν, 

αναφέρονται και στη σύγκλιση των προτύπων του F.A.S.B. και του I.A.S.B., χωρίς κάτι 

τέτοιο να σηµαίνει απαραίτητα ότι η έκβαση της συνεργασία των δύο Σωµάτων θα είναι 

ένα ενιαίο σύνολο λογιστικών προτύπων. Η έννοια του όρου σύγκλιση στην περίπτωση 

αυτή δε σηµαίνει ότι τα πρότυπα είναι τα ίδια, αλλά υπονοεί την κίνηση του ενός 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

47 

συνόλου προτύπων προς το άλλο. Κάτι τέτοιο αντιπαραβάλλεται µε τη θέση της Ε.Ε., 

της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, που στην ουσία είναι η καθαρή υιοθέτηση των 

∆.Π.Χ.Π.. 

 

4.2.3 Έξι Τοµείς Σύγκλισης των ∆.Λ.Π. µε τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α. 

Σε έξι τοµείς έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου βραχυπρόθεσµης σύγκλισης των 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. µε τα Λογιστικά Πρότυπα των Η.Π.Α. µέχρι το 2008: 

1. ∆.Λ.Π. 23: Κόστος ∆ανεισµού. Το πρώτο ζήτηµα βραχυπρόθεσµης σύγκλισης 

είναι οι διαφορές της λογιστικής αποτύπωσης του κόστους δανεισµού. Πρόθεση 

του I.A.S.B. είναι η κατάργηση της δυνατότητας αναγνώρισης ως εξόδου του 

κόστους δανεισµού, που σχετίζεται άµεσα µε εξαγορά, κατασκευή ή παραγωγή 

ενός στοιχείου ενεργητικού που απαιτεί µεγάλη χρονική περίοδο προετοιµασίας 

προτού χρησιµοποιηθεί ή πωληθεί. Το Συµβούλιο θα απαιτήσει την 

κεφαλαιοποίηση κάθε αντίστοιχου κόστους δανεισµού, σε έγγραφο 

διαβούλευσης. 

2. Φόρος εισοδήµατος. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα 

ζητήµατα µετάπτωσης των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στα Λογιστικά Πρότυπα των 

Η.Π.Α.. Κοινή πρόθεση των δύο Συµβουλίων αποτελεί η κατάργηση των 

εξαιρέσεων στην εφαρµογή της προσέγγισης υπολογισµού των προσωρινών 

φορολογικών διαφορών, τις οποίες προβλέπουν τόσο το ∆.Λ.Π. 12: «Φόροι 

Εισοδήµατος» - “Income Taxes”, όσο και το αντίστοιχο αµερικανικό S.F.A.S. 

109:“Accounting for Income Taxes”. Σε αυτό το στάδιο θα καταργηθεί η 

αντίστοιχη εξαίρεση µόνον για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε αλλοδαπές 

θυγατρικές εταιρείες και σε κοινοπραξίες.  

3. ∆.Λ.Π. 20: «Λογιστική των Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της 

Κρατικής Υποστήριξης». Οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της διάθεσης 

δικαιωµάτων έκλυσης στην ατµόσφαιρα βλαβερών αερίων, από διαδικασίες 

παραγωγής, ανάγκασαν το I.A.S.B. να αποσύρει τον Ιούνιο του 2005 την 

ερµηνεία I.F.R.I.C. 3: «∆ικαιώµατα Εκποµπής Ρύπων» - “Emission Rights” και 

να προχωρήσει σε διαδικασία αναθεώρησης του ∆.Λ.Π. 20: «Λογιστική των 

Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίησης της Κρατικής Υποστήριξης» - 

“Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance”, 

παρ' ότι είχε αποφασίσει να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο δια µέσου της 
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υιοθέτησης των µεθόδων αναγνώρισης επιχορηγήσεων του ∆.Λ.Π. 41: 

«Γεωργία» - “Agriculture”. Η λογική είναι ότι η απόδοση τέτοιων δικαιωµάτων 

από µια κυβέρνηση σε µια βιοµηχανία αποτελεί µια µορφή κρατικής 

επιχορήγησης, η οποία όµως ακολουθεί πλέον διαφορετικούς κανόνες από 

αυτούς του τοµέα της γεωργίας. 

4. Οι διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις των δύο Συµβουλίων δεν έχουν προχωρήσει 

ιδιαίτερα στον κρίσιµο τοµέα της διενέργειας περιοδικών ελέγχων διαφορών 

αποτίµησης, ζήτηµα που αποτελεί πεδίο εφαρµογής, µεταξύ άλλων, του ∆.Λ.Π. 

36: «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» - “Impairment of Assets”. 

5. Κοινοπραξίες. Στο πλαίσιο εξέτασης της αποτύπωσης των λογιστικών µεγεθών 

εταιριών που λειτουργούν υπό κοινό έλεγχο (joint ventures), το I.A.S.B. 

αποφάσισε την εφαρµογή µόνο της συµµετοχικής µεθόδου («equity method»). 

Συνεπώς οδηγούµαστε προς την κατάργηση της δυνατότητας ποσοστιαίας 

ενοποίησης που επιτρέπει το ∆.Λ.Π. 31: «Χρηµατοοικονοµική Παρουσίαση των 

∆ικαιωµάτων σε Κοινοπραξίες» - “Interests in Joint Ventures”. Προτού συµβεί 

κάτι τέτοιο, πρόθεση του I.A.S.B. είναι να διασαφηνίσει στο συγκεκριµένο 

πρότυπο τις διαφορές µεταξύ µιας κοινοπραξίας και µιας εξ’ αδιαιρέτου 

συµµετοχής στο ενεργητικό και στο παθητικό µιας κοινής «τακτοποίησης». 

6. ∆ιαφορές σε εσωτερικούς κλάδους (segments). Τα δύο Συµβούλια εντόπισαν 

αξιόλογες διαφορές µεταξύ των επίµαχων ∆.Λ.Π. 14: «Οικονοµικές 

Πληροφορίες κατά Τοµέα» - “Segment Reporting” και S.F.A.S. 31: “Disclosures 

about Segments of an Enterprise and Related Information”, ότι αφορά στα 

δηµοσιοποιούµενα σε οικονοµικές καταστάσεις λογιστικά στοιχεία που 

αναφέρονται σε εσωτερικούς «προϊοντικούς» ή «γεωγραφικούς» κλάδους. Ήδη 

από τον Ιανουάριο του 2006 εξεδόθη από το I.A.S.B. το έγγραφο διαβούλευσης 

E.D. 8, το οποίο υιοθετεί την προσέγγιση του S.F.A.S. 131, δηλαδή τη 

διοικητική προσέγγιση ή πληροφόρηση από τα δηµοσιοποιούµενα οικονοµικά 

στοιχεία εσωτερικών κλάδων. 
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4.2.4 Παράγοντες που Συµβάλλουν στη Μη Ολοκληρωτική Καθιέρωση των 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στις Η.Π.Α. 

Η επιχειρηµατική πραγµατικότητα των Η.Π.Α. έχει αρκετούς λόγους για να επιθυµεί την 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. σε άλλες χώρες. Ένας από τους λόγους αυτούς είναι ότι ένα 

καθολικό σύνολο λογιστικών προτύπων θα µείωνε το κόστος πληροφόρησης. Από την 

άλλη µεριά όµως υπάρχουν ορισµένοι παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στο να µη 

καθιερωθεί η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. στις Η.Π.Α.. 

 

Συγκεκριµένα, η δύναµη και η επιρροή που έχει αναπτύξει το F.A.S.B. είναι ένας από 

τους παράγοντες αυτούς. Τα δύο Συµβούλια (F.A.S.B. και I.A.S.B.) δεν είναι «ισότιµα» 

και το F.A.S.B. βρίσκεται σε προνοµιούχο θέση λόγω της επιρροής του στον 

επιχειρηµατικό κόσµο. Μια από τις σηµαντικότερες πηγές δύναµης του F.A.S.B. 

προέρχεται από το γεγονός ότι, στην πραγµατικότητα, αντιπροσωπεύει τα µέρη που 

αποτελούν τη µεγαλύτερη σε παγκόσµιο επίπεδο κύρια αγορά. Υπό αυτήν τη µορφή, το 

F.A.S.B. ενεργεί ως η φωνή για ένα σηµαντικό αριθµό παραγωγών, χρηστών και 

ελεγκτών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

Μια δεύτερη σηµαντική πηγή δύναµης του Αµερικάνικου Συµβουλίου είναι οι 

διαθέσιµοι σε αυτό πόροι και η στενή συνεργασία του µε το S.E.C.. Επίσης, όταν 

συγκρίνεται µε άλλα αντίστοιχα Σώµατα, η τεχνική αρχή του F.A.S.B. υποστηρίζεται 

από µια µακροχρόνια ιστορία δηµοσίευσης λογιστικών απαιτήσεων και µία ευρεία 

ποικιλία θεµάτων. 

 

Έπειτα, παράγοντες που συµβάλλουν στο να µη καθιερώνονται στην παρούσα φάση τα 

∆.Π.Χ.Π. στις Η.Π.Α. και ταυτόχρονα καθιστούν δύσκολο να προβλεφθεί το µέλλον 

των αµερικάνικων σχέσεων µε ∆.Π.Χ.Π. είναι η πολυπλοκότητα του ρυθµιστικού 

περιβάλλοντος στη χώρα αυτή, οι ενδοεπιχειρησιακές συγκρούσεις στις αµερικάνικες 

επιχειρήσεις, καθώς και οι συγκρούσεις µεταξύ των εθνών και των οικονοµικών 

οµάδων.    
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4.3 Καναδάς 

 

 

Αυτήν την περίοδο, οι καναδικές επιχειρήσεις που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο 

των Ηνωµένων Πολιτειών έχουν την ευχέρεια να χρησιµοποιούν τα Αµερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα, αλλά όχι τα ∆.Λ.Π., για τη δηµοσίευση των οικονοµικών εκθέσεων 

στην χώρα τους. Όλες οι άλλες καναδικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να 

χρησιµοποιούν τα Καναδικά Λογιστικά Πρότυπα.  

 

Από την άλλη µεριά, η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. επιτρέπεται στις ξένες επιχειρήσεις που 

όµως δηµοσιεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις τους στον Καναδά. Το Καναδικό 

Ίδρυµα Ορκωτών Λογιστών έχει θέσει υπό συζήτηση το ζήτηµα εάν πρέπει να 

συνεχιστεί η ανάπτυξη χωριστών Καναδικών Λογιστικών Προτύπων ή πρέπει να 

επιτραπεί ή ακόµη και να απαιτηθεί από τις καναδικές επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα. 

 

4.4 Κεντρική – Λατινική Αµερική 

 

 

Στην Αµερικάνικη ήπειρο κυριαρχούν τα εκάστοτε Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έντεκα 

είναι οι χώρες που έχουν εισάγει την υποχρεωτική χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στις εισηγµένες επιχειρήσεις τους και αυτές βρίσκονται κυρίως στην 

Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική (Αϊτή, Γουατεµάλα, Εκουαδόρ, ∆οµινικανή 

∆ηµοκρατία, Κόστα Ρίκα, Μπαχάµες, Ονδούρα, Παναµάς, Περού, Νήσος 

Μπαρµπάντος, Τζαµάικα). Ταυτόχρονα στη Βενεζουέλα το έτος 2006 έχει οριστεί ως η 

πρώτη εταιρική χρήση εισαγωγής των ∆.Λ.Π., ενώ στην Κολοµβία έχει προταθεί η 

υιοθέτηση των διεθνών προτύπων στα επόµενα χρόνια. 

 

4.5 Ασία – Ωκεανία 

 

 

Οι αρµόδιες αρχές στις ασιατικές χώρες έχουν υιοθετήσει ποικίλες απόψεις ως προς το 

θέµα της σύγκλισης των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων τους µε τα ∆.Λ.Π. για τις 

µεγάλες επιχειρήσεις. 
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Ουσιαστικά µόνο το Μπαγκλαντές απαιτείται από τις εισηγµένες επιχειρήσεις η χρήση 

των ∆.Π.Χ.Π. κατά την κατάρτιση των οικονοµικών τους καταστάσεων. Στην 

Αυστραλία, το Χογκ Κογκ και τη Νέα Ζηλανδία τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι 

στην ουσία πανοµοιότυπα µε τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.. Στην Αυστραλία και τη Νέα 

Ζηλανδία όµως, έχουν περιορίσει ορισµένες λογιστικές πολιτικές και έχουν προσθέσει 

κάποιες γνωστοποιήσεις και οδηγίες. Στις Φιλιππίνες έχουν υιοθετήσει λέξη προς λέξη 

όλα ∆.Λ.Π. που ίσχυαν το 2003, αλλά ακόµη δεν έχουν υιοθετήσει τα αναθεωρηµένα 

∆.Λ.Π. ή τα νέα ∆.Π.Χ.Π. που εκδόθηκαν τα επόµενα έτη. 

 

Η Σιγκαπούρη έχει υιοθετήσει τα περισσότερα ∆ιεθνή Πρότυπα, αν και έχει 

τροποποιήσει αρκετά, συµπεριλαµβανοµένων των I.A.S. 2, 16, 17, 28, 31 και 40. Στην 

Ινδία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τη Σρι Λάνκα και την Ταϊλάνδη επιλεγµένα διεθνή 

πρότυπα είναι πανοµοιότυπα µε ορισµένα τοπικά. Υπάρχουν όµως σηµαντικές διαφορές 

στα υπόλοιπα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, παρατηρούνται χρονικές 

καθυστερήσεις στην υιοθέτηση νέων ή στις τροποποιήσεις των ∆.Λ.Π.. 

 

Στην Κίνα, την Ινδονησία, την  Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και το Βιετνάµ τα 

Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα ακολουθούν τη µορφή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

κατά την τροποποίηση και αναθεώρησή τους. Βέβαια, εξακολουθούν να είναι πολύ 

σηµαντικές οι διαφορές τους. Τέλος, στην Κίνα, το Χογκ Κογκ, το Λάος και τη 

Βιρµανία σε µερικές εισηγµένες επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα να 

χρησιµοποιήσουν τα ∆.Λ.Π..  

 

4.6 Μέση Ανατολή 

 

 

Στη µεγαλύτερη επικράτεια των αραβικών χωρών τα λογιστικά δεδοµένα ακολουθούν 

όσα ορίζουν τα εθνικά λογιστικά πρότυπα. Εξαίρεση αποτελούν το Κουβέιτ και το 

Οµάν, που έχουν υιοθετήσει τη χρήση των ∆.Λ.Π. για όλες τις εισηγµένες επιχειρήσεις 

τους, και ο τραπεζικός κλάδος, στον οποίο η χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

είναι υποχρεωτική σε αρκετές χώρες της µέσης ανατολής (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 

Μπαχρέην). 
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4.7 Αφρική 

 

 

Η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες επιχειρήσεις ορισµένων 

χωρών. Οι χώρες αυτές είναι οι πιο ανεπτυγµένες και οι πιο τουριστικές της 

αφρικανικής ηπείρου. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την Αίγυπτο, την Κένυα, την 

Τανζανία, το Μαυρίκιο, τη Ζιµπάµπουε, τη Μαλάουι και τη Νότιο Αφρική. Με 

εξαίρεση την Αίγυπτο, εντοπίζονται δηλαδή στην νοτιοανατολική Αφρική. Στις 

επιχειρήσεις ορισµένων από τις υπόλοιπες χώρες επιτρέπεται η εφαρµογή των διεθνών 

προτύπων, αλλά κατά κύριο λόγο χρησιµοποιούνται τα εθνικά τους πρότυπα. 

 

4.8 Συµπεράσµατα 

 

 

Η σηµασία της λογιστικής εναρµόνισης σε διεθνές επίπεδο γίνεται πλέον ευρέως 

αποδεκτή για διάφορους λόγους. Κατ' αρχήν, η ραγδαία ανάπτυξη των διεθνών κύριων 

αγορών ενισχύει τον κυρίαρχο ρόλο τους ως διανοµέα οικονοµικών πόρων. Το πώς 

αποκαλύπτονται οι πληροφορίες στην αγορά είναι ένα κυρίαρχο θέµα για την 

εξασφάλιση της αποδοτικότητάς της. ∆εύτερον, η όλο και αυξανόµενη λίστα των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων δηµιουργεί µια επείγουσα ανάγκη για ένα καθολικό σύνολο 

λογιστικών προτύπων για αυτές τις εταιρίες, προκειµένου να µειωθεί το κόστος 

παραγωγής πληροφοριών και να αποστέλλεται ένα ενοποιηµένο, αξιόπιστο µήνυµα στην 

αγορά. Τρίτον, οι δραστηριότητες των θεσµικών επενδυτών γίνονται όλο και 

περισσότερο διεθνείς. Η παρουσία τους στις ξένες αγορές αναγκάζει τις εγχώριες 

εισηγµένες εταιρίες να παίξουν «το λογιστικό παιχνίδι» σύµφωνα µε παγκόσµιους 

κανόνες.  

 

Αναλύοντας τον πολιτικό χάρτη κάλυψης των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π, µπορούµε να 

οδηγηθούµε σε ορισµένα συµπεράσµατα ότι αφορά στην κάλυψη των Εθνικών 

Λογιστικών Προτύπων από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και στον τρόπο που δεύτερα 

κατανέµονται σε παγκόσµιο επίπεδο (Γράφηµα 1, Προσάρτηµα). Αρχικά µπορούµε να 

αναφέρουµε ότι έχει ήδη καθιερωθεί η χρήση των ∆.Π.Χ.Π. σε αρκετές χώρες της 

Κεντρικής Αµερικής, στην Ευρώπη, στις Αραβικές χώρες που συνάπτουν εµπορικές 

σχέσεις µε Ευρώπη και Αµερική, σε µερικές χώρες της Νοτιοανατολικής Αφρικής και 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

53 

στην Αυστραλία και Νέα Γουινέα. Επίσης, υπάρχουν αρκετές χώρες όπως η 

Βενεζουέλα, η Κολοµβία, η Ρώσικη Οµοσπονδία, το Μπαχρέιν, το Καζακστάν, η Κίνα 

και η Νέα Ζηλανδία όπου πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η 

χρήση των ∆.Π.Χ.Π. να καθιερωθεί µέσα στα επόµενα έτη. 

 

Με βάση τον παγκόσµιο χάρτη κάλυψης των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. µπορούµε να πούµε ότι 

υπάρχει µια συσπείρωση των χωρών που έχουν ή πρόκειται άµεσα να υιοθετήσουν τα 

∆.Π.Χ.Π. σε τέσσερα σηµεία του χάρτη (Κεντρική Αµερική, Ευρώπη, Νοτιοανατολική 

Αφρική και Αυστραλία). Παράλληλα, στο Βόρειο Ηµισφαίριο, µε εξαίρεση τον Καναδά, 

τις Η.Π.Α., το Μεξικό και τις υπό ανάπτυξη αφρικανικές χώρες,  η αποδοχή των 

∆.Π.Χ.Π. είναι ευρεία. 

 

Κατ’ επέκταση όµως, θεωρείται απαραίτητος και ο έλεγχος του ποσοστού αφοµοίωσης 

και εναρµόνισης µε τα νέα δεδοµένα που εισάγουν τα ∆.Π.Χ.Π.. Η µέτρηση της 

σύγκλισης των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και η 

ανάπτυξη περίπλοκων µέτρων σύγκλισης είναι σηµαντική για δύο κύριους λόγους.  

 

Κατ' αρχήν, δεν είναι όλες οι χώρες δεσµευµένες να υιοθετήσουν τα ∆.Π.Χ.Π.. Για 

παράδειγµα, η Ισλανδία, η Ιαπωνία και η Σαουδική Αραβία, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στο ∆ιεθνές Συνέδριο Λογιστικής Ανάπτυξης (International Forum on 

Accountancy Development – I.F.A.D., 2003) δεν έχουν ακόµα εκφράσει κάποια 

πρόθεση εναρµόνισης των Ε.Λ.Π. τους µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Κάποιες άλλες χώρες, όπως η 

Νέα Ζηλανδία, έχουν επιλέξει ένα µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα 

συγκλίνουν µε τα ∆.Π.Χ.Π. (µέχρι το 2007). Πράγµατι, στο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Λογιστικής είχε επίσης αναφερθεί ότι στις 3 ∆εκεµβρίου 2004 δεν επιτρεπόταν η χρήση 

των ∆.Π.Χ.Π. για τις εισηγµένες επιχειρήσεις 36 χωρών (συµπεριλαµβανοµένων της 

Αργεντινής, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Χιλής, των Φίτζι, της Ινδίας, της 

Ινδονησίας, του Μεξικού, των Φιλιππινών, της Ταϊβάν, της Τυνησίας, των Ηνωµένων 

Πολιτειών και του Βιετνάµ).  

 

Συνεπώς, για αυτές τις χώρες, είναι πιθανό να υπάρχουν πληροφοριακά οφέλη κατά τη 

µέτρηση και τον έλεγχο του βαθµού στον οποίο τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα 

εναρµονίζονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να 

παρατηρούνται οφέλη για τις κύριες αγορές και για τους χρήστες των οικονοµικών 
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καταστάσεων βοηθώντας τους στην αξιολόγηση της ποιότητας των δηµοσιευµένων 

λογιστικών στοιχείων των χωρών αυτών. 

 

Η µέτρηση της σύγκλισης είναι ακόµη σηµαντική επειδή, σε µερικές χώρες της Ε.Ε. που 

έχουν υιοθετήσει τα ∆.Π.Χ.Π. από το 2005, η εφαρµογή τους δεν επεκτείνεται σε όλες 

τις επιχειρηµατικές οντότητες, αλλά περιορίζεται στις εισηγµένες εταιρίες. 

 

Για να υπάρχει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της εναρµόνισης προς τα ∆.Π.Χ.Π. είναι 

αναµενόµενο να υπάρχουν και εµπόδια, τα οποία δυσχεραίνουν τη διαδικασία της 

σύγκλισης. Ειδικότερα, το κύριο εµπόδιο της σύγκλισης των εθνικών µε τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, που έχουν προσδιοριστεί από ανάλογες έρευνες, είναι η σύνδεση 

µεταξύ των νέων χρηµατοοικονοµικών και λογιστικών προτύπων και της φορολογικής 

λογιστικής. Έπειτα, βασικό εµπόδιο αποτελούν και οι διαφωνίες για την περίπλοκη 

φύση ορισµένων ∆.Π.Χ.Π., ειδικά εκείνων που συνδέονται µε τη µέθοδο της «εύλογης 

αξίας». Παράλληλα, ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα των 

υπό ανάπτυξη χωρών συνηθίζουν να καλύπτουν λιγότερα ζητήµατα από ότι τα 

∆.Π.Χ.Π.. Τέλος, στο θέµα που αναλύουµε υπεισέρχεται και ο παράγοντας των 

πολιτιστικών διαφορών και της κουλτούρας. 

 

Καθώς δεν κινούνται όλες οι χώρες προς την κατεύθυνση της σύγκλισης µε τα ∆.Π.Χ.Π. 

µε την ίδια ταχύτητα, πραγµατοποιούνται έρευνες της διαδικασίας αυτής, 

χρησιµοποιώντας και αναπτύσσοντας κατάλληλα µέτρα. Υπάρχουν δύο µέτρα µε βάση 

τα οποία µπορούν Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα να διαφέρουν από τα ∆.Π.Χ.Π.:  

1. Η απόκλιση. Τόσο τα Εθνικά όσο και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καλύπτουν 

ένα συγκεκριµένο λογιστικό θέµα, αλλά ορίζουν διαφορετικές µεθόδους. 

2. Η απουσία. Τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα δεν καλύπτουν λογιστικά ζητήµατα, 

τα οποία ρυθµίζονται από τα ∆.Π.Χ.Π.(Πηγή: Ding, Jeanjean, Stolowy, “Why do 

National G.A.A.P. differ from I.A.S.? The role of Culture”, The International 

Journal of Accounting, Volume 40, Issue 4, 2005, p. 334). 

 

 

 

 

 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

55 

4.9 Ο Ρόλος της Πολιτιστικής ∆ιάστασης στην Εναρµόνιση µε τα ∆.Λ.Π. 

 

 

Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες, οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόµενο οι διαφορές µεταξύ 

των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

εξηγούνται από την πολιτιστική και τη νοµική διάσταση. Για τη διεξαγωγή πορισµάτων 

γίνεται µέτρηση της διαφοράς µεταξύ των Ε.Λ.Π. και των ∆.Π.Χ.Π. χρησιµοποιώντας 

τα δύο µέτρα που προαναφέραµε: την απόκλιση και την απουσία. Επίσης, γίνεται χρήση 

δύο διαφορετικών συνόλων µέτρων κουλτούρας: το πρώτο είναι του Hofstede9 και το 

δεύτερο του Schwartz10. Μελετώντας τις ανάλογες έρευνες διαπιστώνουµε ότι οι 

πολιτιστικές αξίες συνδέονται µε το δείκτη της απόκλισης από τα ∆.Π.Χ.Π. πολύ 

περισσότερο από τη νοµική προέλευση. Όσον αφορά το δείκτη της απουσίας, δεν 

βρίσκουµε καµία σηµαντική σχέση είτε µε τις πολιτιστικές αξίες είτε µε τη νοµική 

προέλευση. 

 

Έπειτα, συµπεραίνουµε ότι αν και η νοµική προέλευση συνήθως θεωρείται ως η 

επεξηγηµατική µεταβλητή για τη λογιστική πληροφόρηση, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να 

συµβαίνει στο επίπεδο των κανόνων της λογιστικής στα πλαίσια της διεθνούς 

λογιστικής εναρµόνισης. Τέλος, τα συµπεράσµατά µας προτείνουν ότι οι τεχνικές και η 

πολιτική διάσταση της σύγκλισης, αν και ουσιαστικά ζητήµατα, δεν είναι τα µοναδικά. 

Η αντίθεση των ∆.Π.Χ.Π. δεν οδηγείται αποκλειστικά από συµβατικά κίνητρα ή από µια 

τεχνική ανωτερότητα, αλλά και από την ποικιλοµορφία στους πολιτιστικούς 

παράγοντες. 

 

Μπορούµε να συγκεκριµενοποιήσουµε την ανάλυσή µας αναφέροντας πορίσµατα µία 

έρευνας που αφορούσε τον ρόλο του πολιτισµού στη λογιστική εναρµόνιση και για την 

ακρίβεια το ρόλο που διαδραµατίζει η επίσηµη γλώσσα κάθε χώρας. 

 

Μια πτυχή της διαδικασίας µε την οποία τα ∆.Π.Χ.Π. γίνονται ένα αναπόσπαστο µέρος 

των εθνικών λογιστικών πρακτικών, ενδεχοµένως να είναι η γνωριµία µε νέους 

κανονισµούς, οι οποίοι δεν είναι ήδη γνωστοί σε εθνικό επίπεδο. Έπειτα, µία άλλη 
                                                 
9 Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across 

nations (2nd ed.), London, Sage Publications. 
10 Schwartz, S. H. (1994). Beyond individualism/collectivism: New cultural dimensions of values, Sage Publications. 
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πτυχή είναι η δυνατότητα αφοµοίωσης σε κάθε διάλεκτο ενός συνόλου προτύπων 

γραµµένα στα αγγλικά, καθώς η αγγλική είναι η επίσηµη γλώσσα της Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  

 

Η έρευνα εστιάζει στην Αίγυπτο, εφόσον είναι αναγνωρισµένος ηγέτης του αραβικού 

κόσµου, ο οποίος διαδραµατίζει έναν κεντρικό ρόλο στην πολιτική της Μέσης 

Ανατολής. Στην Αίγυπτο η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. έγινε υποχρεωτική για τις 

εισηγµένες επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ορισµένες απαιτήσεις τους ήταν ήδη 

γνωστές, καθώς απεικονίζονταν στην παλιά καθιερωµένη εθνική νοµοθεσία. 

Παράλληλα, άλλες απαιτήσεις δεν ήταν γνώριµες, αλλά µεταφράστηκαν στην τοπική 

γλώσσα και µερικές άλλες απαιτήσεις δεν ήταν γνωστές και ταυτόχρονα δεν ήταν 

διαθέσιµες και οι µεταφράσεις τους. 

 

Συγκεκριµένα, τα ∆.Π.Χ.Π. εκδίδονται επίσηµα στην αγγλική γλώσσα. Εντούτοις, η 

κύρια γλώσσα στην Αίγυπτο είναι τα Αραβικά και κατά την διάρκεια της εισαγωγής και 

της εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π., καµία επίσηµη αραβική µετάφρασή τους δεν ήταν 

διαθέσιµη σε κάποιο δηµόσιο αιγυπτιακό αρχείο. Υπήρξαν ιδιωτικές µεταφράσεις (π.χ. 

µεταφράσεις από πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρίες), αλλά δεν υπήρξε καµία άµεση 

πρόσβαση σε τέτοιες µεταφράσεις ή δηµοσιοποίησή τους. Από τα σχόλια που έχουν 

εκφραστεί στις εκθέσεις ελέγχου διάφορων επιχειρήσεων, φαίνεται ότι πράγµατι υπήρξε 

ένα γλωσσικό εµπόδιο για τα ∆.Λ.Π. ή τα ∆.Π.Χ.Π. για τα οποία δεν υπήρχε επίσηµη 

διαθέσιµη µετάφραση στην αραβική γλώσσα.  

 

Η έννοια του γλωσσικού εµποδίου είναι ένα σύνθετο θέµα, καθώς αφορά περισσότερα 

από ένα προβλήµατα στη δυνατότητα πρόσβασης στα ∆.Π.Χ.Π.. Ακόµα κι αν ήταν 

διαθέσιµες οι ιδιωτικές µεταφράσεις, θα προέκυπτε το ζήτηµα της αξιοπιστίας τους. 

Επίσης, ήταν σαφώς πιο δύσκολη η κατανόηση λογιστικών θεµάτων τα οποία δεν ήταν 

ήδη καθιερωµένα στην Αίγυπτο και ήταν αποτυπωµένα µόνο στην αγγλική. 

Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις ήταν απίθανο να βρουν την τεχνική υποστήριξη που θα τις 

βοηθούσε στην κατανόηση της αγγλικής εκδοχής των ∆.Π.Χ.Π., εκτός και αν 

συνεργάζονταν µε ελεγκτές που είχαν διεθνείς ιστοχώρους και συνδέσεις – links (Πηγή: 

Abd-Elsalam – Weetman, “Introducing International Accounting Standards to an 

emerging capital market: relative familiarity and language effect in Egypt”,  Journal of 

International Accounting, Auditing and Taxation, Volume 12, Issue 1, 2003, p. 71). 
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Κατανοούµε ότι η εξοικείωση µε τα νέα λογιστικά πρότυπα είναι πιο προβληµατική 

στην περίπτωση που το επιτακτικό υλικό δεν είναι διαθέσιµο στην τοπική γλώσσα. Ο 

παράγοντας γλώσσα έχει αποδειχθεί εµπόδιο για την αλλαγή και στην περίπτωση των 

κρατών της Βαλτικής. Στην προκειµένη περίπτωση έχει αναφερθεί ότι η λογιστική 

µπορεί να παραµείνει ένα θέµα «συναρµολόγησης» λόγω έλλειψης επαρκούς 

πληροφόρησης στην επίσηµη Εσθονική, Λεττονική και Λιθουανική γλώσσα και ότι 

ορισµένα θέµατα λογιστικής, καθιερωµένα στη δύση, είναι προσιτά µόνο στη Ρωσική ή 

Πολωνική γλώσσα. 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι συχνά υπάρχει µια χρονική καθυστέρηση ενός έτους µεταξύ της 

έκδοσης νέου ∆.Π.Χ.Π. και των διαθέσιµων µεταφράσεών του. Και αυτό γιατί υπάρχουν 

δύο στάδια στα οποία πραγµατοποιείται η µετάφραση. Το ένα στάδιο συσχετίζεται µε τη 

σχετική εξοικείωση µε το περιεχόµενο των ∆.Π.Χ.Π. και το δεύτερο µε τη δυνατότητα 

ακριβούς αποτύπωσης των ∆.Π.Χ.Π. στη γλώσσα της κάθε χώρας. Αντίστοιχα εµπόδια 

υπήρξαν και στην Ελβετία, καθώς υπήρχε απαίτηση για µεταφράσεις των ∆.Λ.Π. τόσο 

στη γερµανική, όσο και στην γαλλική και ιταλική γλώσσα. 

 

Τελικά το 2001, αναγγέλθηκε ότι στον ιστοχώρο του I.A.S.C. ήταν έτοιµη και διαθέσιµη 

µια επίσηµη αραβική µετάφραση των ∆.Λ.Π.. Σε γενικές γραµµές, η µετάφραση στην 

αραβική γλώσσα είναι αναµφισβήτητα επιτακτική για τις 22 αραβικές χώρες.  

Εντούτοις, δεν πρέπει να υποτιµηθεί η πολυπλοκότητα της εφαρµογής των 

µεταφράσεων σε 22 χωριστά λογιστικά πλαίσια. 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα συµπερασµατικά αναφέρει ότι στην περίπτωση όπου υπήρχαν 

διαθέσιµες µεταφράσεις στην αραβική γλώσσα, το επίπεδο εναρµόνισης µε τις οικείες 

και γνωστές πτυχές των απαιτήσεων των ∆.Π.Χ.Π. ήταν σηµαντικά πιο υψηλό από το 

επίπεδο συµµόρφωσης µε τις σχετικά άγνωστες πτυχές των γνωστοποιήσεων των 

∆ιεθνών Προτύπων. Περαιτέρω παρατηρήθηκε ότι στην περίπτωση όπου δεν υπήρχαν 

διαθέσιµες επίσηµες µεταφράσεις στην αραβική και όπου οι πτυχές των 

γνωστοποιήσεων των ∆.Π.Χ.Π. ήταν σχετικά άγνωστες, το επίπεδο εναρµόνισης ήταν 

χαµηλότερο. 
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Αποδεικνύεται ότι τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την έλλειψη εξοικείωσης µε 

ορισµένα θέµατα είναι µεγαλύτερα στις χώρες όπου η προσέγγιση και οι απαιτήσεις των 

νέων προτύπων είναι πολύ διαφορετικές από την εγχώρια παράδοση. Αυτές οι χώρες 

αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα σε ότι αφορά την εξοικείωση, τα οποία 

εξαλείφονται µε την εκπαίδευση και την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη.  

 

Η διαδικασία όµως αυτή της εξοικείωσης είναι αρκετά δαπανηρή. Σε πολλές 

αναπτυσσόµενες χώρες ή αναδυόµενες αγορές, όπου το εποπτικό σώµα της 

κεφαλαιαγοράς δεν είναι ισχυρό, το σχετικό κόστος της µη-συµµόρφωσης µε τα νέα 

λογιστικά πρότυπα ενδέχεται να είναι χαµηλότερο από το κόστος της συµµόρφωσης. 

Είναι, εποµένως, σηµαντικό όσοι προχωρούν στην υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. να 

γνωρίζουν την προεργασία και τους πόρους που απαιτούνται για να υποστηρίξουν την 

επιτυχή εναρµόνιση µε αυτά11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα “Know-How Fund”. Το 1996, το πρόγραµµα αυτό αναφερόταν στην εισαγωγή 

των ∆.Π.Χ.Π. στη Ρουµανία και αναγνώρισε εξαρχής τη σηµασία µιας αξιόπιστης µετάφρασης των ∆.Π.Χ.Π. στη 

ρουµάνικη γλώσσα προκειµένου να γίνει ευκολότερα και γρηγορότερα η εναρµόνιση των λογιστικών προτύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

∆.Λ.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

5.1 Νέες Πρακτικές που Εισάγουν τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

 Η µετάβαση από ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στην ουσία αντιστοιχεί στην έκδοση 

προτύπων, τα οποία δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην ενηµέρωση των µετόχων. 

 Η φιλοσοφία των διεθνών προτύπων αντιστοιχεί στην απεικόνιση της ουσίας 

υπερ άνω του τύπου. Για παράδειγµα, η έκδοση ενός Τιµολογίου Πώλησης – 

∆ελτίου Αποστολής δεν ισοδυναµεί µε κάποιο έσοδο ή προκαταβολή κάποιου 

χρηµατικού ποσού ή χρηµατοδοτική µίσθωση. 

 Ότι αφορά στους αναβαλλόµενους φόρους (∆.Λ.Π. 12), επιτρέπεται η µεταφορά 

φορολογικού βάρους από τη µία χρονολογική περίοδο στην άλλη. Στην ουσία 

πρόκειται για ετεροχρονισµό του κόστους των αποσβέσεων ή κάποιου άλλου 

εξόδου. 

 Απαιτείται εξειδικευµένη γνώση χρηµατοοικονοµικών και πρακτική εµπειρία 

προκειµένου να καταχωρηθούν ορισµένα µεγέθη, όπως είναι οι προκαταβολές. 

  Απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες, όπως για 

παράδειγµα µε ορκωτούς εκτιµητές και εµπειρογνώµονες για την αξία των 

πάγιων στοιχείων ή µε αναλογιστές για την πρόβλεψη παροχών προς το 

προσωπικό. 

 Πραγµατοποιείται διαφοροποίηση – επέκταση του περιεχοµένου των 

οικονοµικών καταστάσεων. Για παράδειγµα οι εκκρεµείς υποθέσεις βρίσκονται 

πλέον στο προσάρτηµα, δεν υπάρχει πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων, αλλά 

πίνακας µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. 
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5.2 Καινοτοµίες των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Θεωρείτε πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις αξιολογούν ως θετικές 

ή πολύ θετικές τις καινοτοµίες που εισάγουν τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι πιο σηµαντικές από αυτές 

είναι η ευελιξία που παρέχουν ορισµένα πρότυπα ως προς την επιλογή εναλλακτικών 

λογιστικών µεθόδων, η δυνατότητα αποτίµησης ορισµένων στοιχείων του ενεργητικού 

σε πραγµατικές αξίες, η λογιστική αρχή αποτύπωσης της ουσίας και όχι του νοµικού 

τύπου και η χρήση εκτιµήσεων της διοίκησης για την απεικόνιση ορισµένων 

οικονοµικών µεγεθών. 

 

Πίνακας 5. Καινοτοµίες που Εισάγουν τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

  
Ευελιξία στην επιλογή 
σηµαντικών αρχών 

Εκτίµηση σε τρέχουσες 
τιµές 

Πολύ Θετική 15.7% 23.5% 
Θετική 57.8% 59.8% 

Ουδέτερη 24.5% 14.7% 
Αρνητική 2.0% 2.0% 

Πολύ Αρνητική  0.0% 0.0% 
 

  
Έµφαση στην ουσία της 

συναλλαγής 
Χρήση λογιστικών 

εκτιµήσεων 

Πολύ Θετική 17.5% 8.7% 
Θετική 55.3% 63.1% 

Ουδέτερη 25.2% 22.3% 
Αρνητική 1.9% 4.9% 
Πολύ Αρνητική  0.0% 1.0% 

 

Για την ακρίβεια, οι επιχειρήσεις σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% εµφανίζονται θετικές 

ως προς την ευελιξία στην επιλογή σηµαντικών αρχών που εισάγουν τα ∆.Π.Χ.Π., την 

εκτίµηση στις τρέχουσες τιµές, την έµφαση στην ουσία της συναλλαγής και τη χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων. Στον αντίποδα, µόνο το 1% των επιχειρήσεων κρατάει πολύ 

αρνητική στάση και µόνο ως προς την καινοτοµία των ∆.Π.Χ.Π. για τον τρόπο χρήσης 

των λογιστικών εκτιµήσεων (Πηγή:Έρευνα Grant Thornton, «Πόσο έτοιµες είναι οι 
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ελληνικές επιχειρήσεις να εφαρµόσουν τα ∆.Π.Χ.Π.; Τα αποτελέσµατα της έρευνας της 

Grant Thornton», Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Grant Thornton Α.Ε., 2005, 

σελ.6). 

 

Σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να γίνει µια παρατήρηση. Η εφαρµογή των ∆.Λ.Π. δεν 

αποτελεί πανάκεια. Όπως έχει δείξει η εµπειρία στο εξωτερικό, υπάρχουν πάντα 

περιθώρια εµφάνισης πλασµατικών πληροφοριών. Το γεγονός αυτό δεν µειώνει τα 

σηµαντικά οφέλη, απλά υπαγορεύει τη διατήρηση της προσοχής και της κριτικής 

στάσης του εκάστοτε ενδιαφερόµενου για τα µεγέθη µιας εταιρίας.     

 

5.3 Βαθµός Αποδοχής των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Η πλειοψηφία των εισηγµένων επιχειρήσεων έχει θετική στάση ως προς την εισαγωγή 

των ∆.Π.Χ.Π., καθώς εκτιµά ότι κατά αρχή θα αναβαθµίσουν την επάρκεια και την 

ποιότητα των παρεχόµενων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών. Η ευρεία αποδοχή των 

∆ιεθνών Προτύπων προέρχεται από τη διοίκηση των ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία 

ενθαρρύνει την εισαγωγή και τη σωστή εφαρµογή τους. 

 

Την προσέγγιση αυτή συµµερίζονται σε µεγαλύτερο βαθµό τα στελέχη των 

Οικονοµικών ∆ιευθύνσεων, που σε ποσοστό 41% θεωρούν τα νέα πρότυπα ένα 

σηµαντικό εργαλείο για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Αντίθετα, µόλις 

το 11% των στελεχών οικονοµικών υπηρεσιών διατηρεί µία αρνητική στάση και 

αντιλαµβάνεται την εισαγωγή των ∆.Π.Χ.Π. ως µία επιπρόσθετη υποχρέωση. Περίπου 

ένα στα δύο στελέχη όµως, διατηρεί µία περισσότερο ουδέτερη στάση θεωρώντας πως η 

εισαγωγή των ∆.Π.Χ.Π. διαφοροποιεί την προσέγγιση της έως τώρα εργασίας τους και 

όχι την ουσία αυτής.  

 

Από την άλλη µεριά τα στελέχη των υπολοίπων διευθύνσεων θεωρούν ότι η εισαγωγή 

των προτύπων είναι ένα θέµα που δεν τους αφορά και µόλις το 30% αυτών 

συνειδητοποιεί ότι πρέπει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην εφαρµογή των προτύπων 

και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων που προκύπτουν. Τα στελέχη του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων παρουσιάζουν µία 
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περισσότερο ώριµη προσέγγιση και εκτιµούν σε µεγαλύτερο ποσοστό ότι θα πρέπει να 

εµπλακούν. 

 

Εξετάζοντας την αποδοχή των ∆.Π.Χ.Π. µε βάση τον κλάδο στον οποίο ανήκει η κάθε 

επιχείρηση, παρατηρούµε πως περισσότερο θετικές εµφανίζονται οι επιχειρήσεις του 

χρηµατοπιστωτικού κλάδου, ενώ λιγότερο ενδιαφέρον δείχνουν οι εκδοτικές και 

εκτυπωτικές επιχειρήσεις. Συγκεκριµένα, οι εταιρίες που παρέχουν χρηµατοπιστωτικές 

υπηρεσίες σε ποσοστό 93% εκτιµούν ότι µε την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων θα 

είναι σε θέση να παράσχουν περισσότερο αξιόπιστες πληροφορίες. Ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις Μεταποίησης – Βιοµηχανίες, οι Υπηρεσίες, οι Κατασκευαστικές, το 

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο και τέλος οι Εκδοτικές και Εκτυπωτικές εταιρίες 

(Γράφηµα 2, Προσάρτηµα). 

 

Τέλος, µπορούµε να αναφέρουµε πως µε βάση την κεφαλαιοποίησή τους περίπου το 

85% των επιχειρήσεων που συνθέτουν τον Γενικό ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου διατηρεί 

θετική στάση απέναντι στα νέα πρότυπα. Παρόµοια ποσοστά παρουσιάζουν και οι 

επιχειρήσεις που ανήκουν στους δείκτες FTSE 20 και FTSE mid40, ενώ αντίθετα οι 

επιχειρήσεις µικρότερης κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE smcap80 έχουν θετική 

στάση µόνο σε ποσοστό 52%. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πούµε πως στο σύνολό τους οι περισσότερες 

επιχειρήσεις προτιµούν τη χρήση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Στην ουσία, 6 

στις 10 επιχειρήσεις προτιµούν τα ∆.Π.Χ.Π. ως βάση για την κατάρτιση των 

οικονοµικών τους καταστάσεων και µόνο το 13% προτιµάει τα εθνικά πρότυπα. 

Σηµαντικό όµως είναι και το ποσοστό (28%) που θεωρεί και τα δύο πλαίσια κατάρτισης 

των οικονοµικών καταστάσεων εξίσου ικανοποιητικά (Γράφηµα 3, Προσάρτηµα). 

 

Ιδιαίτερα χαµηλό βαθµό αποδοχής από τη µεριά των επιχειρήσεων, αλλά και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει λάβει το θέµα της δηµιουργίας και εισαγωγής µίας 

ευρωπαϊκής εκδοχής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

 

Ο «µηχανισµός» ενοποίησης των χωρών της Ε.Ε., θεωρείται πως έχει τη δύναµη να 

απορρίψει την εισαγωγή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ευρώπη. Κάτι τέτοιο θα 

µπορούσε κάλλιστα να οδηγήσει στη δηµιουργία Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων. 
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Συνεπώς, οι οικονοµικές καταστάσεις που θα καταρτίζονταν σύµφωνα µε µια 

ευρωπαϊκή εκδοχή των ∆.Π.Χ.Π., δεν θα ήταν απόλυτα εναρµονισµένες µε τα όσα 

ορίζουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οπότε τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα έπρεπε να 

αποκαλούνταν κάπως αλλιώς ή να λαµβάνουν εξειδικευµένο λογιστικό έλεγχο. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όµως, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να προβεί σε µία τέτοια 

αλλαγή. 

 

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε πολυεθνική ελεγκτική εταιρία, η πλειοψηφία 

των ευρωπαίων οικονοµικών διευθυντών δεν επιθυµεί ο µηχανισµός ενοποίησης των 

ευρωπαϊκών κρατών να οδηγήσει στη δηµιουργία Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων. 

Μια ευρωπαϊκή εκδοχή των ∆.Λ.Π. θα λειτουργούσε ενάντια στο στόχο για συγκρίσιµες 

οικονοµικές πληροφορίες σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

Μεταφράζοντας τις απόψεις αυτές σε αριθµούς µπορούµε να αναφέρουµε πως το 57% 

των Οικονοµικών ∆ιευθυντών επιθυµούν έναν πανευρωπαϊκό ή διεθνή µηχανισµό 

επιβολής λογιστικών προτύπων πέρα από τις εθνικές εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, το 

71% των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα τα 

∆.Π.Χ.Π., παρουσιάζει ιδιαίτερη ικανοποίηση από τα οφέλη που επέφερε στην 

επιχείρησή τους η µετάβαση αυτή. 

 

5.4 Προσδοκίες  

 

 

Όπως είναι αναµενόµενο είναι αρκετές οι προσδοκίες, αλλά και οι ανησυχίες των 

επιχειρήσεων στο σύνολό τους αναφορικά µε την εφαρµογή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.. Τα 

βασικά πλεονεκτήµατα των ∆.Λ.Π. αντιστοιχούν και στις κύριες προσδοκίες των 

στελεχών των επιχειρήσεων. Το ζήτηµα είναι να δούµε κατά πόσο, στους κόλπους των 

επιχειρήσεων, υπάρχει αισιόδοξο κλίµα ως προς την πραγµατοποίηση των θετικών 

στοιχείων που αναµένεται να εισάγουν τα νέα πρότυπα. 

 

Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων προσδοκά ότι µε την υιοθέτηση ∆.Π.Χ.Π. θα 

βελτιωθεί η εικόνα τους στην αγορά. Μία στις δύο επιχειρήσεις πιστεύει ότι η 

υιοθέτηση των διεθνών προτύπων θα τους προσδώσει κύρος, ενώ µία στις τέσσερις 

αντιµετωπίζει τα νέα πρότυπα ως ένα µέσο µέτρησης των δυνάµεων της στην 
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παγκόσµια αγορά. Αντίθετα, µόλις το 5% των επιχειρήσεων αισθάνεται την εφαρµογή 

των προτύπων ως απειλή και προβληµατίζεται ότι θα αποκαλυφθούν οι αδυναµίες τους 

ή θα τεθούν στο περιθώριο (Γράφηµα 4, Προσάρτηµα). 

 

Μία εξίσου βασική προσδοκία των επιχειρήσεων είναι ότι η εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. θα 

βοηθήσει στην εισροή ξένων κεφαλαίων σε αυτές. Το 88% των επιχειρήσεων 

υποστηρίζει αυτήν την άποψη. Το 75% όµως αυτών των εταιριών θεωρεί πως η 

επιχειρηµατικότητα παραµένει το ουσιαστικό εργαλείο προσέλκυσης των επενδυτών. Η 

εκτίµηση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι ένα από τα πλεονεκτήµατα της εισαγωγής 

των ∆.Π.Χ.Π. είναι ότι παρέχουν µία κοινή βάση αξιολόγησης της απόδοσης των 

επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Γράφηµα 5, Προσάρτηµα). 

 

Παράλληλα, οι µισές περίπου επιχειρήσεις (53%) εκτιµούν πως µε την εισαγωγή και την 

εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. θα είναι ευκολότερη η άντληση κεφαλαίων από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κυρίως από τις τράπεζες του εξωτερικού, στις οποίες 

µέχρι τώρα κατέφευγαν σπανιότερα. Το 43% των στελεχών, όµως, εκτιµά ότι δεν θα 

αλλάξει σηµαντικά η διαδικασία δανεισµού των επιχειρήσεών τους. 

 

Τέλος, βελτιωµένη πιστεύει ότι θα αποτυπώνεται η οικονοµική τους θέση το 33% των 

επιχειρήσεων, ενώ σχεδόν ίδιο είναι το ποσοστό που θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει 

σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη χρήση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (29%). Αξιοσηµείωτα υψηλό είναι και το ποσοστό που δηλώνει 

ότι ακόµη δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει µε αξιοπιστία την επίδραση που έχουν τα 

πρότυπα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.   

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των προσδοκιών των επιχειρήσεων µε βάση τον 

κλάδο δραστηριότητας στον οποίο αυτές ανήκουν. Σύµφωνα µε το Γράφηµα 7 

παρατηρούµε ότι οι κατασκευαστικές και οι µεταποιητικές επιχειρήσεις αναµένουν, σε 

ποσοστό 42% και 43% αντίστοιχα, βελτίωση της οικονοµικής τους θέσης όπως αυτή θα 

απεικονίζεται µε τα νέα πρότυπα. Οι κατασκευαστικές και οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών παρουσιάζουν επίσης ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, 35% και 30% αντιστοίχως, 

που αδυνατεί να εκτιµήσει τη σχετική επίδραση. Σε αντίθεση, οι εµπορικές επιχειρήσεις 

σε ποσοστό 61% δεν περιµένουν να µεταβληθεί σηµαντικά η οικονοµική τους θέση 

(Γράφηµα 6, Προσάρτηµα). 
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5.5 Βαθµός Ετοιµότητας 

 

 

Ο βαθµός ετοιµότητας των επιχειρήσεων ως προς το χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί από 

τις υπουργικές αποφάσεις για την υιοθέτηση των ∆.Π.Χ.Π. αντιστοιχεί τόσο στην 

τεχνική επάρκεια των εταιριών, όσο και στα αντανακλαστικά τους και στις στρατηγικές 

αποφάσεις που έχουν λάβει για την οµαλή µετάβαση σε αυτά. 

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει συντάξει ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης, το οποίο 

όµως τώρα µπαίνει στη φάση υλοποίησης. Σηµαντικά διαφοροποιηµένη άποψη για την 

οµαλή µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. έχουν οι εταιρίες που συµµετέχουν στον Γενικό 

∆είκτη12, καθώς και στους δείκτες FTSE 20 και FTSE mid 4013. Μία όµως στις δύο 

εταιρίες δηλώνει ότι το πλάνο υλοποιείται όπως ακριβώς έχει οριστεί και πως δεν 

υπήρξαν έντονα εµπόδια κατά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων του 

πρώτου εξάµήνου του 2005 (Γράφηµα 7, Προσάρτηµα). 

 

Ιδιαίτερα θετική πάντως είναι η αντίληψη που κυριαρχεί ότι οι ενέργειες οι οποίες 

γίνονται πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους τα επιχειρηµατικά δεδοµένα συνολικά σε 

επίπεδο εταιρίας ή οµίλου εταιριών και όχι αποσπασµατικά στα στενά πλαίσια της 

οικονοµικής διεύθυνσης µόνο και µόνο για τις ανάγκες σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Παρόλα αυτά, υπάρχει και ένας µικρός αριθµός επιχειρήσεων της τάξεως 

                                                 
12 Ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (Γ.∆.Χ.Α.), όπως υπολογίζεται σήµερα, δηµιουργήθηκε στις 4 
Ιανουαρίου 1988. Έχει ως βάση την 31.12.1980 και τιµή βάσης το 100. Τη στιγµή της δηµιουργίας του ο Γ.∆.Χ.Α. 
περιλάµβανε 49 εταιρίες ή 71 µετοχές, ενώ σήµερα περιλαµβάνει συνολικά 60 µετοχές. Ο δείκτης αυτός είναι 
σταθµισµένος µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία.  
 
Η ερµηνεία της τιµής του Χρηµατιστηριακού ∆είκτη έχει ως εξής: εάν ο Γ.∆.Χ.Α. έχει σήµερα (9.12.2005, σχεδόν 25 
χρόνια αργότερα) 3.512,82 µονάδες αυτό ερµηνεύεται ότι εάν ο επενδυτής είχε τοποθετήσει 100 µονάδες στις 
31.12.1980 σε µετοχές του δείκτη και την συγκεκριµένη στάθµιση, σήµερα οι επενδύσεις του αυτές θα άξιζαν, σε 
τρέχουσες τιµές, 3.512,82 µονάδες.  
 
Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα καταρτίζονται διάφοροι χρηµατιστηριακοί δείκτες, κυριότεροι και εγκυρότεροι των 
οποίων είναι ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ο FTSE/ASE 20, FTSE/ASE Mid 40 και ο FTSE/ASE 
Small Cap 80. Οι δείκτες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αποτελούν χαρακτηριστική περίπτωση σύνθετου αριθµητικού 
δείκτη, όπου οι τιµές των περιλαµβανοµένων µετοχών είναι σταθµισµένες ανάλογα µε τη χρηµατιστηριακή αξία τους 
σε σχέση µε τη συνολική χρηµατιστηριακή αξία όλων των εισηγµένων µετοχών που συµµετέχουν στο δείκτη.  
 
13 Οι δείκτες FTSE αποτελούν το αποτέλεσµα της συνεργασίας της διοίκησης του Χ.Α. και της FTSE International, 
µιας κοινής εταιρίας των Financial Times και του Χρηµατιστηρίου του Λονδίνου. 
 
Ο δείκτης FTSE/ASE 20 έχει ως βάση την 23.9.1997 µε τιµή βάσης το 1.000.  Στην ουσία, είναι ο δείκτης υψηλής 
κεφαλαιοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνει τις 20 µεγαλύτερες µε βάση τη χρηµατιστηριακή αξία εταιρίες που είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ο δείκτης FTSE/ASE Mid 40 είναι ο δείκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο 
οποίος περιλαµβάνει τις επόµενες 40 σε χρηµατιστηριακή αξία εταιρίες  
(Πηγή: Νικόλαος ∆. Φίλιππας, Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστηµιακό, Αθήνα, 2005, σελ. 136). 
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του 12% που θεωρεί ότι το θέµα δεν απαιτεί κεντρικό σχεδιασµό, µεταθέτοντας την 

ευθύνη υλοποίησης αποκλειστικά στα οικονοµικά στελέχη. 

 

Συγκεκριµένα, το 50% των επιχειρήσεων δηλώνει πως κατά τον σχεδιασµό του πλάνου 

τους έχει λάβει υπόψη τα επιχειρηµατικά δεδοµένα του οµίλου σε σύνολο, ενώ το 30% 

έχει λάβει υπόψη του τα συνολικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και δεν έχει 

περιοριστεί στα πλαίσια των οικονοµικών στοιχείων. Προσέγγιση ιδιαίτερα θετική για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. (Γράφηµα 8, 

Προσάρτηµα). 

 

Ο βαθµός ετοιµότητας µίας επιχείρησης στο σύνολό της σε σχέση µε την εφαρµογή των 

∆ιεθνών Προτύπων µπορεί να διερευνηθεί σύµφωνα και µε µία ακόµη µεταβλητή, το 

βαθµό ετοιµότητας του έµψυχου δυναµικού της. Ως προς τις γνώσεις και την εµπειρία 

του προσωπικού σε θέµατα εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π. διαπιστώνουµε ότι µόλις µία στις 

δέκα επιχειρήσεις δηλώνει ότι τα στελέχη της έχουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική 

κατάρτιση. Οι περισσότερες επιχειρήσεις  (51%) αναφέρουν ότι τα στελέχη τους έχουν 

θεωρητική µόνο γνώση για το αντικείµενο, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετές εταιρίες 

(34%) που αναφέρουν ότι τα στελέχη τους έχουν ελάχιστες γνώσεις και εµπειρία 

σχετικά µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Συνοψίζοντας, κρίνεται ιδιαίτερα µικρό το ποσοστό των 

επιχειρήσεων (15%) που θεωρούν ότι τα στελέχη τους µπορούν να αντεπεξέλθουν 

πλήρως στις νέες συνθήκες. 

 

Εάν αναλύσουµε το θέµα αυτό σε επίπεδο επιµέρους δεικτών του Χ.Α.Α. παρατηρούµε 

ότι οι εταιρίες του FTSE 20 δηλώνουν ότι τα στελέχη τους έχουν επαρκή θεωρητική και 

πρακτική εµπειρία σε ποσοστό 50%. Αντίθετα, οι εταιρίες του δείκτη FTSE Small Cap 

8014 αναφέρουν ότι τα µισά τους στελέχη διαθέτουν ελάχιστη εµπειρία ή γνώσεις 

(Γράφηµα 9, Προσάρτηµα). 

 

Είναι συνεπώς αναµενόµενη η επιλογή της µεγάλης πλειοψηφίας των επιχειρήσεων να 

στραφούν σε εξωτερικούς συνεργάτες προκειµένου να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. 

Οι περισσότερες εισηγµένες επιχειρήσεις έχουν δηλώσει πως έχουν χρειαστεί τη 

                                                 
14 Ο δείκτης FTSE/ASE Small Cap 80 είναι ο δείκτης µικρής κεφαλαιοποίησης, ο οποίος µε βάση τη 
χρηµατιστηριακή αξία περιλαµβάνει τις επόµενες 80 εταιρίες µετά από αυτές που περιλαµβάνει ο δείκτης FTSE/ASE 
Mid 40 (Πηγή: Νικόλαος ∆. Φίλιππας, Επενδύσεις, Εκδόσεις Πανεπιστηµιακό, Αθήνα, 2005, σελ. 137). 
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βοήθεια εξωτερικών συµβούλων για την εφαρµογή των προτύπων, αλλά και για να 

επιτευχθεί ο µέγιστος βαθµός αφοµοίωσης από τα στελέχη τους. Μοιρασµένες είναι και 

οι απόψεις για την ανάγκη στελέχωσης των τµηµάτων των επιχειρήσεων µε 

εξειδικευµένο προσωπικό. Την ανάγκη για στελέχωση φαίνεται να αναγνωρίζουν 

περισσότερο οι εταιρίες του χρηµατοπιστωτικού κλάδου και του χονδρικού και λιανικού 

εµπορίου. 

 

Η µέχρι στιγµής εµπειρία έχει δείξει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις κατέφυγαν στη 

συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες. Το 75% των επιχειρήσεων όµως ενδιαφέρεται 

για την ενηµέρωση και την επιµόρφωση των στελεχών τους. Όµως, το ενδιαφέρον αυτό 

προέρχεται αποκλειστικά από τα στελέχη της οικονοµικής διεύθυνσης, γεγονός λογικό 

εάν συνδυαστεί µε την αρνητική στάση που έχουν  υιοθετήσει τα στελέχη των λοιπών 

διευθύνσεων απέναντι στο ενδεχόµενο εµπλοκής τους στην εφαρµογή των προτύπων. 

Προβληµατίζει όµως το γεγονός ότι µία στις δύο επιχειρήσεις, αν και εκδηλώνει 

ενδιαφέρον, µεταθέτει το πρόγραµµα εκπαίδευσης για το εγγύς µέλλον. 

 

Αποτελεί κοινή οµολογία το γεγονός ότι στην ελληνική πραγµατικότητα παρατηρείται 

σοβαρό έλλειµµα έµπειρων στελεχών, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, ακόµη 

και αν πρόκειται για στελέχη ελεγκτικών – συµβουλευτικών εταιριών.  

 

Για τους παραπάνω λόγους περισσότερες από τις µισές επιχειρήσεις είχαν τοποθετηθεί 

αρνητικά ως προς το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του προγράµµατος µετάβασης στα 

∆.Λ.Π.. Για την ακρίβεια, οι επιχειρήσεις αυτές θεώρησαν το χρονοδιάγραµµα πιεστικό. 

Θετική στάση από την αρχή υιοθέτησε το 30% των επιχειρήσεων, αλλά µόλις το 10% το 

χαρακτήρισε ρεαλιστικό.  

 

Αναλύοντας το θέµα αυτό µε βάση τον κλάδο στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις 

παρατηρούµε ο κλάδος του εµπορίου είχε υιοθετήσει την ευνοϊκότερη στάση. Σε 

αντίθεση, οι επιχειρήσεις των κλάδων της βιοµηχανίας – µεταποίησης, των υπηρεσιών 

και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών παρουσιάστηκαν περισσότερο επιφυλακτικές 

ως προς το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, γεγονός αναµενόµενο λόγω των σηµαντικών 

ιδιοµορφιών που παρουσιάζουν οι κλάδοι αυτοί. 
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Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν ξεκίνησε εγκαίρως 

τις διαδικασίες µετάβασης στα νέα πρότυπα, είτε λόγω έλλειψης συντονισµού, είτε 

µικρής εµπειρίας του προσωπικού, είτε δυσκολίας εύρεσης των κατάλληλων 

συµβούλων, ήταν αναµενόµενη η αρνητική στάση και η ανησυχία τους ως προς τα 

χρονικά περιθώρια υλοποίησης αυτού του προγράµµατος. 

 

5.6 Απαιτούµενες Προσαρµογές 

 

 

Οι προσαρµογές που καλούνται οι επιχειρήσεις να πραγµατοποιήσουν σε σχέση µε τις 

απαιτήσεις των ∆ιεθνών Προτύπων, αφορούν σε θέµατα εναρµόνισης των 

πληροφοριακών συστηµάτων και σχεδιασµού των βραχυπρόθεσµων και 

µακροπρόθεσµων στρατηγικών δράσης.  

 

Σχετικά µε τις προσαρµογές των πληροφοριακών συστηµάτων έχουν γίνει οι πρώτες 

ουσιαστικές κινήσεις από τη µεριά των εταιριών δηµιουργίας πλατφόρµας 

επιχειρησιακών λύσεων. Οι µεγάλες, πολυεθνικές εταιρίες δηµιουργίας και προµήθειας 

λογισµικού, όπως η SAP και η American Express Financial, εκµεταλλευόµενες τη νέα 

πρόκληση και τις σαρωτικές αλλαγές που επέφερε η εισαγωγή των ∆.Λ.Π. εισήγαγαν 

στην αγορά εξειδικευµένα προγράµµατα. Τα προγράµµατα αυτά είναι λύσεις που 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν και να κάνουν πιο αξιόπιστες τις διαδικασίες 

υιοθέτησης των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Με αυτόν 

τον τρόπο περιορίζονται οι χρονοβόρες και χειροκίνητες διαδικασίες. 

 

Ορισµένες επιχειρήσεις µάλιστα, ανέπτυξαν προγράµµατα µε ειδικές ρυθµίσεις, οι 

οποίες βοηθούν στις έντονες απαιτήσεις κάποιων προτύπων, όπως είναι για παράδειγµα 

το ∆.Λ.Π. 39 ή προγράµµατα και εργαλεία ειδικά προορισµένα για εταιρίες 

συγκεκριµένων κλάδων, όπως είναι οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί (Πηγή: 

Ιστοσελίδα :www.sap.com). Αν και η αφοσίωση των συγκεκριµένων εταιριών στην 

ανάπτυξη και βελτίωση των προγραµµάτων είναι µεγάλη, τα προβλήµατα που 

ανακύπτουν είναι σηµαντικά. Έντονη είναι και η κριτική για την αξιοπιστία που 

παρέχουν τέτοιου είδους προγράµµατα και για το ποσοστό µε το οποίο µπορούν να 

αντεπεξέλθουν σε εξειδικευµένες απαιτήσεις και να καλύψουν όλο το φάσµα των 

αναγκών των επιχειρήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις είναι ακόµη ιδιαίτερα διστακτικές ως 
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προς την εισαγωγή και την εκπαίδευση του προσωπικού τους στη χρήση ανάλογων 

λειτουργικών. 

 

Συγκεκριµένα, παρατηρείται ότι το 46% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει αναλάβει 

καµία σχετική δράση. Θετικό µπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι το 38% των 

εισηγµένων έχει αποφασίσει και εκτελεί σταδιακά τις απαιτούµενες διαδικασίες, ενώ το 

11% έχει αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες αυτήν την προσαρµογή. Αντίθετα, µέχρι 

στιγµής µόνο το 5% δηλώνει ότι όλες οι απαιτούµενες προσαρµογές έχουν 

ολοκληρωθεί. Εκ διαµέτρου αντίθετη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι εταιρίες που 

συµµετέχουν στο Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.Α., καθώς το 65% αυτών έχει ξεκινήσει τις 

διαδικασίες µετάβασης (Γράφηµα 10, Προσάρτηµα).  

 

Ό,τι αφορά στον σχεδιασµό στρατηγικής παρατηρείται ότι µέχρι στιγµής λίγες είναι οι 

εταιρίες που έχουν εκτιµήσει αναλυτικά το κόστος προσαρµογής και έχουν προχωρήσει 

στη σύνταξη ανάλογου προϋπολογισµού. Παρόλο που οι επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν 

κατανοήσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας µετάβασης και εναρµόνισης, οι 

περισσότερες έχουν αρκεστεί σε έναν πρόχειρο υπολογισµό του κόστους µετάβασης και 

σχεδόν το ένα τέταρτο των εταιριών δεν έχει ασχοληθεί µε την εκτίµηση του 

συγκεκριµένου κόστους. Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν προχωρήσει στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις µακροχρόνιες επιδράσεις των ∆.Π.Χ.Π. στις 

οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

Ιδιαίτερα θετικό όµως θεωρείται το γεγονός ότι το 98% αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα 

των αποφάσεων που θα πρέπει να ληφθούν από την πρώτη εφαρµογή των προτύπων σε 

αντίθεση µε ένα 2% το οποίο δεν γνωρίζει τη σπουδαιότητα των επιδράσεων. 

Προβληµατισµό όµως προκαλεί ότι το 42% των επιχειρήσεων, αν και γνωρίζει ότι θα 

προκύψουν σοβαρές και µακροχρόνιες επιδράσεις στα οικονοµικά τους δεδοµένα, τώρα 

προχωρούν στη λήψη µέτρων εντοπισµού αυτών των επιδράσεων. Θετικό, επίσης, είναι 

ότι το 56% µελετά τις επιδράσεις των εν λόγω αποφάσεων είτε εσωτερικά είτε µέσω 

εξωτερικών συµβούλων. 
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5.7 Καινούργιο Πλαίσιο Εφαρµογής 

 

 

Με την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων προκύπτουν νέες ανάγκες που 

επιβάλλουν την εξέταση της επάρκειας του θεσµικού πλαισίου, τον εντοπισµό και την 

πραγµατοποίηση των απαραίτητων προσαρµογών.  

 

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η διαδικασία προσαρµογής είναι 

αµφίδροµη και αφορά όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Θεωρείται ότι οι αρµόδιες 

ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα που διαµορφώνει η 

αλλαγή των λογιστικών προτύπων. Συγκεκριµένα, το 68% των εξεταζόµενων 

επιχειρήσεων θεωρεί ότι οι αλλαγές είναι εκτεταµένες και η προσαρµογή των 

ελεγκτικών µηχανισµών θα πρέπει θα θεωρείται βέβαιη, ενώ το 28% θεωρεί ότι 

χρειάζεται προσαρµογή σε συγκεκριµένους τοµείς. 

 

Προβλήµατα και εµπόδια κατά την εναρµόνιση µε τα ∆.Π.Χ.Π. παρουσιάζονται από το 

νοµικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώνεται στην ελληνική πραγµατικότητα. Για τον λόγο 

αυτό υπερισχύει η πεποίθηση των εισηγµένων επιχειρήσεων ότι θα πρέπει να γίνουν 

ευρύτερες αλλαγές στο υπάρχον θεσµικό πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο στην 

εµπορική και φορολογική νοµοθεσία όσο και στα ισχύοντα λογιστικά σχέδια, γενικό και 

κλαδικά.  

 

Ανάλογα προβλήµατα παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η κάθε µία 

επιδιώκει την πιο συµφέρουσα και αποδοτική επίλυση του θέµατος. Στην Ελβετία, για 

παράδειγµα, η φορολογικής φύσης λογιστικές απαιτήσεις του κράτους θεωρούνται ως 

ένα εµπόδιο στη σύγκλιση των ελβετικών λογιστικών προτύπων µε τα ∆.Π.Χ.Π.. Οι 

φόροι εισοδήµατος έχουν καθοριστεί σε ένα µη ενοποιηµένο επίπεδο και είναι 

βασισµένοι σε νοµικούς απολογισµούς. Έτσι, η Ελβετική Επιτροπή Λογιστικής 

τυποποίησης θεώρησε απαραίτητη τη χρήση των ∆.Π.Χ.Π. µόνο για την κατάρτιση των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Οπότε, κατέστησε την εφαρµογή των 

∆.Π.Χ.Π. υποχρεωτική και επιδιώκει τη συνεχή εναρµόνιση σε αυτά από τις µεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις της.  
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Στην Ελλάδα, απαραίτητη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει στην εναρµόνιση µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα, θεωρείται η σύσταση ενός κεντρικού οργάνου. Πράγµατι, το 52% των 

εισηγµένων επιχειρήσεων πιστεύει ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός τέτοιου οργάνου, 

ενώ το 37% πιστεύει ότι είναι απαραίτητο αλλά θα προτιµούσε να έχει κυρίως 

συµβουλευτικό και όχι ελεγκτικό ρόλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 11% των 

εταιριών θεωρεί ότι οι διαδικασίες της πρώτης µετάβασης και της εναρµόνισης θα 

πρέπει να συντονιστούν από τις ίδιες χωρίς την ύπαρξη κεντρικής καθοδήγησης 

(Γράφηµα 11, Προσάρτηµα). 

 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στις απαντήσεις που δίνουν οι εταιρίες 

που συµµετέχουν στους επιµέρους δείκτες του Χ.Α.Α. σε σχέση µε αυτές που 

συµµετέχουν στον Γενικό ∆είκτη. Οι εταιρίες των επιµέρους δεικτών φαίνεται να 

προτιµούν το συµβουλευτικό ρόλο σε αντίθεση µε τις εταιρίες του Γενικού ∆είκτη που 

επιθυµούν µεγαλύτερη εµπλοκή ενός κεντρικού οργάνου στο συντονισµό της 

εναρµόνισης µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Τέλος, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις είναι πρόθυµες να συµµετάσχουν σε 

έναν κεντρικό φορέα συντονισµού των διαδικασιών µετάβασης στα ∆ιεθνή Πρότυπα. 

Ιδίως οι εταιρίες του κλάδου των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών εµφανίζουν 

µεγαλύτερη προθυµία να καταθέσουν συγκεκριµένες απόψεις και προτάσεις. Το γεγονός 

αυτό είναι λογικό καθ’ότι κατά τη διαδικασία εισαγωγής των ∆.Π.Χ.Π. στις εταιρίες του 

συγκεκριµένου κλάδου παρουσιάζονται έντονα προβλήµατα και δυσκολίες. 

 

Το κράτος από τη µεριά του, έχει αναλάβει ορισµένες πρωτοβουλίες για τη λύση 

προβληµάτων και νέων αναγκών που έχουν προκύψει. Για παράδειγµα, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, µέσω του προέδρου της, έχει οργανώσει συνάντηση µε το προεδρείο 

της Ένωσης Εισηγµένων Εταιρειών, στο οποίο εξηγεί τι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 

κατά την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων υπό τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.. 
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5.8 Αρνητικά Σχόλια για τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

 Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι πολύ 

θεωρητικά. 

 Εστιάζουν στη µέθοδο της εύλογης αξίας (“fair value”), ενώ ταυτόχρονα τα 

∆.Π.Χ.Π. εισάγουν µία σειρά από εξίσου σηµαντικές, νέες πρακτικές και 

καινοτοµίες. 

 Εκφράζουν Αγγλοσαξονική κουλτούρα. Η Αγγλοσαξονική νοοτροπία ορίζει ότι 

το κράτος οριοθετεί και έρχονται οι θεσµοί της αγοράς και των επιχειρήσεων για 

να καθορίσουν τη λεπτοµέρεια.  

 ∆εν κατανοούν την ελληνική πραγµατικότητα. Η Αγγλοσαξονική νοοτροπία 

είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που επικρατεί µέχρι στιγµής στα ελληνικά 

δεδοµένα και είχε επιβάλλει το κράτος µέσω του Ε.Γ.Λ.Σ.. 

 Απειλούν την σταθερότητα και το κλίµα βεβαιότητας που έχει δηµιουργηθεί 

µέχρι στιγµής, καθώς τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα συντονίζονται πολύ 

περισσότερο µε τους κώδικες, τους νόµους, το οικονοµικό και κοινωνικό 

υπόβαθρο της χώρας. 

 Προσθέτουν φόρτο εργασίας, πραγµατοποιούνται λάθη και δηµιουργείται 

αίσθηµα ανασφάλειας κατά την πρώτη εφαρµογή. 

 Ανέδειξαν τα προβλήµατα που όλοι υποψιάζονταν. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Κ.Ν. 2190/1920 

ΚΑΙ ΤΑ ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

 

6.1 Η Έννοια των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων Bάσει της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

 

  

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονοµική µονάδα µε 

σκοπό να τα χρησιµοποιεί ως µέσα δράσεώς της κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

τους, η οποία οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερη του έτους (παρ. 2.2.110 Ε.Γ.Λ.Σ. και 

αρ.42ε, παρ.4, κωδ. Ν2190/1920). 

 

Στην κατηγορία των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται οι 

εδαφικές εκτάσεις, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις κτιρίων, τα τεχνικά έργα, τα 

µηχανήµατα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, τα µεταφορικά µέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός 

εξοπλισµός µίας επιχείρησης. 

 

Ειδικότερα, όταν αναφερόµαστε στις εδαφικές εκτάσεις εννοούµε τα οικόπεδα, τα 

γήπεδα, τα αγροτεµάχια, τα δάση, τα ορυχεία, τα µεταλλεία, τα λατοµεία, τις φυτείες και 

γενικά οποιαδήποτε έκταση γης της οποίας η κυριότητα ανήκει στην οικονοµική 

µονάδα. Μπορεί να γίνει η διάκριση µεταξύ: 

I. Εδαφικών εκτάσεων που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιµης ζωής, δηλαδή δε 

φθείρονται από τη χρήσης τους ή την πάροδο του χρόνου και συνεπώς δεν 

αποσβένονται (π.χ. οικόπεδα, αγροτεµάχια) και 

II. Εδαφικών εκτάσεων που η διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους είναι περιορισµένη 

και για το λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα (π.χ. ορυχεία, µεταλλεία) 

 

Έπειτα, οι εγκαταστάσεις κτιρίων αντιστοιχούν σε πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως 

ηλεκτρικές, υδραυλικές, κλιµατιστικές, τηλεπικοινωνιακές, πνευµατικής ή µη 

µεταφοράς και άλλες, οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, 
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ώστε ο αποχωρισµός τους να µην είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη του 

κτιρίου. Οι εγκαταστάσεις αυτές στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων 

παρακολουθούνται σε υπολογαριασµούς των λογαριασµών των κτιρίων, στα οποία είναι 

ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες. 

 

Στην περίπτωση οριζοντίου ιδιοκτησίας, η οποία αποτελείται από γήπεδο και κτίριο, 

πρέπει να γίνεται διαχωρισµός της αξίας του γηπέδου από την αξία των κτισµάτων, 

βάση σχετικής έκθεσης αρµόδιου πολιτικού µηχανικού, έστω και αν αποκτώνται µαζί. 

 

6.2 Η Έννοια των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων Βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 ενσώµατες ακινητοποιήσεις είναι τα ενσώµατα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία που: α)κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή 

υπηρεσιών, για εκµίσθωση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς και β)αναµένεται να 

χρησιµοποιηθούν για περισσότερο από µία λογιστική περίοδο. 

 

Με βάση το ίδιο πρότυπο, ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων διέπεται από 

την αρχή της αναγνώρισης, δηλαδή πρέπει να αναγνωρίζεται και να καταχωρείται στο 

ενεργητικό όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

I. Πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το 

περιουσιακό αυτό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, 

η επιχείρηση µπορεί να εκτιµήσει µε επαρκή βεβαιότητα ότι τα οφέλη θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση όταν συγχρόνως έχει παραλάβει και τους κινδύνους 

του ίδιου του περιουσιακού στοιχείου. Πριν συµβεί κάτι τέτοιο, η συναλλαγή για 

την απόκτηση του παγίου µπορεί να ακυρωθεί, συνήθως χωρίς ουσιαστική ποινή, 

οπότε δεν καταχωρείται και ως ενσώµατη ακινητοποίηση. 

II. Η αξία κτήσεων αυτού του στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

Σηµειώνεται ότι το ∆.Λ.Π. 16 δεν εφαρµόζεται για βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που 

συνδέονται  µε γεωργική δραστηριότητα15, καθώς επίσης και για δικαιώµατα ορυχείων – 

µεταλλείων, την αναζήτηση και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου και όµοιων πόρων που 

                                                 
15 Ο λογιστικός χειρισµός των συγκεκριµένων στοιχείων περιγράφεται από το ∆.Λ.Π. 41 «Γεωργία». 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

79 

δεν αναγεννιούνται. Εφαρµόζεται όµως για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις που 

χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη ή στη διατήρηση δασών, ορυχείων κλπ.  

 

6.2.1 Ανταλλακτικά και Eίδη Συντηρήσεως Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 

Πολλά ανταλλακτικά και είδη συντηρήσεως καταχωρούνται συνήθως στα αποθέµατα 

και βαρύνουν τα  έξοδα όταν αναλώνονται. Όµως, µεγαλύτερης αξίας ανταλλακτικά και 

εφεδρικός εξοπλισµός χαρακτηρίζονται ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις, όταν η 

επιχείρηση αναµένει να τα χρησιµοποιήσει για περισσότερες από µία χρήσεις και µόνο 

σε σχέση µε ένα στοιχείο (∆.Λ.Π. 16, παρ. 8). 

 

6.2.2 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις µε Επιµέρους Στοιχεία ∆ιαφορετικής ∆ιάρκειας 

Ωφέλιµης Ζωής 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι ορθό να κατανέµεται η συνολική αξία κτήσεως ενός 

πάγιου στοιχείου στα µέρη που το συγκροτούν και να παρακολουθείται κάθε επιµέρους 

στοιχείο ξεχωριστά. Αυτό συµβαίνει όταν τα επιµέρους στοιχεία έχουν διαφορετική 

ωφέλιµη ζωή, έτσι ώστε να απαιτείται η χρήση διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων 

και µεθόδων. Για παράδειγµα, ένας κλίβανος, µε διάρκεια ζωής είκοσι έτη, και το 

εσωτερικό του τοίχωµα, το οποίο για λόγους ασφαλείας πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 

πέντε έτη, αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστά αποσβεστέα πάγια στοιχεία (∆.Λ.Π. 16, παρ. 

13). 

 

6.2.3 Ενσώµατα Στοιχεία Αποκτώµενα για Λόγους Ασφαλείας ή Περιβαντολογικούς 

Η απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων, µολονότι δεν αυξάνει άµεσα τα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη κάποιου υπάρχοντος πάγιου στοιχείου, µπορεί να είναι 

αναγκαία για να λάβει η επιχείρηση οικονοµικά οφέλη από άλλα πάγια στοιχεία. Για 

παράδειγµα, µία χηµική βιοµηχανία είναι ενδεχόµενο να πρέπει ή να υποχρεούται από 

το νόµο να εγκαταστήσει ορισµένες νέες διαδικασίες χηµικής παραγωγής για να 

συµµορφωθεί µε τις περιβαντολογικές απαιτήσεις παραγωγής και εναποθήκευσης 

χηµικών. Επειδή, η χηµική βιοµηχανία δεν µπορεί να παράγει και να πουλά εάν δεν 

υπάρχουν στο εργοστάσιο ειδικές εγκαταστάσεις, η αξία εγκαταστάσεως αυτών κρίνεται 

ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι µε τις  συγκεκριµένες 

εγκαταστάσεις δεν αυξάνεται η παραγωγικότητα του εργοστασίου. 
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6.3 Η Αξία Κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων Βάσει της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας 

 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία οι αυξήσεις των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία στην τιµή κτήσεως ή στο κόστος ιδιοκατασκευής 

τους. Τιµή κτήσεως είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς η οποία προσαυξάνεται µε τα 

ειδικά έξοδα αγοράς, τις δαπάνες διαµόρφωσης χώρων, εγκαταστάσεως και 

συναρµολόγησης µηχανηµάτων κ.α. και µειώνεται µε τις σχετικές εκπτώσεις. 

 

Ειδικά για τα ακίνητα, αξία κτήσεως είναι η αναγραφόµενη στο συµβόλαιο αγοράς. Το 

έξοδα κτήσεως ακινήτων (φόρος µεταβίβασης, συµβολαιογραφικά, µεσιτικά κ.α.) δεν 

προσαυξάνουν την αξία κτήσεως ακινήτων αλλά καταχωρούνται στο ενεργητικό ως 

έξοδα πολυετούς απόσβεσης (κωδ. Ν. 2190/1920, άρθρο 43, παρ. 5). 

 

6.4 Η Αξία Κτήσεως των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων Βάσει των 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Σύµφωνα µε την αρχή αναγνώρισης του κόστους ενός ενσώµατου πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου, η επιχείρηση αποτιµά κάθε κόστος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων όταν 

πραγµατοποιείται. Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που 

πραγµατοποιήθηκαν αρχικά για την απόκτηση ή την κατασκευή στοιχείων των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 

 

Το κόστος ενός στοιχείου περιλαµβάνει (∆.Λ.Π. 16, παρ. 16): 

1. Την τιµή αγοράς του, αυξηµένη µε τους εισαγωγικούς δασµούς και τους φόρους 

που δεν επιστρέφονται και µειούµενη µε τις εµπορικές εκπτώσεις. 

2. Κάθε κόστος που αφορά άµεσα τη θέση του περιουσιακού στοιχείου. 

3. Το εκτιµώµενο κόστος αποσυναρµολόγησης και αποµάκρυνσης του 

περιουσιακού στοιχείου και της αποκατάστασης του χώρου όπου έχει 

τοποθετηθεί το περιουσιακό αυτό στοιχείο, στην περίπτωση όπου η επιχείρηση 

έχει αποδεχθεί την άνω δέσµευση είτε κατά την απόκτηση του ενσώµατου 

περιουσιακού στοιχείου, είτε ως συνέπεια της χρήσης του στοιχείου για 
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συγκεκριµένη χρονική περίοδο για άλλους λόγους, εκτός της παραγωγής 

αποθεµάτων, κατά την περίοδο εκείνη. 

 

6.5 Αποτίµηση Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Βάσει της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας 

 

 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην αξία της τιµής κτήσεως ή 

του κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται µε τις δαπάνες 

προσθηκών και βελτιώσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις. Σε περίπτωση 

αναπροσαρµογής της αξίας κτήσεως του παγίου περιουσιακού στοιχείου, που γίνεται σε 

εφαρµογή ειδικού νόµου, η αναπροσαρµοσµένη αξία θεωρείται ως νέα αξία κτήσεως 

του οικείου παγίου. Εποµένως, αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των πάγιων 

στοιχείων δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτή γίνεται σε εφαρµογή ειδικού νόµου. Για την 

εφαρµογή αυτού του νόµου, η αναπροσαρµοσµένη αξία των στοιχείων θεωρείται ως η 

νέα αξία κτήσης αυτών. 

 

Ως εκ τούτου, εκτός από τις αναπροσαρµογές των γηπέδων και των κτιρίων που έγιναν 

τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας µε τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, Ν. 542/1977, Ν. 

1249/1982, της απόφασης του Υπ. Οικονοµικών Ε. 2665/1988, του άρθρου 20 του Ν. 

2065/1992, του άρθρου 28 του Ν. 3091/2002 και του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004, των 

πλοίων, που έγινε µε τις διατάξεις του Ν. 1731/1987, άρθρου 12 του Ν. 3193/2003 και 

των µηχανηµάτων, που έγινε µε τις διατάξεις του Ν. 1731/1987, καµία άλλη 

αναπροσαρµογή των παγίων δεν επιτρέπεται να γίνει. Εάν, όµως, η επιχείρηση 

αυθαιρέτως αναπροσαρµόσει τις αξίες των παγίων της, τότε, εκτός από το γεγονός ότι 

συντάσσει µη νόµιµες οικονοµικές καταστάσεις, η προκύπτουσα υπεραξία θεωρείται 

αυτόµατη υπερτίµηση του παγίου κεφαλαίου και φορολογείται µε το συντελεστή 

φορολογίας εισοδήµατος της επιχείρησης16. 

 

Οι ισχύοντες σήµερα νόµοι για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων είναι ο Ν. 

2065/1992 και ο Ν. 3229/2004. 

 

                                                 
16 Υπ. Οικονοµικών 1003991/2003, ∆ελτίο Συνδέσµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 2003, σελ. 154 
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Ν. 2065/1992: Τα πάγια αποτιµώνται στις τιµές που η επιχείρηση τα απέκτησε ( ή στο 

ιστορικό κόστος). Για παράδειγµα, εάν µία επιχείρηση απέκτησε το έτος 1950 ένα 

ακίνητο στην Πλατεία Συντάγµατος αντί 300.000 δρχ., η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη, 

µέχρι σήµερα, να εξακολουθεί να το εµφανίζει στα περιουσιακά στοιχεία της µε την ίδια 

αξία, σε αντιστοιχία σε ευρώ,  που κατέβαλε το έτος 1950. Θα εµφανίσει διαφορετικό 

ποσό µόνο εάν κάποια διάταξη νόµου την υποχρεώσει να το αναπροσαρµόσει. 

 

Η αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων, που γίνεται µε βάση τις ειδικές διατάξεις, έχει 

ως στόχο τη διόρθωση, λόγω του πληθωρισµού, της υποτιµηµένες αξίας των παγίων 

όπως εµφανίζεται στα λογιστικά βιβλία και αντιστοίχως και της καθαρής θέσεως της 

εταιρίας (Ε.ΣΥ.Λ., αρ. γνωµ. 297/1998). 

 

Η εξάλειψη της υπεραξίας που έχει συσσωρευθεί στα πάγια του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ύστερα από την αναπροσαρµογή της αξίας των στοιχείων αυτών 

(κεφαλαιοποίηση αφανών αποθεµατικών) συντελείται εγκαίρως µόνο αν προβλέπεται 

από ειδικό νόµο. Η παραπάνω κεφαλαιοποίηση αποτελεί πραγµατική αύξηση κεφαλαίου 

της επιχείρησης, η οποία πραγµατοποιείται µε µονοµερή ενέργειά της χωρίς νέες 

εισφορές ιδιοκτητών, αλλά µε κάλυψη του σχετικού ποσού από πραγµατική αξία που η 

επιχείρηση έχει στα χέρια της και που κατανέµεται αναλογικά σε όλους τους  µετόχους 

ή εταίρους (Υπ. Οικονοµ., πολ. 1127/2004). Η άνω υπεραξία λόγω της αναπροσαρµογής 

της αξίας των παγίων σε γενικές γραµµές, δεν αποτελεί πραγµατικό κέρδος της 

επιχείρησης και για αυτό δεν καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως, αλλά 

καταχωρείται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.  

 

Επίσης, στο άρθρο 21 του συγκεκριµένου νόµου αναφέρεται ότι προκειµένου για 

ακίνητα, που η αναπροσαρµοσµένη αξία τους είναι µεγαλύτερη εκείνης που 

προσδιορίζεται βάση του συστήµατος του αντικειµενικού προσδιορισµού, τότε ως 

αναπροσαρµοσµένη αξία του ακινήτου θεωρείται η αξία που προκύπτει µε βάση το 

σύστηµα αυτό. Τέλος, σχετικά µε ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που δεν 

ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων και από 

την αναπροσαρµογή αυτών προκύπτει αξία µεγαλύτερη εκείνη της πραγµατικής, 

δύναται να ληφθεί ως αναπροσαρµοσµένη αξία του ακινήτου αυτή που αποδεικνύεται 

µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
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Ν. 3229/2004 (άρθρο 15): Οι τραπεζικές, ασφαλιστικές, εισηγµένες στο Χ.Α.Α. 

ανώνυµες εταιρείες και οι θυγατρικές αυτών µπορούν να αναπροσαρµόζουν ετησίως την 

αναπόσβεστη αξία των ακινήτων τους στην εύλογη αξία που προκύπτει µε βάση τις 

διατάξεις των ∆.Λ.Π. στους ισολογισµούς που κλείνουν µετά την 30η ∆εκεµβρίου 2003. 

Το ποσό της υπεραξίας αναπροσαρµογής που προκύπτει, δεν προστίθεται στα 

ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών 

τους, αλλά φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή 2% για τα γήπεδα και 8% για τα 

κτίρια στο όνοµα του νοµικού προσώπου. Κάτι τέτοιο ισχύει µε την προϋπόθεση ότι 

ολόκληρο το ποσό της υπεραξίας µεταφέρεται απευθείας σε λογαριασµό ειδικού 

αποθεµατικού, ο οποίος λειτουργεί µε προορισµό το συµψηφισµό της ζηµίας που 

προκύπτει από την αποτίµηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών, οµολογιών και λοιπών 

χρεογράφων, καθώς και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και συµµετοχών σε 

επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας.  

 

Ο φόρος αυτός αποδίδεται εφάπαξ µε την υποβολή δήλωσης µέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήµερο του επόµενου µήνα από την έγκριση του ισολογισµού από τη Γενική 

Συνέλευση και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως για τον 

υπολογισµό των φορολογητέων εσόδων της. Σε περίπτωση διανοµής του 

σχηµατιζόµενου πιο πάνω αποθεµατικού, αυτό θα φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές 

διατάξεις. Τέλος, οι υπολογιζόµενες αποσβέσεις που αναλογούν στην υπεραξία 

αναπροσαρµογής εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισµό του 

φορολογητέου εισοδήµατος. 

 

6.6 Αποτίµηση Ενσώµατων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων Βάσει του ∆.Λ.Π. 16 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 16 µετά την αναγνώριση ενός ενσώµατου πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου, η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει ως λογιστική πολιτική, είτε τη µέθοδο του 

κόστους κτήσεως, είτε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. Η πολιτική αυτή όµως πρέπει 

να εφαρµόζεται σε ολόκληρη την κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Για 

παράδειγµα, εάν γίνεται αναπροσαρµογή της αξίας ενός στοιχείου, όπως είναι ένα 

κτίριο, τότε ολόκληρη η κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων στην οποία 

ανήκει το στοιχείο αυτό πρέπει να αναπροσαρµόζεται. 
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1. Μέθοδος Κόστους Κτήσεως. Η µέθοδος αυτή αναφέρει ότι µετά από την 

αναγνώρισή του ως περιουσιακό, ένα στοιχείο των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

θα εµφανίζεται στο κόστος κτήσεώς του, µειούµενο στη συνέχεια µε τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης ή 

υποτίµησης. 

2. Μέθοδος Αναπροσαρµογής. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αναπροσαρµογής, ένα 

στοιχείο µετά την αναγνώρισή του ως πάγιο περιουσιακό, θα εµφανίζεται µε 

αναπροσαρµοσµένη αξία που αποτελείται από την εύλογη αξία του κατά την 

ηµέρα της αναπροσαρµογής, µειούµενη στη συνέχεια µε τις µεταγενέστερες 

σωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

Αναπροσαρµογές θα γίνονται αρκετά τακτικά, ούτως ώστε η λογιστική αξία να 

µη διαφέρει σηµαντικά από εκείνη που θα προσδιορίζονταν χρησιµοποιώντας 

την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 

Λέγοντας εύλογη αξία εννοούµε την αξία στην οποία ένα περιουσιακό στοιχείο θα 

µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη 

γνώση των συνθηκών της αγοράς. Η εύλογη αξία µπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να 

ισούται µε την τρέχουσα αξία και την παρούσα αξία του στοιχείου. 

 

 Η εύλογη αξία γηπέδων και κτιρίων προσδιορίζεται από εκτιµήσεις επαγγελµατιών 

εκτιµητών και βασίζονται σε ενδείξεις της αγοράς. Η εύλογη αξία των µηχανηµάτων και 

εγκαταστάσεων είναι συνήθως η αγοραία αξία τους προσδιοριζόµενη µε εκτίµηση. 

 

Όταν δεν υπάρχουν αγοραίες ενδείξεις στις οποίες µπορεί να βασιστεί η εύλογη αξία, 

λόγω της ιδιάζουσας φύσης του στοιχείου των ενσώµατων ακινητοποιήσεων και επειδή 

σπάνια πωλούνται τέτοια στοιχεία, µπορεί η επιχείρηση να χρειαστεί να υπολογίσει την 

εύλογη αξία του αναπόσβεστου κόστους αντικατάστασης ή µε χειρισµό µέσω 

λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στη δεύτερη περίπτωση συγκεκριµένα, η εύλογη αξία 

υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που 

αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη συνεχή χρήση του ενσώµατου 

στοιχείου.  
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6.7 Αναπροσαρµογή των Παγίων Βάσει των ∆.Λ.Π. 

 

 

Το ∆.Λ.Π. 16 εισάγει δύο τρόπους αναπροσαρµογής των παγίων: αναπροσαρµογή αξίας 

κτήσεως και σωρευµένων αποσβέσεων και αναπροσαρµογή αναπόσβεστου υπολοίπου. 

 

1. Αναπροσαρµογή Αξίας Κτήσεως και Σωρευµένων Αποσβέσεων17 

Για την εφαρµογή του άνω τρόπου αναπροσαρµογής, η επιχείρηση προσδιορίζει αρχικά 

την εύλογη αξία του παγίου και στη συνέχεια υπολογίζει το συντελεστή 

αναπροσαρµογής από τη σχέση: εύλογη αξία προς λογιστική αξία. Με το συντελεστή 

αυτό αναπροσαρµόζει την αξία κτήσεως του άνω παγίου και τις σωρευµένες, µέχρι την 

ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής, αποσβέσεις του.  

 

Παράδειγµα: Ανώνυµη εταιρία έχει την 31.12.2005 στην κυριότητά της ένα µηχάνηµα, 

ωφέλιµης ζωής δέκα έτη, υπολειµµατικής αξίας µηδέν, αξίας κτήσεως 50.000 ευρώ και 

σύνολο αποσβέσεων µέχρι την άνω ηµεροµηνία 30.000 ευρώ. Η εύλογη αξία του 

µηχανήµατος την 1.1.2006 είναι 60.000 ευρώ, οπότε η εταιρία προσδιόρισε το 

συντελεστή αναπροσαρµογής του µηχανήµατος (60.000 : 20.000 =) 3. Με το 

συντελεστή αυτό αναπροσάρµοσε την άνω αξία κτήσεως και το άνω σύνολο των 

αποσβέσεων ως εξής: 

 

Μηχανήµατα 
Αξία 

κτήσεως Συντελεστής
Αναπροσαρµοσµένη 

αξία Υπεραξία 

Αξία κτήσεως 50.000 x 3 150.000 100.000 
Αποσβέσεις µέχρι 
31.12.2005 30.000 x 3 -90.000 -60.000 
Αναπόσβεστο υπόλοιπο µετά την 
αναπροσαρµογή   60.000 40.000 

 

Μετά την άνω αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως και των σωρευµένων αποσβέσεων το 

µηχάνηµα θα εµφανισθεί στον ισολογισµό 1.1.2006 ως εξής: 

 

Μηχανήµατα (αξία κτήσεως)   150.000 € 

µείον: Αποσβέσεις     (90.000 €)  60.000 €  

                                                 
17 Μέθοδος όµοια µε αυτή που ορίζει ο Ν. 2065/1992. 
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Την 31.12.2006 η άνω εταιρία υπολόγισε τις τακτικές αποσβέσεις της χρήσεως 2006 επί 

της νέας αναπροσαρµοσµένης αξίας του µηχανήµατος ως εξής: 150.000 ευρώ x 10% = 

15.000 ευρώ. Σηµειώνουµε ότι στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγουµε εάν διαιρέσουµε το 

νέο αναπόσβεστο υπόλοιπο του άνω µηχανήµατος µετά την αναπροσαρµογή 60.000 

ευρώ διά των υπολειπόµενων ετών ζωής του (4έτη), δηλαδή 60.000 € : 4 έτη = 15.000 € 

η ετήσια απόσβεση. 

 

2. Αναπροσαρµογή Αναπόσβεστου Υπολοίπου18 

Για την εφαρµογή αυτής της µεθόδου, η επιχείρηση προσδιορίζει αρχικά την εύλογη 

αξία του παγίου. Ακολούθως συµψηφίζονται µε την αξία κτήσεως οι µέχρι την 

ηµεροµηνία αναπροσαρµογής αποσβέσεις, οπότε αναπροσαρµόζεται το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο του παγίου κατά την ηµεροµηνία αναπροσαρµογής µέχρι την εύλογη αξία 

αυτού. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συχνά για τα κτίρια. 

 

Παράδειγµα: Αν υποθέσουµε ότι το µηχάνηµα του προηγούµενου παραδείγµατος το 

αναπροσαρµόσαµε την 1.1.2006 στην εύλογη αξία βάσει της µεθόδου αναπροσαρµογής 

του αναπόσβεστου υπολοίπου, τότε το άνω µηχάνηµα θα εµφανισθεί στον ισολογισµό 

της 1.1.2006 ως εξής: 

 

Μηχανήµατα (αξία κτήσεως)   60.000 € 

µείον: Αποσβέσεις           -         60.000 € 

 

6.8 Υπεραξία που Προκύπτει από την Αναπροσαρµογή της Αξίας των Ακινήτων 

 

 

Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, η υπεραξία που προκύπτει από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων και βάσει του Ν. 2065/1922, εµφανίζεται στα 

ίδια κεφάλαια της επιχείρησης µε υποχρέωση κεφαλαιοποίησης τους εντός δύο ετών 

από το έτος της αναπροσαρµογής. Κατά την κεφαλαιοποίηση η υπεραξία κατανέµεται 

αναλογικά σε όλους τους µετόχους ή εταίρους, που αποφασίζουν στη γενική συνέλευση 

για την άνω κεφαλαιοποίηση. Αντιθέτως, βάσει του Ν. 3229/2004 οι επιχειρήσεις δεν 

                                                 
18 Μέθοδος όµοια µε αυτή που ορίζει ο Ν. 3229/2004. 
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έχουν την υποχρέωση να κεφαλαιοποιήσουν την υπεραξία η οποία εµφανίζεται στα ίδια 

κεφάλαια. 

 

Σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. η εµφάνιση της υπεραξίας που προκύπτει από την 

αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων αντιµετωπίζεται ως εξής: 

α. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου αυξάνεται λόγω αναπροσαρµογής, η αύξηση 

αυτή πρέπει να φέρεται απευθείας σε πίστωση του λογαριασµού «∆ιαφορές 

Αναπροσαρµογής» των ιδίων κεφαλαίων. 

 

β. Όταν η λογιστική αξία ενός παγίου µειώνεται λόγω υποτίµησης, η µείωση πρέπει 

να καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός της περίπτωσης που το ίδιο 

πάγιο είχε στο παρελθόν αναπροσαρµοσθεί οπότε η µεταγενέστερη υποτίµησή του 

καταχωρείται σε µείωση «∆ιαφορών Αναπροσαρµογής» και µέχρι το πιστωτικό 

υπόλοιπο αυτής. 

 

γ. Οι «∆ιαφορές Αναπροσαρµογής» µπορεί να µεταφέρονται, χωρίς να περνάνε 

µέσω του λογαριασµού «Αποτελέσµατα Χρήσεως», στο λογαριασµό «Υπόλοιπο 

Κερδών εις νέο» είτε άµεσα όταν πραγµατοποιούνται, είτε τµηµατικά σε κάθε χρήση 

ανάλογα µε τις αποσβέσεις του παγίου, είτε εφάπαξ µε την ολοσχερή απόσβεσή του 

ή την πώλησή του ή την απόσυρσή του.   

 

6.9 Αποσβέσεις Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 

 

 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις, εκτός από τα οικόπεδα, τα γήπεδα και τα αγροτεµάχια, 

δεν έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Η αξία τους κάθε χρόνο µειώνεται και η µείωση 

αυτή οφείλεται είτε στη χρησιµοποίησή τους, είτε στην πάροδο του χρόνου, είτε στην 

οικονοµική απαξίωση. Εποµένως, κάθε ενσώµατη ακινητοποίηση έχει µία ωφέλιµη 

διάρκεια ζωής κατά την οποία υπολογίζεται ότι θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την 

επιχείρηση. 

 

Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι υπολογισµού του ύψους της ετήσιας απόσβεσης. Οι πιο 

διαδεδοµένες στην ελληνική πραγµατικότητα είναι η µέθοδος της σταθερής ετήσιας 
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απόσβεσης, η µέθοδος της µονάδας παραγωγής και η µέθοδος της µειούµενης ετήσιας 

απόσβεσης. 

 

Πριν αναλύσουµε τις παραπάνω µεθόδους πρέπει να ορίσουµε δύο βασικές έννοιες: την 

ωφέλιµη διάρκεια ζωής και την υπολειµµατική αξία ενός αποσβέσιµου πάγιου 

περιουσιακού στοιχείου. Ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος, κατά την 

οποία υπολογίζεται ότι το πάγιο θα χρησιµοποιείται παραγωγικά από την επιχείρηση. 

Υπολειµµατική αξία είναι η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία του που υπολογίζεται να 

πραγµατοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιµης διάρκειας της ζωής του. 

 

1. Μέθοδος Σταθερής Ετήσιας Απόσβεσης 

Οι ετήσιες αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων µε βάση τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης υπολογίζονται ως εξής: 

Ετήσιες αποσβέσεις = (Αξία κτήσεως – Υπολειµµατική αξία)/Ωφέλιµη διάρκεια ζωής 

 

Για παράδειγµα, για µηχάνηµα αξίας κτήσεως 10.500,00 €, ωφέλιµης ζωής πέντε ετών 

και υπολειµµατικής αξίας στο τέλος του πέµπτου έτους 500,00 €, οι ετήσιες αποσβέσεις 

υπολογίζονται στο ποσό των (10.500,00 – 500,00)/5 = 2.0000,00 €. 

 

2. Μέθοδος της Μονάδας Παραγωγής 

Στην περίπτωση που η ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι η ολική ποσότητα παραγωγής ή το 

ολικό έργο το οποίο η επιχείρηση αναµένεται να επιτύχει από το πάγιο στοιχείο, η 

απόσβεση υπολογίζεται µε τη µέθοδο της «µονάδας παραγωγής» ή «λειτουργικής 

εντάσεως» ή «µέθοδο των παραγόµενων µονάδων». Οι ετήσιες αποσβέσεις µε βάση τη 

µέθοδο αυτή υπολογίζονται ως εξής:  

Ετήσιες αποσβέσεις = (Ετήσιες µονάδες παραγωγής / Ωφέλιµη διάρκεια ζωής σε 

µονάδες παραγωγής) x Αποσβέσιµη αξία 

 

Για παράδειγµα, η ωφέλιµη διάρκεια ζωής ενός µηχανήµατος βάσει προδιαγραφών του 

κατασκευαστή είναι 100.000 τεµάχια. Εάν υποθέσουµε ότι το άνω µηχάνηµα, µε αξία 

κτήσεως 50.000,00 € και υπολειµµατική αξία µηδέν, το πρώτο έτος λειτουργίας του 

παρήγαγε 20.000 τεµάχια, τότε η ετήσια απόσβεση της αξίας κτήσεως είναι 

(20.000/100.000) x 50.000,00 = 10.000,00 €. 
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3. Μέθοδος της Μειούµενης Ετήσιας Απόσβεσης 

Η παρούσα µέθοδος θεµελιώνεται θεωρητικά στην άποψη ότι η απόσβεση είναι 

συνάρτηση του χρόνου λειτουργίας και της απόδοσης του παγίου. Η τελευταία 

µειώνεται καθώς λειτουργεί το πάγιο ή παρέρχεται ο χρόνος. Οι βασικές µέθοδοι 

φθίνουσας απόσβεσης είναι οι εξής:   

 Σταθερού συντελεστή επί µειούµενης αναπόσβεστης αξίας 

 Μειούµενου ποσοστού επί σταθερής αξίας 

 

Στην πρώτη περίπτωση ο σταθερός συντελεστής είτε υπολογίζεται µε βάση τον τύπο α = 

1- Ν√Υ/Κ, όπου : 

Ν = ο αριθµός των ετών της ωφέλιµης ζωής του παγίου, 

Υ = η υπολειµµατική αξία του παγίου και  

Κ = το κόστος κτήσης ή η λογιστική αξία του παγίου, 

είτε ορίζεται ως το διπλάσιο του συντελεστή της σταθερής ετήσιας απόσβεσης. 

 

Για παράδειγµα, βιοµηχανία αγόρασε την 1.1.2003 ένα µηχάνηµα παραγωγής ετοίµων 

προϊόντων αξίας 100.000,00 €. Ο συντελεστής απόσβεσης µε τη σταθερή µέθοδο είναι 

15%). Σύµφωνα µε τη φθίνουσα µέθοδο έχουν τα εξής: 

 

Έτος Αναπόσβεστη Αξία % Ετήσιες Αποσβέσεις 
2003 100.000 45 45.000 
2004 55.000 45 24.750 
2005 30.250 45 13.613 
2006 16.637 45 16.637 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα εφαρµογής διαφορετικών 

µεθόδων ή µεγαλύτερων συντελεστών απόσβεσης από αυτούς που προβλέπει η 

νοµοθεσία για την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Οι επιχειρήσεις όµως 

µπορούν να εφαρµόζουν οποιαδήποτε µέθοδο θεωρούν κατάλληλη για εσωτερικούς 

σκοπούς.  

 

Η µέθοδος της µειούµενης ετήσιας απόσβεσης θεωρείται ως η πιο κατάλληλη από 

φορολογικής και χρηµατοοικονοµικής άποψης. Η σπουδαιότητα αυτή της µεθόδου έχει 

αναγνωρισθεί και στη χώρα µας. Έτσι, οι διάφοροι αναπτυξιακοί νόµοι επιτρέπουν στις 
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επιχειρήσεις να διενεργούν πρόσθετες αποσβέσεις και να επιταχύνουν την απόσβεση 

των παγίων τους. 

 

6.10 Μέθοδοι και Συντελεστές Απόσβεσης Βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Μια ποικιλία µεθόδων απόσβεσης µπορεί να χρησιµοποιείται για να κατανέµεται το 

αποσβέσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου µε τρόπο συστηµατικό κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής του. Αυτές οι µέθοδοι περιλαµβάνουν: α) τη σταθερή µέθοδο, β) τη 

µέθοδο του φθίνοντος υπολοίπου και γ) τη µέθοδο της µονάδας παραγωγής. Σύµφωνα 

µε όσα ορίζει το ∆.Λ.Π. 16 η επιχείρηση επιλέγει τη µέθοδο που αντανακλά καλύτερα 

τον αναµενόµενο ρυθµό ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η επιλεγείσα από την επιχείρηση µέθοδος 

εφαρµόζεται σταθερά από περίοδο σε περίοδο, εκτός αν υπάρχει µια µεταβολή στον 

αναµενόµενο ρυθµό των οικονοµικών ωφελειών. 

 

Η µέθοδος απόσβεσης που εφαρµόζεται σε ένα περιουσιακό στοιχείο πρέπει να 

επανεξετάζεται τουλάχιστον στη λήξη κάθε οικονοµικού έτους. Εάν έχει υπάρξει 

σηµαντική µεταβολή στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο στοιχείο αυτό, η µέθοδος πρέπει να 

τροποποιείται. Στόχος είναι η µέθοδος απόσβεσης να αντικατοπτρίζει το νέο ρυθµό και 

να παρέχεται πιο σωστή και έγκυρη πληροφόρηση. Μία τέτοια µεταβολή, όπως για 

παράδειγµα αλλαγή της διάρκειας της ωφέλιµης ζωής, αντιµετωπίζεται λογιστικά ως 

µεταβολή της λογιστική εκτίµησης19 σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 8. 

 

Βάσει του  ∆.Λ.Π. 8 η επιχείρηση µπορεί να αλλάξει τη µέθοδο απόσβεσης για 

παράδειγµα από φθίνουσα σε σταθερή στην περίπτωση που απαιτείται ένα πρότυπο ή 

διερµηνεία ή καταλήγει σε µία πιο αξιόπιστη και κατάλληλη πληροφορία για τα 

                                                 
19 Οι λογιστικές εκτιµήσεις και οι µεταβολές τους (∆.Λ.Π. 8, παρ. 32-38). Λόγω των αβεβαιοτήτων που εµπεριέχονται 
στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες πολλά στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων δεν µπορούν να αποτιµηθούν µε 
ακρίβεια, αλλά κατά προσέγγιση. Κατ’ επέκταση η εκτίµησή τους προϋποθέτει αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει 
των τελευταίων αξιόπιστων πληροφοριών και αποτελεί ουσιώδες συστατικό στοιχείο της κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Μία εκτίµηση πρέπει να αναθεωρηθεί αν υπάρχουν µεταβολές σχετικά µε τις συνθήκες στις οποίες η εκτίµηση 
βασίστηκε ή ως αποτέλεσµα νέων πληροφοριών ή εµπειρίας. Στην έκταση που η µεταβολή της λογιστικής εκτίµησης 
δηµιουργεί µεταβολές στα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις ή σχετίζεται µε στοιχείο της καθαρής θέσης, 
αναγνωρίζεται µε την προσαρµογή της λογιστικής αξίας του σχετιζόµενου στοιχείου. 
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αποτελέσµατα των συναλλαγών, της χρηµατοοικονοµικής θέσης της επιχείρησης, της 

οικονοµικής της απόδοσης και των ταµειακών της ροών. 

 

Το άνω πρότυπο υιοθετεί για το χειρισµό των λογιστικών αρχών µία µέθοδο σύµφωνα 

µε την οποία µία επιχείρηση θα αντιµετωπίζει την αλλαγή της µεθόδου απόσβεσης από 

το σηµείο κατά το οποίο εφαρµόζεται αρχικά ένα πρότυπο, σύµφωνα µε τις µεταβατικές 

του διατάξεις και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις οι αλλαγές 

θα εφαρµόζονται αναδροµικά. Αναδροµική εφαρµογή σηµαίνει ότι η επιχείρηση θα 

πρέπει να αναπροσαρµόσει το υπόλοιπο της αρχής όλων των στοιχείων της καθαρής 

θέσης που επηρεάσθηκαν. 

 

6.11 Μέθοδοι και Συντελεστές Απόσβεσης Βάσει της Φορολογικής Νοµοθεσίας 

 

 

Βάση της φορολογικής νοµοθεσίας οι συντελεστές απόσβεσης καθορίζονται µε το Π.∆. 

299/2003, το οποίο ορίζει δύο συντελεστές απόσβεσης για κάθε κατηγορία παγίου: έναν 

κατώτερο και έναν ανώτερο. Εποµένως, οι επιχειρήσεις κατά το χρόνο έναρξης 

λειτουργίας του παγίου καθορίζουν το συντελεστή απόσβεσης αυτού, εντός των δύο 

ορίων, τον οποίο είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν παγίως. 

 

Ο λογισµός των αποσβέσεων και κατά την εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. γίνεται βάσει της 

Ελληνικής νοµοθεσίας, φορολογικής και εµπορικής, µε τις εξής αρχές: 

1. Η διενέργεια των αποσβέσεων για κάθε έτος είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν 

κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµία. 

2. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, εκτός από τα 

καινούργια µηχανήµατα τα οποία αγοράζουν οι βιοµηχανίες, οι βιοτεχνίες, τα 

µεταλλεία και τα λατοµεία, οι αποσβέσεις των οποίων διενεργούνται και µε τη 

φθίνουσα µέθοδο. 

3. Οι αποσβέσεις πρέπει να καταχωρηθούν ως έξοδα στα λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης. 

4. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων γίνεται από τη χρονική στιγµή που το πάγιο 

αρχίζει να χρησιµοποιείται ή να λειτουργεί. Εάν το πάγιο χρησιµοποιηθεί ή 

λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της χρήσεως οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε 

δωδεκατηµόρια. 
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5. Οι αποσβέσεις που παραµένουν σε αδράνεια πέραν των έξι (6) µηνών 

υπολογίζονται µε µειωµένους συντελεστές και δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. 

6. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται στην απογραφή. 

 

6.12 Επιχορηγήσεις Παγίων Βάσει της Ελληνικής Νοµοθεσίας  

 

 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ., οι εισπραττόµενες επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις που οι 

επιχειρήσεις λαµβάνουν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 

ΕΟΜΜΕΧ και άλλους οργανισµούς για την πραγµατοποίηση πάγιων επενδύσεων 

καταχωρούνται στα κεφάλαια και συγκεκριµένα στο λογαριασµό 41.10 «Αποθεµατικά – 

Επιχορηγήσεις», όπου αποσβένονται ανάλογα µε το επιχορηγηθέν πάγιο. 

 

6.13 Επιχορηγήσεις Παγίων Βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20 οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις που λαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις για την πραγµατοποίηση πάγιων επενδύσεων καταχωρούνται είτε στα 

έσοδα εποµένων χρήσεων, είτε σε µειώσεις της αξίας του επιχορηγούµενου παγίου 

(∆.Λ.Π. 20, παρ. 24-28). Οι κρατικές επιχορηγήσεις πρέπει να καταχωρούνται σε 

συστηµατική βάση, ως έσοδα στις περιόδους που είναι αναγκαίο για το συσχετισµό τους 

µε τα αντίστοιχα κόστη για τα οποία η επιχείρηση επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές 

επιχορηγήσεις δεν πρέπει να πιστώνονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια (∆.Λ.Π. 20, 

παρ. 12). Έπειτα, οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία 

καταχωρούνται συνήθως ως έσοδα στις περιόδους που επιβαρύνονται µε τις αποσβέσεις 

αυτών των στοιχείων και η καταχώρησή τους γίνεται αναλογικά µε τις αποσβέσεις που 

χρεώνονται στα αποτελέσµατα (∆.Λ.Π. 20, παρ. 17). 

 

Είναι δυνατόν, επίσης, οι επιχορηγήσεις που συνδέονται µε µη αποσβέσιµα περιουσιακά 

στοιχεία να προϋποθέτουν την εκπλήρωση ορισµένων δεσµεύσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στα έσοδα των περιόδων που επιβαρύνθηκαν µε 

τα κόστη αντιµετώπισης αυτών των δεσµεύσεων. Για παράδειγµα, µία επιχορήγηση για 

αγορά οικοπέδου µπορεί να δοθεί µε τον όρο ανέγερσης κτιρίου στο χώρου του 
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οικοπέδου, οπότε θα ήταν σωστό να καταχωρηθεί ως έσοδο κατά τη διάρκεια ζωής του 

κτιρίου (∆.Λ.Π. 20, παρ. 18). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

 

 

7.1 Η Έννοια των Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 

 

 

Οι επιχειρήσεις συχνά δαπανούν πόρους ή αναλαµβάνουν υποχρεώσεις κατά την 

απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση ή αναβάθµιση άυλων πηγών πόρων, όπως 

επιστηµονικών ή τεχνικών γνώσεων, σχεδιασµού και εφαρµογής νέων διαδικασιών ή 

συστηµάτων αδειών. 

 

Άυλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώµατα εκείνα οικονοµικά αγαθά τα οποία είναι δεκτικά 

χρηµατικής αποτιµήσεως και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείµενο συναλλαγής, 

είτε µαζί µε την οικονοµική µονάδα, είτε όχι. Τα άυλα πάγια στοιχεία αποκτώνται µε 

σκοπό να χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ένα 

έτος και διακρίνονται στις εξής δύο κατηγορίες (Ε.Γ.Λ.Σ. παρ. 2.2.110): 

1. ∆ικαιώµατα όπως άδειες ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, δικαίωµα από παραχώρηση 

εµποροβιοµηχανικού σήµατος, δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, άδεια 

κινητής τηλεφωνίας, άδεια λειτουργίας καζίνο, άδεια αλιείας, δικαίωµα 

εκµετάλλευσης κινηµατογραφικών ταινιών, δικαιώµατα σε εισαγωγικές 

ποσοστώσεις, εµπορικά δικαιώµατα, ηλεκτρονικό λογισµικό, άδεια 

ευρεσιτεχνίας, συγγραφικά δικαιώµατα, πελατολόγια, σχέσεις πελατών ή 

προµηθευτών, µερίδια αγοράς και δικαιώµατα έρευνας αγοράς, άδεια 

ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού. 

2. Πραγµατικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις όπως για παράδειγµα η 

πελατεία, η φήµη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονοµικής µονάδας ή η 

ειδίκευση στην παραγωγή ορισµένων αγαθών. 

 

Το ∆.Λ.Π. 38 (αναθεώρ. 2004, παρ. 8) αναφέρει ότι άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι 

ένα αναγνωρίσιµο µη χρηµατικό περιουσιακό στοιχείο χωρίς φυσική υπόσταση που 

κατέχεται για χρήση στην παραγωγή ή προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, για εκµίσθωση 

σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς. Επίσης, για να χαρακτηρισθούν τα στοιχεία των 

ανωτέρω δύο κατηγοριών ως άυλα περιουσιακά το ∆.Λ.Π. 38 ορίζει ότι πρέπει να 
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πληρούν τον ορισµό του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή: α) να είναι 

αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία, β) η επιχείρηση να έχει τον έλεγχο αυτών και γ) να 

αναµένονται µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το άυλο στοιχείο. Σε διαφορετική 

περίπτωση οι δαπάνες απόκτησης ή δηµιουργίας ενός τέτοιου στοιχείου πρέπει να 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσεως κατά το χρόνο που 

πραγµατοποιούνται. 

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινίσουµε τρεις βασικές έννοιες για την κατανόηση της 

ουσίας των ασώµατων ακινητοποιήσεων. Πρώτη είναι η έννοια αναγνώριση. Ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο µπορεί να διαχωρισθεί από τη λοιπή περιουσία της επιχείρησης 

και να αναγνωρισθεί ως αυτοτελές στοιχείο. Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις που η 

επιχείρηση µπορεί να εκµισθώσει, να πωλήσει, να ανταλλάξει ή να διανείµει τα 

καθορισµένα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το άυλο περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, 

το στοιχείο αυτό µπορεί να προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νοµικά δικαιώµατα, 

ασχέτως αν τα δικαιώµατα αυτά είναι µεταβιβάσιµα ή διαχωρίζονται από την 

επιχείρηση (∆.Λ.Π. 38, παρ. 11 και 12). 

 

∆εύτερη είναι η έννοια του ελέγχου. Μία επιχείρηση ελέγχει ένα περιουσιακό στοιχείο 

όταν έχει τη δύναµη να λαµβάνει τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από 

το άυλο περιουσιακό στοιχείο και, επί πλέον, µπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση 

άλλων σε αυτά τα οφέλη. Η δυνατότητα µιας επιχείρησης να ελέγχει τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη από ένα άυλο στοιχείο πρέπει να απορρέει κανονικά από νόµιµα 

δικαιώµατα που µπορεί να εκτελεστούν δικαστικώς. Εν απουσία νοµικών δικαιωµάτων, 

είναι περισσότερο δύσκολο να αποδειχθεί ο έλεγχος (∆.Λ.Π. 38, παρ. 13 – 16). 

 

Η τρίτη έννοια είναι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που απορρέουν από ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Τα οφέλη αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν κέρδη που προέρχονται 

από τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση. Παράδειγµα αποτελεί η 

χρήση της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε µία παραγωγική διαδικασία (Know How) µπορεί 

να µειώσει τις µελλοντικές δαπάνες παραγωγής παρά να αυξήσει τα µελλοντικά έσοδα 

(∆.Λ.Π. 38, παρ. 17). 
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7.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία τα οποία Συµπεριλαµβάνονται σε Ενσώµατες 

Ακινητοποιήσεις 

 

 

Μερικά άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορεί να περιλαµβάνονται µέσα ή πάνω σε ένα 

φυσικό ενσώµατο υλικό, όπως για παράδειγµα ένας ψηφιακός δίσκος µαγνητικής 

εγγραφής στην περίπτωση του ηλεκτρονικού λογισµικού, µία νοµική τεκµηρίωση στην 

περίπτωση ευρεσιτεχνίας ή ένα φιλµ. Κατά τον προσδιορισµό εάν ένα περιουσιακό 

στοιχείο το οποίο ενσωµατώνει αµφότερα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία πρέπει 

να καταχωρηθεί στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

απαιτείται κρίση για να εκτιµηθεί ποιο χαρακτηριστικό είναι περισσότερο ουσιαστικό 

(∆.Λ.Π. 38, παρ. 4). 

 

Για παράδειγµα, το ηλεκτρονικό λογισµικό, για ένα ελεγχόµενο µηχανικό εργαλείο, το 

οποίο δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς αυτό, είναι ένα αναπόσπαστο µέρος του και 

συνεπώς αντιµετωπίζεται ως ενσώµατη ακινητοποίηση. Άλλο παράδειγµα αποτελεί το 

λογισµικό ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς 

αυτό. Πρόκειται δηλαδή, για ένα αναπόσπαστο µέρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

το λογισµικό αντιµετωπίζεται ως ενσώµατη ακινητοποίηση. Τέλος, το λογισµικό το 

οποίο δεν αποτελεί βασικό µέρος για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

αντιµετωπίζεται ως ασώµατη ακινητοποίηση. 

 

7.3 Εξωτερικώς Αποκτώµενα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

 

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά καθορίζονται από το ∆.Λ.Π. 38 διακρίνονται 

σε δύο κατηγορίες: τα εξωτερικώς αποκτώµενα και τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα. 

Εξωτερικώς αποκτώµενα Άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που απέκτησε η 

επιχείρηση από τρίτους, είτε µεµονωµένα, είτε µέσω µιας ενοποίησης επιχειρήσεων. 

 

Το ∆.Λ.Π. 38 αναφέρει ότι ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο πρέπει να καταχωρείται στα 

λογιστικά βιβλία όταν, και µόνο όταν πληρεί τον ορισµό του άϋλου περιουσιακού 

στοιχείου και ταυτόχρονα πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:  
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1. πιθανολογείται ότι τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αποδίδονται στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και  

2. το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

 

Η πιθανότητα µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών εκτιµάται από την επιχείρηση µε τη 

χρησιµοποίηση λογικών και βάσιµων παραδοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ορθή 

εκτίµηση της ∆ιευθύνσεως της επιχειρήσεως για το πλαίσιο των οικονοµικών συνθηκών 

που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Η 

κρίση της επιχείρησης για την εκτίµηση του βαθµού βεβαιότητας που συνδέεται µε τη 

ροή των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών, οι οποίες αποδίδονται στη χρησιµοποίηση 

του άυλου περιουσιακού στοιχείου, γίνεται µε βάση τις διαθέσιµες αποδείξεις που 

υπάρχουν κατά το χρόνο της αρχικής καταχώρησής του, δίνοντας µεγαλύτερο βάρος 

στις εξωτερικές αποδείξεις. 

 

Πιο συγκεκριµένα, εάν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποκτάται ιδιαιτέρως και όχι ως 

µέρος µιας µεταβίβασης περιουσίας λόγω µετασχηµατισµού, όπου στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται εκτίµηση από εµπειρογνώµονες, τότε το αρχικό κόστος της ασώµατης 

ακινητοποίησης µπορεί να αποτιµάται αξιόπιστα. Περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα 

παρατηρούνται όταν η αγορά πραγµατοποιείται µε µετρητά ή άλλα νοµισµατικά 

στοιχεία. Η τιµή που η επιχείρηση καταβάλει ώστε να αποκτήσει διακεκριµένα ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο αντανακλά τις προσδοκίες για την πιθανότητα ότι τα αναµενόµενα 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο θα 

εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

 

Το κόστος κτήσης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου αποτελείται από την τιµή αγοράς 

του, η οποία προσαυξάνεται: α)µε κάθε εισαγωγικό δασµό, β)µε κάθε µη επιστρεπτέο 

φόρο αγοράς και γ)µε κάθε άµεση δαπάνη η οποία πραγµατοποιείται ώστε να 

χρησιµοποιηθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο από την επιχείρηση. Αντίστοιχα 

παραδείγµατα αποτελούν οι επαγγελµατικές αµοιβές για νοµικές υπηρεσίες, το κόστος 

των παροχών προς εργαζόµενους που προκύπτουν άµεσα από την αποκατάσταση της 

λειτουργίας του περιουσιακού στοιχείου, το κόστος των δοκιµών της ορθής λειτουργίας 

του. Αντίθετα, το κόστος κτήσης µειώνεται µε κάθε εµπορική έκπτωση και µείωση της 

τιµής του άυλου στοιχείου. 
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Παράλληλα, δεν αποτελούν µέρος του κόστους ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου το 

κόστος παρουσίασης νέου προϊόντος ή υπηρεσίας, το κόστος διεξαγωγής εργασιών σε 

νέα τοποθεσία ή µε νέα κατηγορία πελατών και τα διοικητικά και άλλα γενικά κόστη. 

Επίσης, τα ακόλουθα κόστη δεν συµπεριλαµβάνονται στη λογιστική αξία ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου (∆.Λ.Π. 38, παρ. 30): 

 τα κόστη που πραγµατοποιούνται όταν ένα στοιχείο που είναι σε θέση να 

λειτουργήσει µε τον τρόπο που έχει προσδιορίσει η διοίκηση δεν 

χρησιµοποιείται ακόµα και  

 οι αρχικές λειτουργικές ζηµίες, όπως εκείνες που πραγµατοποιούνται καθώς 

αναπτύσσεται η ζήτηση για την παραγωγή του περιουσιακού στοιχείου. 

 

7.4 Ιδιοπαραγωγή Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Σε µερικές περιπτώσεις πραγµατοποιούνται δαπάνες προκειµένου να δηµιουργηθούν 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, αλλά αυτές δεν καταλήγουν στη δηµιουργία ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο πληρεί τα κριτήρια που θέτει το ∆.Λ.Π. 38. Συνεπώς, 

επιπρόσθετα προς τη συµµόρφωση µε τις γενικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση και 

την αρχική αποτίµηση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση πρέπει να 

εφαρµόζει ορισµένες αρχές για όλα τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία. 

 

Μία επιχείρηση για να εκτιµήσει εάν ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο πληρεί τα κριτήρια για να το καταχωρήσει στο ενεργητικό του 

ισολογισµού ως περιουσιακό στοιχείο, ταξινοµεί τη δηµιουργία του στις εξής δύο 

φάσεις: α)φάση έρευνας και β)φάση ανάπτυξης. Εάν µία επιχείρηση δεν µπορεί να 

διαχωρίσει τις φάσεις αυτές σε ένα εσωτερικό πρόγραµµα, τότε µεταχειρίζεται τις 

δαπάνες του προγράµµατος ως εάν πραγµατοποιήθηκαν µόνο για τη φάση έρευνας 

(∆.Λ.Π. 38, παρ. 53). 

 

7.4.1 Φάση Έρευνας 

Κατά το ∆.Λ.Π. 38 στη φάση έρευνας ενός προγράµµατος µία επιχείρηση δεν µπορεί να 

αποδείξει ότι υπάρχει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα δηµιουργήσει πιθανά 

µελλοντικά οφέλη. Εποµένως, οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται πάντοτε ως έξοδα 

όταν πραγµατοποιούνται. 
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Παραδείγµατα ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι: 

 ∆ραστηριότητες που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων γνώσεων 

 Η αναζήτηση, εκτίµηση και τελική επιλογή, εφαρµογών πορισµάτων έρευνας ή 

άλλων γνώσεων 

 Η αναζήτηση για εναλλακτικά υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, 

συστήµατα ή υπηρεσίες  

 Η διαµόρφωση, ο σχεδιασµός, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των δυνατών 

εναλλακτικών λύσεων για νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, 

διαδικασίες, συστήµατα ή υπηρεσίες. 

 

7.4.2 Φάση Αναπτύξεως 

Σύµφωνα µε όσα ορίζει το ∆.Λ.Π. 38 ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο που προέρχεται 

από ανάπτυξη ή από τη φάση αναπτύξεως ενός εσωτερικού προγράµµατος πρέπει να 

καταχωρείται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνο όταν, µία επιχείρηση µπορεί 

να αποδείξει όλα τα ακόλουθα: 

 

1. Την τεχνική δυνατότητα ολοκληρώσεως του άυλου στοιχείου, έτσι ώστε να είναι 

διαθέσιµο προς χρήση ή πώληση. 

2. Την πρόθεσή της να ολοκληρώσει το άυλου περιουσιακό στοιχείο για να το 

χρησιµοποιήσει ή να το πωλήσει. 

3. Την ικανότητά της να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άυλου στοιχείο. 

4. Πως η ασώµατη ακινητοποίηση θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. Μεταξύ άλλων πραγµάτων, η επιχείρηση πρέπει να αποδείξει την ύπαρξη 

µίας αγοράς για το προϊόν του άυλου στοιχείου ή για το ίδιο το άυλου 

περιουσιακό στοιχείο ή, αν πρόκειται να χρησιµοποιείται εσωτερικώς, τη 

χρησιµότητά του. 

5. Τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για 

να ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το άυλου 

περιουσιακό στοιχείο. 

6. Την ικανότητά της να αποτιµά αξιόπιστα τις αποδοτέες δαπάνες στο άυλο 

περιουσιακό στοιχείο, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως του. 
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Στη φάση της ανάπτυξης ενός εσωτερικού προγράµµατος, η επιχείρηση µπορεί σε 

ορισµένες περιπτώσεις να αναγνωρίζει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο και να 

αποδεικνύει ότι το στοιχείο αυτό θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη. Κάτι τέτοιο ισχύει γιατί η φάση αναπτύξεως είναι περισσότερο προωθηµένη από 

τη φάση έρευνας. 

 

Τέλος, το συγκεκριµένο πρότυπο δέχεται την άποψη ότι δαπάνες σε εσωτερικώς 

δηµιουργούµενα σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και περιοδικών, εκδοτικούς τίτλους, 

πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε ουσία δεν µπορούν να διαχωριστούν από το 

συνολικό κόστος ανάπτυξης της επιχείρησης. Συνεπώς, τέτοια στοιχεία δεν 

καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Παραδείγµατα δραστηριοτήτων αναπτύξεως αποτελούν: 

 Ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή προ-παραγωγής ή προ-χρησιµοποιήσεως 

πρωτοτύπων και προτύπων 

 Ο σχεδιασµός εργαλείων, συσκευών και καλουπιών που εµπερικλείουν νέα 

τεχνολογία 

 Ο σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία µιας πιλοτικής εγκαταστάσεως, η 

οποία δεν είναι µιας κλίµακας οικονοµικώς δυνατής για εµπορική παραγωγή 

 Ο σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµή µιας επιλεγµένης εναλλακτικής λύσης για 

νέα ή βελτιωµένα υλικά, συσκευές, προϊόντα, διαδικασίες, συστήµατα ή 

υπηρεσίες. 

 

7.4.3 Κόστος ενός Ιδιοπαραγόµενου Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου 

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι το σύνολο των 

δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν από την ηµεροµηνία που το στοιχείο πληρεί, για 

πρώτη φορά, τα κριτήρια για καταχώρηση στο ενεργητικό ως ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο. Το ∆.Λ.Π. 38 απαγορεύει επαναφορά δαπανών που καταχωρήθηκαν ως έξοδα 

σε προηγούµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ή σε ενδιάµεσες οικονοµικές 

εκθέσεις. 

 

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου περιλαµβάνει όλες τις 

δαπάνες που µπορεί άµεσα να αποδοθούν ή να κατανεµηθούν επάνω σε µία λογική και 

συνεπή βάση, για τη δηµιουργία, την παραγωγή και την προετοιµασία του περιουσιακού 
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στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. Το κόστος περιλαµβάνει, κατά 

περίπτωση: 

 ∆απάνες υλικών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται ή αναλίσκονται σε 

δηµιουργία του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

 Τους µισθούς, ηµεροµίσθια και άλλα σχετικά έξοδα προσωπικού άµεσα 

απασχολούµενου µε τη δηµιουργία του περιουσιακού στοιχείου 

 Κάθε δαπάνη που είναι άµεσα αποδοτέα στη δηµιουργία του περιουσιακού 

στοιχείου, τέτοια όπως οι αµοιβές για κατοχύρωση ενός νοµικού δικαιώµατος 

και η απόσβεση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και αδειών που χρησιµοποιούνται 

για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο 

 Γενικά έξοδα που είναι αναγκαία για να δηµιουργήσουν το περιουσιακό στοιχείο 

και που µπορεί να κατανεµηθούν πάνω σε µία λογική και σταθερή βάση. 

Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί ο τρόπος κατανοµής των αποσβέσεων των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων, των ασφαλίστρων και των ενοικίων. Οι 

κατανοµές των γενικών εξόδων γίνονται πάνω σε βάσεις όµοιες µε εκείνες που 

χρησιµοποιούνται στην κατανοµή των γενικών εξόδων των αποθεµάτων. Το 

∆.Λ.Π. 23, «Κόστος ∆ανεισµού», καθιερώνει κριτήρια για την καταχώρηση του 

τόκου ως ενός συνθετικού στοιχείου του κόστους για το εσωτερικώς 

δηµιουργούµενου άυλου περιουσιακού στοιχείου. Η προσαύξηση του κόστους 

του ιδιοπαραγόµενου στοιχείου µε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα πρέπει να 

γίνεται µε συνέπεια για όλα τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που είναι άµεσα 

επιρριπτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή των µη άµεσα εκµεταλλεύσιµων 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και να µην εφαρµόζεται µόνο 

επιλεκτικά για ορισµένα από αυτά. Αντιθέτως, το Ε.Γ.Λ.Σ. αναφέρει ότι τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεως του παγίου, 

αλλά καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

Επίσης, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 38, δεν προσαυξάνουν το κόστος του ιδιοπαραγόµενου 

άυλου περιουσιακού στοιχείου τα εξής έξοδα: 

1. Έξοδα πωλήσεως, διοικήσεως και άλλα γενικά έξοδα, εκτός αν αυτά τα έξοδα 

µπορεί άµεσα να αποδοθούν στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για 

χρήση 
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2. Καθαρά διαπιστωµένες ανεπάρκειες και αρχικές λειτουργικές ζηµίες που 

πραγµατοποιούνται πριν ένα περιουσιακό στοιχείο επιτύχει την 

προγραµµατισµένη απόδοση 

3. ∆απάνες εκπαιδεύσεως προσωπικού που θα χειρίζεται το περιουσιακό στοιχείο 

4. ∆απάνες για δραστηριότητες διαφηµίσεως και προωθήσεως του άυλου στοιχείου 

5. ∆απάνες για επανεγκατάσταση ή αναδιοργάνωση µέρους ή του συνόλου µιας 

επιχειρήσεως 

 

7.4.4 Μεταγενέστερες ∆απάνες 

Η φύση των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια που, σε πολλές περιπτώσεις, 

δεν υπάρχουν συµπληρώσεις του στοιχείου ή αντικατάσταση τµηµάτων αυτού. 

Συνεπώς, οι περισσότερες µεταγενέστερες δαπάνες είναι πιθανό να διατηρήσουν τα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται στο υπάρχον άυλο 

στοιχείο, αντί να πληρούν τον ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου και τα 

κριτήρια αναγνώρισης που τίθεται µε το ∆.Λ.Π. 38.  

 

Επιπρόσθετα, είναι συχνά δύσκολο να αποδίδονται µεταγενέστερες δαπάνες απευθείας 

σε ένα ορισµένο στοιχείο, παρά στην επιχείρηση ως ένα σύνολο. Συνεπώς, µόνο 

σπανίως οι µεταγενέστερες δαπάνες θα αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, οι µεταγενέστερες δαπάνες σε σήµατα, τίτλους 

εφηµερίδων και περιοδικών, τίτλους εκδόσεως, πελατολόγια και στοιχεία όµοια σε 

ουσία, αναγνωρίζονται πάντοτε στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Αυτό 

συµβαίνει γιατί οι άνω δαπάνες δεν µπορούν να διαχωρισθούν από τη συνολική δαπάνη 

ανάπτυξης της επιχείρησης (∆.Λ.Π. 38, παρ. 20). 

 

7.5 Απόσβεση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 

 

 

Σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. η αξία κτήσεως των Άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αποσβένεται µε ισόποση ετήσια απόσβεση µέσα στο χρόνο της παραγωγικής 

χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. Στην περίπτωση που το άυλου δικαίωµα έχει από 

το νόµο προστασία περιορισµένης διάρκειας, αποσβένεται µέσα στο χρόνο της 

περιορισµένης αυτής διάρκειας. 
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Επίσης, το ∆.Λ.Π. 38 αναφέρει ότι η επιχείρηση πρέπει να εκτιµά αν η ωφέλιµη ζωή 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι περιορισµένη ή αόριστη. Όταν η ωφέλιµη ζωή 

είναι περιορισµένη τότε η επιχείρηση πρέπει να εκτιµά τη διάρκεια ή τον αριθµό των 

παραγωγικών ή οµοίων µονάδων που αποτελούν εκείνη την ωφέλιµη ζωή. Από την 

άλλη µεριά, η επιχείρηση θα θεωρεί ότι ένα άυλου περιουσιακό στοιχείο έχει αόριστη 

ωφέλιµη διάρκεια ζωής όταν, βάσει ανάλυσης των σχετικών παραγόντων, δεν υπάρχει 

προβλεπόµενη λήξη της περιόδου κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο αναµένεται 

να δηµιουργήσει καθαρές ταµειακές εισροές στην επιχείρηση.  

 

Ο όρος αόριστος δεν σηµαίνει όµως και απεριόριστος. Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αντανακλά µόνο εκείνο το επίπεδο συντήρησης που απαιτείται 

για να διατηρηθεί το κανονικό επίπεδο απόδοσης του περιουσιακού στοιχείου κατά την 

ωφέλιµη ζωή του, καθώς και την ικανότητα και πρόθεση της επιχείρησης να φθάσει στο 

επίπεδο αυτό. Το συµπέρασµα ότι η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

είναι αόριστη δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις προγραµµατισµένες µελλοντικές 

δαπάνες που απαιτούνται για να διατηρηθεί το επίπεδο της απόδοσης. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό των ταχέων µεταβολών στην τεχνολογία ή στο 

ηλεκτρονικό λογισµικό, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι ευαίσθητα στην 

τεχνολογική απαξίωση. Συνεπώς, πιθανολογείται ότι η ωφέλιµη ζωή τους θα είναι 

σύντοµη. Η ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί όµως να είναι και 

πολύ µεγάλη ή έστω αόριστη. Τελικά, η αβεβαιότητα αυτή δικαιολογεί την εκτίµηση της 

ωφέλιµης ζωής ενός άυλου στοιχείου πάνω σε µία συντηρητική βάση, αλλά δεν 

δικαιολογεί την επιλογή µιας ζωής που είναι αβάσιµα σύντοµη (∆.Λ.Π. 38, παρ. 91, 93). 

 

7.5.1 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία µε Περιορισµένες Ωφέλιµες Ζωές 

Το αποσβεστέο ποσό ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή 

πρέπει να κατανέµεται πάνω σε µία συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της ορθής 

εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής του. Η απόσβεση πρέπει να αρχίζει όταν το περιουσιακό 

στοιχείο είναι διαθέσιµο για χρήση, δηλαδή όταν βρίσκεται στη θέση και κατάσταση 

που απαιτείται για τη λειτουργία που η διοίκηση έχει προσδιορίσει. Η απόσβεση θα 

παύει κατά τη νωρίτερη ηµεροµηνία που το περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 

διαθέσιµο προς πώληση. 
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Καθώς τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο αναλίσκονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, η λογιστική αξία του περιουσιακού 

στοιχείου µειώνεται για να αντανακλά αυτήν την ανάλωση. Αυτό επιτυγχάνεται µε 

συστηµατική κατανοµή του κόστους ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου µείον κάθε υπολειµµατική αξία, ως εξόδου κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης 

ζωής του στοιχείου. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος απόσβεσης θα αντικατοπτρίζει το 

ρυθµό µε τον οποίο τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη αναµένονται να αναλωθούν από 

την επιχείρηση. Αν αυτός ο ρυθµός δεν µπορεί να καθοριστεί αξιόπιστα, τότε 

χρησιµοποιείται η σταθερή µέθοδος απόσβεσης. Η δαπάνη της απόσβεσης για κάθε 

περίοδο αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 

Ως παράδειγµα µπορούµε να θεωρήσουµε µια επιχείρηση, η οποία την 1.1.2006 

κατέβαλε 1.000.000ευρώ και αγόρασε το αποκλειστικό δικαίωµα εκµεταλλεύσεως ενός 

υπαίθριου χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων για δέκα έτη. Στο τέλος του δέκατου έτους, 

η άνω επιχείρηση αναµένεται να εισπράξει από τον τοπικό ∆ήµο την υπολειµµατική 

αξία των 100.000ευρώ ως αποζηµίωση. Η συστηµατική κατανοµή του κόστους αγοράς 

των (1.000.000 – 100.000 = ) 900.000ευρώ θα γίνει µέσα στην ωφέλιµη διάρκεια ζωής 

του άνω δικαιώµατος που είναι τα δέκα έτη. 

 

Κατά τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

χρειάζεται να λαµβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες. Ορισµένοι από αυτούς είναι: 

 Η προσδοκώµενη χρήση του περιουσιακού στοιχείου από την επιχείρηση και το 

γεγονός αν το περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε επαρκώς να διευθύνεται από 

µία άλλη διευθυντική οµάδα 

 Οι τυπικοί κύκλοι της παραγωγικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου και η 

δηµόσια πληροφόρηση σε εκτιµήσεις ωφέλιµης ζωής οµοίων τύπων 

περιουσιακών στοιχείων, τα οποία χρησιµοποιούνται µε όµοιο τρόπο. 

 Η τεχνική, τεχνολογική ή άλλου τύπου απαξίωση 

 Η σταθερότητα της επιχειρήσεως στην οποία το περιουσιακό στοιχείο λειτουργεί 

και οι µεταβολές στη ζήτηση της αγοράς για προϊόντα ή υπηρεσίες προερχόµενα 

από το περιουσιακό στοιχείο 

 Οι αναµενόµενες πράξεις από ανταγωνιστές ή πιθανούς ανταγωνιστές 
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 Το επίπεδο των δαπανών συντηρήσεως που απαιτούνται για να λαµβάνονται τα 

αναµενόµενα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο και 

την ικανότητα και πρόθεση της εταιρίας να φθάσει σε αντίστοιχο επίπεδο 

 Η περίοδος ελέγχου πάνω στο περιουσιακό στοιχείο και τα νόµιµα ή όµοια όρια 

στη χρήση του στοιχείου αυτού, όπως για παράδειγµα οι ηµεροµηνίες λήξεως 

σχετικών µισθώσεων 

 Το γεγονός εάν η ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου εξαρτάται από την 

ωφέλιµη ζωή άλλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

 

Αντίστοιχο παράδειγµα αποτελεί µία επιχείρηση, η οποία έχει αγοράσει ένα 

αποκλειστικό δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τα διόδια σε αυτοκινητόδροµο για τριάντα 

έτη. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει πρόγραµµα να κατασκευαστούν εναλλακτικοί δρόµοι 

στην περιοχή που εξυπηρετείται από τον αυτοκινητόδροµο και ο δρόµος αυτός 

αναµένεται ότι θα είναι σε χρήση για τριάντα χρόνια τουλάχιστον. Η επιχείρηση 

αποσβένει το δικαίωµα να εκµεταλλεύεται τον αυτοκινητόδροµο κατά τη διάρκεια των 

τριάντα ετών, εκτός αν υπάρχει απόδειξη ότι η ωφέλιµη ζωή του είναι µικρότερη. 

 

Σε περίπτωση που το άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει από το νόµο ή από σύµβαση 

προστασία περιορισµένης διάρκειας, τότε η ωφέλιµη ζωή τού παγίου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει των περιορισµένη αυτή διάρκεια, εκτός, εάν ο νόµος ή η σύµβαση παρέχει 

το δικαίωµα για ανανέωση της διάρκειας προστασίας του άυλου περιουσιακού στοιχείου 

και η ανανέωση αυτή είναι πραγµατικά βέβαιη. 

 

Ενδέχεται να υπάρχουν τόσο οικονοµικοί όσο και νοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την ωφέλιµη ζωή ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου. Οι οικονοµικοί παράγοντες 

προσδιορίζουν την περίοδο κατά την οποία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

λαµβάνονται από την επιχείρηση. Η περίοδος κατά την οποία η επιχείρηση ελέγχει την 

πρόσβαση στα οφέλη αυτά µπορεί να περιορίζεται από νοµικούς παράγοντες. Η 

ωφέλιµη ζωή είναι η βραχύτερη των περιόδων που προσδιορίζεται από αυτούς τους 

παράγοντες (∆.Λ.Π. 38, παρ. 94 – 95). 

 

Η ύπαρξη των ακολούθων παραγόντων, µεταξύ άλλων, υποδεικνύει ότι µία επιχείρηση 

θα είναι σε θέση να ανανεώσει τα συµβατικά ή άλλα νοµικά της δικαιώµατα χωρίς 

σηµαντικό κόστος: 
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 Εάν υπάρχει απόδειξη, πιθανώς εµπειρική, ότι τα συµβατικά ή άλλα νοµικά 

δικαιώµατα θα ανανεωθούν. Αν η ανανέωση εξαρτάται από τη συναίνεση ενός 

τρίτου µέρους, συµπεριλαµβάνεται η απόδειξη ότι το τρίτο µέρος θα συναινέσει 

 Εάν υπάρχει απόδειξη ότι θα ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε απαιτούµενοι όροι 

που θα αφορούν την ανανέωση 

 Εάν το κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η επιχείρηση για την ανανέωση δεν 

είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που 

αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη διαδικασία αυτή. Αν το 

κόστος της ανανέωσης είναι σηµαντικό σε σύγκριση µε τα µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από την 

ανανέωση, το κόστος «ανανέωσης» αντιπροσωπεύει, στην ουσία, το κόστος 

απόκτησης ενός νέου άυλου περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία της 

ανανέωσης. 

 

Η µέθοδος απόσβεσης που χρησιµοποιείται για ένα άυλου περιουσιακό στοιχείο 

επιλέγεται από την επιχείρηση βασιζόµενη στο προσδοκώµενο πρόγραµµα αναλύσεως 

των οικονοµικών ωφεληµάτων από τη χρησιµοποίηση του άυλου στοιχείου. Εάν το 

πρόγραµµα αυτό δεν µπορεί να καθορισθεί αξιόπιστα, τότε χρησιµοποιείται η σταθερή 

µέθοδος απόσβεσης. Πάντως, οποιαδήποτε µέθοδος επιλεγεί πρέπει να χρησιµοποιείται 

πάγια. Η απόσβεση συνήθως καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως, εκτός 

των περιπτώσεων που χρησιµοποιείται για την παραγωγή άλλων περιουσιακών 

στοιχείων, όπως για παράδειγµα η απόσβεση αγορασµένης τεχνογνωσίας παραγωγής 

ετοίµων προϊόντων που προσαυξάνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων. 

 

Το αποσβεστέο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται µετά την έκπτωση 

της υπολειµµατικής αξίας. Συνήθως η υπολειµµατική αξία ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου είναι µηδενική. Μία υπολειµµατική αξία άλλη εκτός από µηδέν δείχνει ότι η 

επιχείρηση αναµένει να διαθέσει το άυλου στοιχείο πριν από το τέλος της οικονοµικής 

ζωής του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υπάρχει µία δέσµευση από έναν τρίτο ότι θα 

αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο ή να υπάρχει µια ενεργός αγορά για το στοιχείο αυτό. 

Τότε η υπολειµµατική αξία µπορεί να προσδιοριστεί µε παραποµπή σε αυτήν την αγορά 

υπό την προϋπόθεση ότι η άνω ενεργός αγορά θα υπάρχει και στο τέλος της ωφέλιµης 

ζωής του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
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Παράλληλα, η περίοδος αποσβέσεως και η µέθοδος αποσβέσεως πρέπει να 

αναθεωρούνται τουλάχιστον στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. Εάν η αναµενόµενη 

ωφέλιµη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι σηµαντικά διαφορετική από 

προηγούµενες εκτιµήσεις, τότε η περίοδος απόσβεσης πρέπει να µεταβάλλεται. Επίσης, 

εάν υπάρχει µια ουσιώδης µεταβολή στο προσδοκώµενο πρόγραµµα των οικονοµικών 

ωφελειών από το άυλο περιουσιακό στοιχείο, η µέθοδος αποσβέσεως πρέπει να 

µεταβάλλεται για να αντανακλά το αλλαγµένο πρόγραµµα. Τέτοιες µεταβολές θα 

αντιµετωπίζονται λογιστικά ως µεταβολές της λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 8 (∆.Λ.Π. 38, παρ. 100 – 104). 

 

7.5.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία µε Αόριστες Ωφέλιµες Ζωές 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µε αόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Η 

επιχείρηση, όµως, απαιτείται να εξετάζει τα Άυλα στοιχεία για αποµείωση, 

συγκρίνοντας τα ανακτήσιµα ποσά τους µε τη λογιστική αξία τους είτε ετησίως, είτε 

όποτε υπάρχει ένδειξη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να έχει υποστεί 

αποµείωση της αξία του. 

 

Επίσης, η ωφέλιµη ζωή ενός τέτοιου στοιχείου που δεν αποσβένεται πρέπει να 

επανεξετάζεται σε κάθε περίοδο για να προσδιοριστεί αν τα γεγονότα και οι συνθήκες 

συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής του. Αν δεν την 

υποστηρίζουν, η µεταβολή της εκτίµησης της ωφέλιµης ζωής από αόριστη σε 

περιορισµένη θα αντιµετωπίζεται ως µεταβολή λογιστικής εκτίµησης σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 8. 

 

7.6 Αποτίµηση Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων µετά την Αναγνώριση 

 

 

Μετά την αναγνώριση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου, η επιχείρηση θα επιλέξει ως 

λογιστική της πολιτική είτε τη µέθοδο του κόστους κτήσεως, είτε τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής. Στην περίπτωση που ένα άυλου περιουσιακό στοιχείο 

αντιµετωπίζεται λογιστικά µε τη µέθοδο της αναπροσαρµογής, όλα τα άλλα 

περιουσιακά στοιχεία της κατηγορίας του πρέπει επίσης να αντιµετωπίζονται λογιστικά 
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µε την ίδια µέθοδο, εκτός εάν δεν υπάρχει ενεργός αγορά20 για αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

Τα στοιχεία όµοιας φύσης και χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αναπροσαρµόζονται ταυτόχρονα για να αποφεύγεται η επιλεκτική αναπροσαρµογή 

περιουσιακών στοιχείων και η απεικόνιση στις οικονοµικές καταστάσεις ποσών που 

αντιπροσωπεύουν ένα µείγµα κόστους και αξιών από διάφορες ηµεροµηνίες. 

 

7.6.1 Μέθοδος Κόστους 

Μετά την αρχική του αναγνώριση, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο θα απεικονίζεται στο 

κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. 

 

7.6.2 Μέθοδος Αναπροσαρµογής 

Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να απεικονίζεται σε µία αναπροσαρµοσµένη 

αξία, που είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της αναπροσαρµογής µείον 

κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη ζηµία αποµείωσης. 

Για το σκοπό των αναπροσαρµογών των άυλων περιουσιακών στοιχείων, η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία αγορά. Αναπροσαρµογές πρέπει να γίνονται τόσο 

τακτικά, ώστε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού να µη διαφέρει ουσιωδώς από την εύλογη αξία του (∆.Λ.Π. 38, παρ. 75). 

 

Η µέθοδος της αναπροσαρµογής δεν επιτρέπει: 

1. Την επανεκτίµηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν προηγουµένως 

αναγνωρισθεί ως περιουσιακά στοιχεία ή  

2. την αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων µε ποσά άλλα εκτός από 

το κόστος. 

 

Η µέθοδος αναπροσαρµογής εφαρµόζεται εφόσον ένα περιουσιακό στοιχείο έχει 

αρχικώς αναγνωρισθεί στο κόστος. Όµως, αν µόνο µέρος του κόστους ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο, για το λόγο ότι το 

στοιχείο δεν πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης µέχρι ενός σηµείου της όλης διαδικασίας, 

                                                 
21 Ενεργός είναι µία αγορά όπου όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις συντρέχουν: 

1) τα στοιχεία που είναι αντικείµενο εµπορίου στην αγορά είναι οµοιογενή, 
2) πρόθυµοι αγοραστές και πωλητές µπορεί κανονικά να βρεθούν οποιαδήποτε στιγµή και  
3) οι τιµές είναι διαθέσιµες στο κοινό. 
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η µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να εφαρµόζεται στο σύνολο αυτού του 

περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, η µέθοδος αναπροσαρµογής µπορεί να εφαρµόζεται σε 

ένα άυλο στοιχείο που έχει παραληφθεί µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης και έχει 

αναγνωριστεί µε ένα τεκµαρτό ποσό. 

 

Είναι ασύνηθες µία ενεργός αγορά µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο ∆.Λ.Π. 

38 να υπάρχει για ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, µολονότι αυτό µπορεί και να συµβεί. 

Για παράδειγµα, µία ενεργός αγορά µπορεί να υπάρχει για ελευθέρως µεταβιβάσιµες 

άδειες ταξί, αλιευτικές άδειες ή ποσοστώσεις παραγωγής. 

 

Όµως, µία ενεργός αγορά δεν µπορεί να υπάρχει για σήµατα, τίτλους εφηµερίδων και 

περιοδικών, µουσικά δικαιώµατα και δικαιώµατα έκδοσης ταινιών, διπλώµατα 

ευρεσιτεχνίας και εµπορικά σήµατα, γιατί κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο είναι 

µοναδικό. Επίσης, παρά το γεγονός ότι άυλα περιουσιακά στοιχεία διαπραγµατεύονται, 

αγοράζονται και πωλούνται, οι συναλλαγές αυτές είναι σπάνιες. Για αυτούς τους 

λόγους, η τιµή που καταβάλλεται για ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να µην αποτελεί 

επαρκή απόδειξη της εύλογης αξίας ενός άλλου. Παράλληλα, οι τιµές αυτές συχνά δεν 

είναι διαθέσιµες στο κοινό. 

 

Η συχνότητα των αναπροσαρµογών εξαρτάται από τη µεταβλητότητα των εύλογων 

αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων που επανεκτιµώνται. Αν η εύλογη αξία ενός 

αναπροσαρµοσµένου περιουσιακού στοιχείου διαφέρει ουσιωδώς από τη λογιστική αξία 

του, µια περαιτέρω αναπροσαρµογή είναι αναγκαία. Μερικά άυλα στοιχεία µπορεί να 

ενέχουν ουσιώδεις και ασταθείς διακυµάνσεις στην εύλογη αξία τους, δηµιουργώντας 

έτσι την ανάγκη ετήσιας αναπροσαρµογής. Τέτοιες συχνές αναπροσαρµογές δεν είναι 

αναγκαίες για άυλα περιουσιακά στοιχεία µε ασήµαντες µόνο διακυµάνσεις στην 

εύλογη αξία. 

 

Το ∆.Λ.Π. 38 στην παράγραφο 80, εισάγει δύο τρόπους αναπροσαρµογής των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων: 

1. Αναπροσαρµογή αξίας κτήσεως και σωρευµένων αποσβέσεων. 

2. Αναπροσαρµογή αναπόσβεστου υπολοίπου. 

Οι δύο αυτοί τρόποι, καθώς και η λογιστική αυτών, είναι όµοιοι µε τους τρόπους 

αναπροσαρµογής των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. 
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Εάν η εύλογη αξία ενός αναπροσαρµοσµένου άυλου περιουσιακού στοιχείου δεν µπορεί 

από ένα σηµείο και έπειτα να προσδιορίζεται µε αναφορά σε µία ενεργός αγορά, η 

λογιστική αξία του στοιχείου αυτού πρέπει να είναι η αναπροσαρµοσµένη αξία του κατά 

την ηµεροµηνία της τελευταίας αναπροσαρµογής µε αναφορά στην ενεργό αγορά µείον 

κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη απόσβεση και κάθε µεταγενέστερη σωρευµένη ζηµία 

αποµείωσης. Επίσης, αν η εύλογη αξία του άυλου στοιχείου µπορεί να προσδιορίζεται 

µε παραποµπή σε µία ενεργός αγορά κατά µια µεταγενέστερη ηµεροµηνία επιµέτρησης, 

τότε η µέθοδος της αναπροσαρµογής εφαρµόζεται από αυτήν την ηµεροµηνία. 

 

Τέλος, στην περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον µία ενεργός αγορά για ένα 

αναπροσαρµοσµένο άυλου περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να φαίνεται ότι το άυλου αυτό 

στοιχείο είναι αποµειωµένο και χρειάζεται να εξετασθεί (∆.Λ.Π. 38, παρ. 82 – 84).  

 

7.7 Απόκτηση Άυλου Περιουσιακού Στοιχείου µέσω Κρατικής Επιχορήγησης 

 

 

Σε µερικές περιπτώσεις, ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αποκτηθεί δωρεάν ή 

έναντι τεκµαρτής αντιπαροχής, µέσω µιας κρατικής επιχορήγησης. Αυτό µπορεί να 

συµβεί όταν το κράτος µεταβιβάζει ή διαθέτει σε µια επιχείρηση άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, τέτοια όπως δικαιώµατα προσγείωσης σε αεροδρόµιο, άδειες λειτουργίας 

ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών, άδειες εισαγωγής ή ποσοστώσεις ή δικαιώµατα 

πρόσβασης σε άλλους περιορισµένους πόρους. Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 20, η επιχείρηση 

µπορεί να επιλέξει να καταχωρήσει τόσο το άυλο περιουσιακό στοιχείο όσο και την 

επιχορήγηση στην εύλογη αξία από την αρχή. Εάν, όµως, η επιχείρηση επιλέξει να µην 

αναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο αρχικά στην εύλογη αξία (σύµφωνα µε άλλο 

χειρισµό που επιτρέπεται από το ∆.Λ.Π. 20), κάθε δαπάνη θα είναι άµεσα αποδοτέα 

στην προετοιµασία του περιουσιακού στοιχείου για τη χρήση που αυτό προορίζεται. 

 

7.8 Υπεραξία Επιχειρήσεως 

 

 

Η υπεραξία της επιχειρήσεως ή Goodwill στηρίζεται στην εκτίµηση για την ικανότητά 

της να πραγµατοποιεί υψηλά κέρδη λόγω κυρίως της καλής φήµης, της εκτεταµένης 

πελατείας, της µεγάλης πίστεως στην αγορά, της καλής οργανώσεως, της ιδιαίτερης 
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εξειδίκευσης στην παραγωγή ορισµένων προϊόντων, της καλής προοπτικής ανάπτυξης 

του κλάδου στον οποίο ανήκει, των εξαιρετικών πλεονεκτηµάτων της θέσεως που είναι 

εγκαταστηµένη, της υψηλής στάθµης των στελεχών που απασχολεί και του κύρους και 

αποτελεσµατικότητας του διοικητικού και διευθυντικού µηχανισµού. 

 

Στο λογαριασµό 16.00 «Υπεραξία επιχειρήσεως», παρακολουθείται η υπεραξία που 

δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονοµικής µονάδας και 

που είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής 

αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράζονται ή συγχωνεύονται. 

 

Η υπεραξία θα αποσβεσθεί είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα σε περισσότερες 

χρήσεις, οι οποίες βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. 

Σύµφωνα όµως µε το ∆.Π.Χ.Π. 3 η υπεραξία που αποκτάται σε µία συνένωση 

επιχειρήσεων δεν θα αποσβένεται, αλλά ο αποκτών θα την εξετάζει για αποµείωση 

αξίας σε ετήσια βάση ή και πιο συχνά, αν τα γεγονότα ή οι µεταβολές των συνθηκών 

υποδεικνύουν ότι θα µπορούσε να αποµειωθεί η αξία. Στην περίπτωση όµως που η άνω 

χρεωστική διαφορά δεν συνιστά υπεραξία καταχωρείται στο λογαριασµό 81, 

«Ανόργανα έσοδα και έξοδα». 

 

7.8.1 Παράδειγµα Λογιστικής Αντιµετώπισης Υπεραξίας από Εξαγορά Επιχείρησης 

Θεωρούµε ότι δύο ανώνυµες εταιρείες, η Α και η Β, συνέταξαν την 31.12.2005 τους 

παρακάτω ισολογισµούς: 

Α 

Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005                                     Παθητικό 

Ενεργητικά     Κεφάλαια    8.000 

στοιχεία   11.000   

Ταµείο      9.000  Υποχρεώσεις   12.000  

 

Σύνολο   20.000  Σύνολο   20.000 

     

    

 

 

 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

113 

Β 

Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005                                     Παθητικό 

Ενεργητικά     Κεφάλαια    3.000 

στοιχεία     9.000   

      Υποχρεώσεις    6.000  

 

Σύνολο    9.000  Σύνολο    9.000  

 

Εµπειρογνώµονες εκτίµησαν την περιουσία της ανώνυµης εταιρείας Β και προσδιόρισαν 

την πραγµατική αξία της στο ποσό των 4.000ευρώ ως ακολούθως: 

 

    Λογιστική αξία Εκτίµηση επιτροπής 

Ενεργητικά στοιχεία   9.000   11.000 

Υποχρεώσεις    (6.000)   (7.000) 

Καθαρή θέση    3.000    4.000 

 

 

Την πραγµατική αξία της περιουσίας της Β των 4.000ευρώ (Ενεργητικό 11.000€ – 

Υποχρεώσεις 7.000€ = 4.000€) την 31.12.2005, η Α την εξαγόρασε αντί 9.000ευρώ. Το 

επιπλέον ποσό που η Α κατέβαλε πέραν της πραγµατικής αξίας των 4.000ευρώ για την 

εξαγορά των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων της Β (Ενεργητικό 9.000€ – 

Υποχρεώσεις 4.000€ = ) 5.000ευρώ, συνιστά την υπεραξία. 

 

Ο ισολογισµός που συντάχθηκε µετά την άνω εξαγορά από την εταιρεία Α είναι ο εξής: 

Α 

Ενεργητικό                           Ισολογισµός 1.1.2006                                       Παθητικό 

Υπεραξία (Goodwill)    5.000  Κεφάλαια    8.000 

Ενεργητικά      

στοιχεία   22.000  Υποχρεώσεις   19.000  

 

Σύνολο   27.000  Σύνολο   27.000 
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι η Β δεν συντάσσει, µετά την πώληση της περιουσίας της, 

ισολογισµό. Οι µέτοχοι της Β, λαµβάνουν απ’ευθείας από την Α το ποσό των 9.000ευρώ 

και ταυτόχρονα η Β παύει να υφίσταται. 

 

7.8.2  Παράδειγµα Λογιστικής Αντιµετώπισης Υπεραξίας από Συγχώνευση 

Επιχείρησης  

Θεωρούµε ότι την 1.1.2005 η ανώνυµη εταιρεία Μ αγόρασε το 80% των µετοχών της 

ανώνυµης εταιρείας Θ αντί 50εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της Θ την 1.1.2005 είναι 

37,5εκατ. ευρώ. Η πραγµατική αξία της εταιρείας Θ, µετά από εκτίµηση της περιουσίας 

της από εµπειρογνώµονες, συµπίπτει µε τη λογιστική της αξία. Εποµένως, η πραγµατική 

αξία του 80% των ιδίων κεφαλαίων της Θ την 1.1.2005 είναι 30εκατ. ευρώ (37,5 x 0,8 = 

30). Το επιπλέον της πραγµατικής αξίας τίµηµα των 20εκατ. ευρώ που η Μ κατέβαλε 

συνιστά την υπεραξία, µε τη διαφορά όµως ότι στα λογιστικά βιβλία της Μ δεν 

εµφανίζεται ιδιαιτέρως στο λογαριασµό 16.00 – «Υπεραξία επιχειρήσεως», αλλά στο 

λογαριασµό 18.00 – «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» ως κόστος κτήσεως 

των συµµετοχών 50εκατ. ευρώ. Την 31.12.2005 οι εταιρείες Μ και Θ συνέταξαν τους 

εξής ισολογισµούς: 

Μ 
Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005 (εκατ. ευρώ)               Παθητικό 

Συµµετοχές        50,00  Κεφάλαια    400,00 

 

Λοιπά    950,00  Υποχρεώσεις    600,00 

 

Σύνολο   1.000,00 Σύνολο   1.000,00

     

Θ 

Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005 (εκατ. ευρώ)               Παθητικό 

      Κεφάλαια    37,50 

      Κέρδος      2,50 

Λοιπά    200,00  Υποχρεώσεις   160,00 

 

Σύνολο   200,00  Σύνολο   200,00 
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Την 31.12.2005 η Μ απορρόφησε τη Θ και ακολούθως συνέταξε τον παρακάτω 

ισολογισµό: 

Μ 

Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005 (εκατ. ευρώ)               Παθητικό 

      Κεφάλαια (Μ)        400 

Κεφάλαια τρίτων (Θ) –  

∆ικαίωµα Μειοψηφίας  

(37,5 x 20%)          7,5 

       

       

Υπεραξία (50 – 37,5 x 80%)      20  Ίδια κεφάλαια 31.12.2005    407,5 

Λοιπά    1.150  Υποχρεώσεις      762,5 

 

Σύνολο   1.170  Σύνολο   1.170 
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Βιβλιογραφία Kεφαλαίου 7 

 

• Σακέλλης Ι. Εµµανουήλ, ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Ανάλυση και Εφαρµογή σε 

συνδυασµό µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την Εµπορική και 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

8.1 Η Έννοια των Αποθεµάτων 

 

 

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν αγαθά που αγοράστηκαν από την επιχείρηση και 

κρατούνται προς µεταπώληση. Επίσης, στην έννοια των αποθεµάτων περιλαµβάνονται 

τα έτοιµα αγαθά που παράχθηκαν από την οικονοµική µονάδα ή η παραγωγή σε εξέλιξη, 

οι πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα υλικά που αναµένεται να χρησιµοποιηθούν 

στην παραγωγική διαδικασία είτε για την παραγωγή ετοίµων προϊόντων ή κατά την 

παροχή υπηρεσιών. 

 

Εποµένως, αποθέµατα είναι περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην επιχείρηση και τα 

οποία: 

1. κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, 

2. βρίσκονται στη διαδικασία παραγωγής και, εν συνεχεία, πωλούνται ως έτοιµα 

προϊόντα και  

3. έχουν την µορφή υλών ή υλικών που θα αναλωθούν είτε στην παραγωγική 

διαδικασία, είτε στην παροχή υπηρεσιών. 

 

Τα παραπάνω ορίζονται στο ∆.Λ.Π. 2 (παράγραφος 6). Το συγκεκριµένο πρότυπο όµως 

δεν έχει εφαρµογή στις εξής περιπτώσεις: 

1. Έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύµφωνα µε συµβάσεις κατασκευής 

2. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται µε γεωργική δραστηριότητα 

και προϊόντα γεωργικής παραγωγής κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. 

 

Οι απόψεις του κωδ. Ν. 2190/1920 σχετικά µε την έννοια των αποθεµάτων συµπίπτουν 

µε τις αντίστοιχες του ∆.Λ.Π. 2. 
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8.2 Η Έννοια του Κόστους των Αποθεµάτων 

 

 

Ως προς την έννοια του κόστους κτήσεως των αποθεµάτων δεν υπάρχουν διαφορές 

µεταξύ του κωδ. Ν. 2190/1920 και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 2 (αναθεώρ. 2004, παρ. 10) το κόστος των 

αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς και µεταποίησης, καθώς και 

τις άλλες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση. Τελικά, το κόστος των αποθεµάτων συντίθεται από τα 

εξής στοιχεία: 

 Το κόστος αγοράς 

 Το κόστος µετατροπής 

 Τα λοιπά στοιχεία 

 

Το κόστος αγοράς των αποθεµάτων περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς 

δασµούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η επιχείρηση µπορεί στην συνέχεια να 

επανακτήσει, όπως ο Φ.Π.Α.), καθώς και τα µεταφορικά έξοδα παραδόσεως και άλλα 

έξοδα άµεσα επιρριπτέα στην αγορά των ετοίµων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. 

Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά 

τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς (∆.Λ.Π. 2, παρ. 11 και άρθρο 43, παρ. 5, περ. 

β,κωδ. Ν. 2190/1920). 

 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται 

άµεσα µε τις µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης, 

συµπεριλαµβάνει ένα συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών 

εξόδων παραγωγής, που πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλικών σε έτοιµα 

αγαθά.21 

 

                                                 
22 Σταθερά Γενικά Έξοδα Παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά σταθερές, 
ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι οι αποσβέσεις. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων 
παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. 
 
Μεταβλητά Γενικά Έξοδα Παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που µεταβάλλονται άµεσα ή σχεδόν 
άµεσα ανάλογα µε τον όγκο παραγωγής, όπως είναι οι έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. 
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Λοιπές δαπάνες µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο κατά 

την έκταση που πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση 

και κατάστασή τους. ∆απάνες που δεν συµπεριλαµβάνονται στο συγκεκριµένο κόστος 

είναι: 

1. Η υπερβολικά µεγάλη φύρα υλικών, σπατάλη εργασίας ή άλλου παραγωγικού 

κόστους 

2. Το κόστος αποθήκευσης ετοίµων προϊόντων 

3. Τα γενικά έξοδα διοίκησης που δεν συµβάλλουν στο να φέρουν τα αποθέµατα 

στην παρούσα κατάσταση 

4. Το κόστος διάθεσης. 

 

8.3 Η Αποτίµηση των Αποθεµάτων Απογραφής 

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 2 (παράγραφος 9), τα αποθέµατα αποτιµώνται στη µικρότερη 

αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Τις ίδιες απόψεις 

δέχεται και ο κωδ. Ν. 2190/1920 (άρθρο 43, παρ. 7, περ. α, εδάφιο πρώτο). Καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή πωλήσεως του αποθέµατος, στην οποία υπολογίζεται 

ότι αυτό θα πωληθεί κάτω από συνθήκες οµαλής πορείας των εργασιών της επιχείρησης, 

µειωµένη µε τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγµατοποιηθούν για την επίτευξη της 

πωλήσεως. 

 

8.4 Μέθοδοι Υπολογισµού της Τιµής Κτήσεως και Τεχνικές Αποτίµησης των 

Αποθεµάτων 

 

 

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 2, παρ. 23 και 27) το κόστος των 

αποθεµάτων πρέπει να προσδιορίζονται µε µια από τις παρακάτω µεθόδους: 

 Μέθοδος Εξατοµικευµένου Κόστους 

 Μέθοδος Σταθµικού Κόστους 

 Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 
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Αντιθέτως, ο κωδ. Ν. 2190/1920 δέχεται περισσότερες µεθόδους για την αποτίµηση των 

αποθεµάτων (άρθρο 43, παρ. 7, περ. β). Οι µέθοδοι υπολογισµού της τιµής κτήσεως 

σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ. είναι οι εξής: 

 Μέθοδος Εξατοµικευµένου Κόστους 

 Μέθοδος Σταθµικού Κόστους 

 Μέθοδος Πρώτη Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (F.I.F.O.) 

 Μέθοδος Τελευταία Εισαγωγή – Πρώτη Εξαγωγή (L.I.F.O.) 

 Μέθοδος ∆ιαδοχικών Υπολοίπων 

 Μέθοδος Βασικού Αποθέµατος 

 Μέθοδος Προτύπου Κόστους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

 

 

9.1 Η Έννοια των Συµµετοχών και των Χρεογράφων Βάσει της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας 

 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας τα δικαιώµατα συµµετοχής στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, καταχωρούνται στους 

υπολογαρισµούς του πρωτοβάθµιου λογαριασµού 18 «Συµµετοχές και άλλες 

µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις» εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 

παρακάτω δύο προϋποθέσεις: 

1. Τα δικαιώµατα συµµετοχής αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του 

κεφαλαίου των επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν και 

2. Αποκτώνται µε σκοπό τη διαρκή κατοχή τους. 

 

Εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, τότε χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και 

παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριµένα στο λογαριασµό 34 

«Χρεόγραφα».     

 

Ταυτόχρονα, το Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρεί ως χρεόγραφα τους τίτλους ή τις κινητές αξίες οι 

οποίοι αποκτώνται από την οικονοµική µονάδα µε σκοπό την τοποθέτηση κεφαλαίων 

της και την πραγµατοποίηση προσόδου από αυτήν. Οι τίτλοι αυτοί είναι: 

 Οι µετοχές ανωνύµων εταιρειών (ονοµαστικές και ανώνυµες) 

 Οι οµολογίες (οµολογιακών δανείων του κράτους, Ν.Π.∆.∆., δηµοσίων 

επιχειρήσεων και ανωνύµων εταιρειών) 

 Τα έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

 Τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και  

 Τα οµόλογα τραπεζών. 
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9.2 Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων Βάσει της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

 

 

Σύµφωνα µε την εµπορική νοµοθεσία οι µετοχές ανωνύµων εταιρειών, οι οµολογίες και 

τα λοιπά χρεόγραφα, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και οι συµµετοχές σε 

επιχειρήσεις που δεν έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας αποτιµώνται στην κατ’ είδος 

χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιµής τους. Ειδικά, 

για τα χρεόγραφα τα οποία οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών απέκτησαν 

µε σκοπό τη µη διαρκή κατοχή τους, βάσει του Ν. 2992/2002, υπάρχει η δυνατότητα να 

αποτιµώνται στην τρέχουσα αξία τους µε την προϋπόθεση ότι η µέθοδος αυτή θα 

ακολουθείται πάγια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, το αποτέλεσµα της αποτίµησης 

µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια σε ειδικούς λογαριασµούς αποθεµάτων. 

 

Ο προσδιορισµός της τιµής κτήσεως των συµµετοχών και χρεογράφων γίνεται µε τις 

µεθόδους τις οποίες προσδιορίζεται η τιµή κτήσεως των αποθεµάτων και ειδικότερα µε: 

1. Τη Μέθοδο του Εξατοµικευµένου Κόστους 

2. Τη Μέθοδο του Μέσου Σταθµικού Κόστους 

3. Τη Μέθοδο Πρώτης Εισαγωγής – Πρώτης Εξαγωγής (F.I.F.O.) 

4. Τη Μέθοδο Τελευταίας Εισαγωγής – Πρώτης Εξαγωγής (L.I.F.O.) 

5. Τη Μέθοδο του Κυκλοφοριακού Μέσου Όρου ή των ∆ιαδοχικών Υπολοίπων 

6. Τη Μέθοδο του Βασικού Αποθέµατος 

7. Τη Μέθοδο του Προτύπου Κόστους 

 

Όταν µία επιχείρηση επιλέξει µία από τις άνω µεθόδους για τον προσδιορισµό της τιµής 

κτήσεως των συµµετοχών και των χρεογράφων, τη µέθοδο αυτή πρέπει να εφαρµόζει 

πάγια από χρήση σε χρήση. 

 

Λεπτοµερέστερα, ως τρέχουσα τιµή θεωρείται: 

1. Για τους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο τίτλους, ο µέσος όρος της 

χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. 

2. Για τα µερίδια των αµοιβαίων κεφαλαίων, ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους 

κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. 

3. Για τις µετοχές ανωνύµων εταιρειών, που δεν είναι εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο, τις συµµετοχές σε άλλες (πλην των ανωνύµων εταιρειών) 
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επιχειρήσεις και τους τίτλους µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων άλλων 

επιχειρήσεων, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή των συµµετοχών ή 

των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόµιµα συνταγµένο 

τελευταίο ισολογισµό τους. 

4. Τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσµιακής 

κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, αποτιµώνται στην κατ’ 

είδος παρούσα αξία τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, η 

οποία προσδιορίζεται µε βάσει το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεογράφου ή 

τίτλου. 

 

Επίσης, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή των συµµετοχών ή των τίτλων των 

επιχειρήσεων προσδιορίζεται από τη σχέση: 

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ή λογιστική καθαρή θέση) 

Αριθµός συνόλου µετοχών ή µεριδίων 

 

 

Στην περίπτωση όπου η οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης έχουν ελεγχθεί από 

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και στο πιστοποιητικό του αναγράφονται παρατηρήσεις οι 

οποίες µειώνουν ή αυξάνουν την καθαρά θέση της επιχείρησης, το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της επιχείρησης αναµορφώνεται µε τα ποσά των παρατηρήσεών του. 

 

9.3 Αποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων Βάσει των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.  

 

 

Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα διαχωρίζονται, βάσει του ∆.Λ.Π. 39 σε τρεις 

κατηγορίες: το χαρτοφυλάκιο τίτλων που θα κρατηθούν µέχρι τη λήξη τους, το 

εµπορικό χαρτοφυλάκιο και το διαθέσιµο προς πώληση χαρτοφυλάκιο. 

 

9.3.1 Χαρτοφυλάκιο Τίτλων που θα Κρατηθούν µέχρι τη Λήξη τους 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρεόγραφα τα οποία µπορούν να κρατηθούν µέχρι τη 

λήξη τους και ταυτόχρονα η επιχείρηση που τα έχει στην κατοχή της επιθυµεί να µην τα 

ρευστοποιήσει µέχρι τη λήξη τους. 
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Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως τα χρεόγραφα του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

(οµολογίες, έντοκα γραµµάτια, οµόλογα) καθώς και οι µη µετατρέψιµες σε µετοχές 

οµολογίες. 

 

Τα άνω χρεόγραφα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως. Στην περίπτωση που το κόστος 

κτήσεως των χρεογράφων έχει προσαυξηθεί µε τα έξοδα αγοράς αυτών, τότε τα άνω 

χρεόγραφα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρησιµοποίηση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

9.3.2 Εµπορικό Χαρτοφυλάκιο – Επενδύσεις Αποτιµώµενες στην Εύλογη Αξία µε 

Μεταβολές Καταχωρούµενες στα Αποτελέσµατα Χρήσεως 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, τα 

αποκτώµενα από την επιχείρηση, µε σκοπό τη δηµιουργία κέρδους από βραχυχρόνιες 

διακυµάνσεις της τιµής τους ή στο περιθώριο κέρδους του διαπραγµατευτή. Για 

παράδειγµα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα παράγωγα και οι µετοχές που 

διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο, εφόσον αποκτώνται για βραχυχρόνια 

αποκόµιση κέρδους. 

 

Τα άνω χρεόγραφα αποτιµώνται στην πραγµατική τους αξία όπως αυτή προσδιορίζεται 

στη Χρηµατιστηριακή αγορά χωρίς καµία έκπτωση για έξοδα συναλλαγής που µπορεί 

να πραγµατοποιούνται κατά την πώληση ή άλλη διάθεση. 

 

Κέρδη και ζηµίες από την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων του εµπορικού 

χαρτοφυλακίου καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως που πραγµατοποιήθηκαν. 

 

9.3.3 ∆ιαθέσιµο προς Πώληση Χαρτοφυλάκιο – Επενδύσεις Αποτιµώµενες στην 

Εύλογη Αξία µε Μεταβολές Καταχωρούµενες στα Ίδια Κεφάλαια 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα που δεν µπορούν να 

ενταχθούν σε µία από τις παραπάνω κατηγορίες ανεξαρτήτως της µορφής της εταιρείας 

η οποία τους εξέδωσε. 
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Οι συγκεκριµένες συµµετοχές και τα χρεόγραφα αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Η 

καλύτερη απόδειξη της εύλογης αξίας22 ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου είναι η δηµοσιευµένη τιµή σε µία ενεργό αγορά όπως είναι το χρηµατιστήριο. 

Σε περίπτωση που το στοιχείο δεν διαπραγµατεύεται στην ενεργό αγορά, για την 

αποτίµησή του χρησιµοποιούνται κατάλληλα υποδείγµατα που έχουν αναπτυχθεί από το 

χρηµατοοικονοµικό επάγγελµα. 

 

Από την αποτίµηση των τίτλων τέτοιων επενδύσεων προκύπτει ένα κέρδος ή µία ζηµία 

τα οποία καταχωρούνται κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση µέσω της καταστάσεως των 

µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων. Τη στιγµή που η συµµετοχή ή το χρεόγραφο πωληθεί, 

εισπραχθεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο διατεθεί ή προσδιορισθεί ότι έχει υποστεί 

µείωση της αξίας του το σωρευµένο στην καθαρή θέση κέρδος ή ζηµία πρέπει να 

µεταφερθεί στα αποτελέσµατα χρήσεως. Στην περίπτωση, όµως, που η άνω επένδυση 

έχει υποστεί µια µόνιµη υποτίµηση, τότε η σχηµατιζόµενη πρόβλεψη καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. Εάν, όµως, η άνω επένδυση αφορά θυγατρική επιχείρηση 

δίνεται η δυνατότητα να αποτιµηθεί στο κόστος κτήσεως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Εύλογη αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα ανταλλασσόταν ή µια υποχρέωση θα 
διακανονιζόταν µεταξύ δύο µερών που ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς 
σε µία συναλλαγή σε καθαρά εµπορική βάση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

 

10.1 Η Έννοια των Συγγενών Επιχειρήσεων 

 

 

Συγγενής επιχείρηση είναι µία επιχείρηση που µπορεί να µην έχει εταιρική µορφή, να 

µην είναι θυγατρική σε όµιλο επιχειρήσεων, ούτε να συµµετέχει σε κοινοπραξία, είναι 

όµως ένας συνεταιρισµός, επί του οποίου ο επενδυτής ασκεί ουσιώδη επιρροή. 

 

Εάν ο επενδυτής κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον 20% των δικαιωµάτων ψήφου 

της εκδότριας, θεωρείται ότι αυτός ασκεί ουσιώδη επιρροή, εκτός αν υπάρχει σαφής 

απόδειξη περί του αντιθέτου. Αντίθετα, εάν ο επενδυτής κατέχει λιγότερο από 20% των 

δικαιωµάτων ψήφου της εκδότριας, θεωρείται ότι αυτός δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή, 

εκτός αν η επιρροή αυτή µπορεί να αποδειχθεί καθαρά. Μια σηµαντική ή πλειοψηφική 

κυριότητα από έναν άλλο επενδυτή, δεν αποκλείει αναγκαστικά έναν επενδυτή από το 

να ασκεί ουσιώδη επιρροή (∆.Λ.Π. 28, αναθεώρ. 2004, παρ. 6). 

 

Η ύπαρξη της ουσιώδους επιρροής από έναν επενδυτή καθίσταται πρόδηλη συνήθως µε 

έναν ή περισσότερους από τους εξής τρόπους: 

 αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο ή ισοδύναµο διοικητικό όργανο της 

εκδότριας,  

 συµµετοχή στις διαδικασίες χάραξης της πολιτικής, συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµετοχής σε αποφάσεις που αφορούν µερίσµατα ή άλλες διανοµές κερδών,  

 σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ επενδυτή και εκδότριας,  

 ανταλλαγή διευθυντικού προσωπικού ή  

 παροχή ουσιαστικής τεχνικής πληροφόρησης. 
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10.2 Αποτίµηση Συµµετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες 

 

 

Στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις ενός επενδυτή23, οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις µπορούν να αποτιµηθούν είτε στο κόστος κτήσεως, είτε σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα – Καταχώρηση και Αποτίµηση». Η δεύτερη 

περίπτωση αντιστοιχεί σε αποτίµηση στην εύλογη αξία µε µεταβολές: 

1. είτε καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα, αν οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις έχουν χαρακτηρισθεί ως αποτιµηµένες στην εύλογη αξία 

2. είτε καταχωρούµενες στα ίδια κεφάλαια, αν οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις έχουν χαρακτηρισθεί ως «διαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία». 

Η επιλεγείσα µέθοδος πρέπει να εφαρµόζεται για όλες τις επενδύσεις σε συγγενείς 

(∆.Λ.Π. 27, παρ. 37). 

 

Ως επενδύσεις αποτιµώµενες στην εύλογη αξία, µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 

αποτελέσµατα, θεωρούνται αυτές που αποκτήθηκαν µε κύριο σκοπό το κέρδος από 

βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στην τιµή τους ή στο περιθώριο κέρδους του 

διαπραγµατευτή. Στην περίπτωση που για κάποιους συµµετοχικούς τίτλους δεν υπάρχει 

αξιόπιστη αποτίµηση της εύλογης αξίας τους, τότε αυτοί αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσεως µείον τυχόν ζηµίες αποµείωσης ή υποτίµησης. 

 

Για παράδειγµα, θεωρούµε ότι η ανώνυµη εταιρεία Α την 30.11.2005 αγόρασε 

µετρητοίς από το Χ.Α.Α. 1.000 µετοχές της ανώνυµης εταιρείας Β αντί 4 ευρώ/µετοχή ή 

συνολικά 40.000,00ευρώ. Την 31.12.2005 η τρέχουσα τιµή της άνω µετοχής της Β είναι 

4,50 ευρώ/µετοχή. Η εταιρεία Α έχει τη δυνατότητα να αποτιµήσει τη µετοχή της Β είτε 

στο κόστος κτήσεως, είτε στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 

αποτελέσµατα ή εάν έχουν χαρακτηρισθεί ως «διαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» οι µεταβολές καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια. Έστω, 

ότι η εταιρεία Α επιλέγει την τελευταία δυνατότητα, δηλαδή χαρακτηρίζει την άνω 

αγορά της ως «διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία» τότε θα την 

αποτιµήσει ως εξής: 

                                                 
24 Οι ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που παρουσιάζονται επιπρόσθετα των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων και δεν απαιτείται να επισυνάπτονται σε αυτές. 
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Ενεργητικό                           Ισολογισµός 31.12.2005                                     Παθητικό 

      Ίδια Κεφάλαια          40.000 

Μετοχές Β      

1.000 µετοχές   40.000   

πλέον: Υπεραξία από        

αποτίµηση     Αποθεµατικό (∆ιαφορά 

(1.000 x 4,50 – 4,00)       500  αποτίµησης στην εύλογη αξία)  500 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 

 

 

11.1 Οι Συναλλαγές των Επιχειρήσεων σε Ξένο Νόµισµα 

 

 

Οι επιχειρήσεις µπορούν να συναλλάσσονται µε το εξωτερικό µε δύο τρόπους: 

α)ενδέχεται να έχουν συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα ή β)ενδέχεται να έχουν δικές τους 

εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό µέσω θυγατρικών επιχειρήσεων ή υποκαταστηµάτων. 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 21 (παράγραφος 20), συναλλαγή σε ξένο νόµισµα είναι µία 

συναλλαγή που εκφράζεται ή διακανονίζεται σε ξένο νόµισµα. Στις συναλλαγές αυτές 

περιλαµβάνονται οι ακόλουθες πράξεις τις οποίες πραγµατοποιεί µία ελληνική 

επιχείρηση: 

 αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, των οποίων η τιµή εκφράζεται σε ξένο 

νόµισµα,  

 λήψη ή παροχή χρηµατοδοτήσεων, όταν τα εισπρακτέα ή τα εξοφλητέα ποσά 

εκφράζονται σε ξένο νόµισµα ή  

 η κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων 

ή η ανάληψη και ο διακανονισµός υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο 

νόµισµα. 

 

Από την 1.1.2001 ξένα νοµίσµατα για τη χώρα µας είναι τα νοµίσµατα χωρών εκτός 

ζώνης ευρώ. Αντιθέτως, από την ηµεροµηνία αυτή και έπειτα τα εθνικά νοµίσµατα των 

υπόλοιπων ένδεκα ευρωπαϊκών χωρών εντός ζώνης ευρώ, καθώς και το ευρώ, δεν 

θεωρούνται πλέον ξένα νοµίσµατα για τη χώρα µας, µιας και λόγω των «κλειδωµένων» 

ισοτιµιών δεν υφίσταται συναλλαγµατική σχέση µε τη δραχµή.  

 

Οι ευρωπαϊκές χώρες µε τις οποίες πλέον δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε ξένο 

νόµισµα είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η 

Ιταλία, το Λουξεµβούργου, η Πορτογαλία, η Ολλανδία και η Φιλανδία. 
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Η µετατροπή σε ευρών νοµισµάτων χωρών εκτός ζώνης ευρώ γίνεται ως εξής: 

 

Νοµίσµατα Χωρών εκτός Ζώνης Ευρώ 

Κυµαινόµενη Ισοτιµία Ξένου Νοµίσµατος / Ευρώ 

 

Για τις αποτιµήσεις των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων, αλλά και των διαθεσίµων σε 

ξένο νόµισµα, εφαρµόζονται από την 31.12.2000 οι κυµαινόµενες ισοτιµίες ξένου 

νοµίσµατος προς ευρώ του «∆ελτίου ισοτιµιών αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας» που εκδίδεται από τη ∆ιεύθυνση Συναλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Για παράδειγµα, εάν υποθέσουµε ότι την 28/9/2006 η κυµαινόµενη ισοτιµία δολαρίου 

ΗΠΑ/ευρώ είναι σύµφωνα µε το ∆ελτίο ισοτιµιών 1,2713, τότε η µετατροπή 10.000$ 

ΗΠΑ σε ευρώ γίνεται ως εξής: (10.000 : 1,2713 = ) 7.865,96ευρώ, µε στρογγυλοποίηση 

στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο λαµβανοµένου υπόψη ότι το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

µικρότερο του 5. 

 

11.2 Συναλλαγές Χρηµατικών Στοιχείων σε Ξένο Νόµισµα 

 

 

Με βάση τον ορισµό που αναφέρει το ∆.Λ.Π. 21, χρηµατικά στοιχεία των επιχειρήσεων 

είναι οι µονάδες νοµισµάτων που κατέχονται, οι απαιτήσεις, οι επενδύσεις που έχουν 

συγκεκριµένη λήξη και οι περισσότερες υποχρεώσεις τους. Το βασικό χαρακτηριστικό 

ενός χρηµατικού στοιχείου είναι το δικαίωµα λήψης σταθερού ή καθορισµένου αριθµού 

νοµισµατικών µονάδων. Παραδείγµατα µεταξύ άλλων αποτελούν οι συντάξεις και οι 

άλλες παροχές σε εργαζοµένους που καταβάλλονται σε µετρητά, οι προβλέψεις που 

διακανονίζονται σε µετρητά και οι καταβολές µερισµάτων σε µετρητά που 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση. Επίσης, οι τραπεζικές καταθέσεις σε Ξ.Ν. είναι για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις χρηµατικά στοιχεία σε Ξ.Ν.. 

 

Τέλος, η αρχική αναγνώριση σε ευρώ, µίας συναλλαγής χρηµατικού στοιχείου σε ξένο 

νόµισµα, πρέπει να γίνεται µε την εφαρµογή, στο ξένο νόµισµα, της τρέχουσας 
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συναλλαγµατικής ισοτιµίας24 µεταξύ του ευρώ και του ξένου νοµίσµατος κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής (∆.Λ.Π. 21, παρ.21). 

 

Για παράδειγµα, µία ελληνική επιχείρηση έχει, λόγω πώλησης ετοίµων προϊόντων µε 

πίστωση, απαίτηση 1.000$ από έναν πελάτη, ο οποίος έχει την έδρα του σε χώρα εκτός 

ζώνης ευρώ. Η συγκεκριµένη απαίτηση είναι χρηµατικό στοιχείο σε Ξ.Ν. καθώς η 

ελληνική εταιρεία αναµένει να εισπράξει από τον αλλοδαπό πελάτη το καθορισµένο 

ποσό των 1.000$. Ταυτόχρονα, η υποχρέωση προς έναν προµηθευτή £2.000, την οποία 

µια ελληνική επιχείρηση έχει λόγω της προµήθειας εµπορευµάτων από µία χώρα εκτός 

ζώνης ευρώ είναι χρηµατικό στοιχείο σε Ξ.Ν. γιατί η άνω επιχείρηση έχει υποχρέωση να 

πληρώσει στον άνω προµηθευτή το καθορισµένο ποσό. 

 

11.3 Χρηµατικά Στοιχεία σε Ξένο Νόµισµα που ∆ιακανονίζονται σε Μεταγενέστερη 

Χρήση 

 

 

Όταν υπάρχουν χρηµατικά στοιχεία από συναλλαγή σε ξένο νόµισµα και υπάρχει 

µεταβολή σε χρηµατική ισοτιµία µεταξύ της ηµεροµηνίας συναλλαγής και της 

ηµεροµηνίας διακανονισµού επακολουθεί µία συναλλαγµατική διαφορά. Στην 

περίπτωση που η συναλλαγή διακανονίζεται στην ίδια λογιστική περίοδο που 

πραγµατοποιήθηκε, τότε ολόκληρο το ποσό της άνω συναλλαγµατικής διαφοράς 

αναγνωρίζεται σε αυτήν την περίοδο. Όταν, όµως, η συναλλαγή διακανονίζεται σε 

µεταγενέστερη λογιστική περίοδο, η συναλλαγµατική διαφορά που αναγνωρίζεται σε 

κάθε περίοδο µέχρι την ηµεροµηνία του διακανονισµού, προσδιορίζεται από τη 

µεταβολή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά τη διάρκεια της κάθε περιόδου (∆.Λ.Π. 

21, παρ. 29). 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία είναι η συναλλαγµατική ισοτιµία άµεσης παράδοσης. 
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11.4 Συναλλαγές Μη Χρηµατικών Στοιχείων σε Ξένο Νόµισµα 

 

 

Μη χρηµατικά στοιχεία είναι περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για τα οποία δεν 

υφίσταται η υποχρέωση είσπραξης ή πληρωµής σε καθορισµένο αριθµό µονάδων του 

νοµίσµατος. Παραδείγµατα µεταξύ άλλων αποτελούν τα ποσά που προπληρώνονται για 

αγαθά ή υπηρεσίες, η υπεραξία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέµατα, οι 

ενσώµατες ακινητοποιήσεις και προβλέψεις που προκύπτει να διακανονισθούν µε µη 

χρηµατικά στοιχεία. 

 

Η αρχική αναγνώριση, σε ευρώ, µίας συναλλαγής σε ξένο νόµισµα µη χρηµατικού 

στοιχείου πρέπει να γίνεται µε την εφαρµογή, στο ποσό του ξένου νοµίσµατος, της 

τρέχουσας συναλλαγµατικής ισοτιµίας µεταξύ του ευρώ και του ξένου νοµίσµατος κατά 

την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Ουσιαστικά, πρόκειται για την ίδια διαδικασία που 

εφαρµόζεται για την αρχική αναγνώριση των χρηµατικών στοιχείων. 

 

11.5 Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. κατά το 

Ε.Γ.Λ.Σ. 

 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τις συναλλαγές των 

ελληνικών επιχειρήσεων µε το εξωτερικό τις διαχωρίζει σε δύο κατηγορίες: 

 

1. Συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από αποτίµηση πιστώσεων ή δανείων 

που χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την απόκτηση παγίων 

2. Συναλλαγµατικές διαφορές προερχόµενες από αποτίµηση λοιπών απαιτήσεων 

και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα. 

 

Επίσης, το Ε.Γ.Λ.Σ. τις λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα τις 

διαχωρίζει στις εξής κατηγορίες: 

α. Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις σε Ξένο Νόµισµα 

β. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις σε Ξένο Νόµισµα 

γ. ∆ιαθέσιµα σε Ξένο Νόµισµα 
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11.6 Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. κατά τα 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.  

 

 

Σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 21 (αναθεώρ. 2004, παρ. 23), τα σε ξένο νόµισµα περιουσιακά 

στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται στους ισολογισµούς 

µεταγενέστερων της αρχικής αναγνώρισης ηµεροµηνιών ως εξής: 

 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού: 

α. τα χρηµατικά στοιχεία σε Ξ.Ν. θα µετατρέπονται µε την ισοτιµία κλεισίµατος 

β. τα µη χρηµατικά στοιχεία, όπως είναι οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

βα) θα µετατρέπονται µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία της ηµεροµηνίας της 

συναλλαγής, εάν αποτιµώνται σε ξένο νόµισµα βάσει του ιστορικού κόστους και  

ββ) θα µετατρέπονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν όταν 

προσδιορίσθηκαν οι εύλογες αξίες, εάν αποτιµώνται σε εύλογες αξίες. 

 

Συναλλαγµατικές διαφορές από την αποτίµηση χρηµατικών και µη στοιχείων 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως από το 

διακανονισµό χρηµατικών στοιχείων ή στο τέλος της χρήσεως κατά την αποτίµηση των 

άνω χρηµατικών στοιχείων σε τιµές που διαφέρουν από εκείνες µε τις οποίες είχαν 

αρχικά µετατραπεί και αναγνωρισθεί, θα αναγνωρίζονται ή θα επιβαρύνουν στα 

αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία προκύπτουν (∆.Λ.Π. 21, παρ. 28). 

 

Στην περίπτωση µη χρηµατικών στοιχείων όταν το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται 

απευθείας στην καθαρή θέση, δηλαδή δεν καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως, 

τότε κάθε στοιχείο που έχει σχέση µε το άνω κέρδος ή τη ζηµία, θα αναγνωρίζεται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Αντιστρόφως, όταν το κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται 

απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσεως, τότε το µη χρηµατικό στοιχείο αυτό θα 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. 

 

Ορισµένα ∆ιεθνή Πρότυπα, όµως, απαιτούν κάποια κέρδη να αναγνωρίζονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια. Το ∆.Λ.Π. 16 για παράδειγµα, απαιτεί κάποια κέρδη και ζηµίες που 

προκύπτουν από την επανεκτίµηση της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων να 

αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση που το άνω πάγιο 
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στοιχείο αποτιµάται σε ξένο νόµισµα, το ∆.Λ.Π. 21 αναφέρει ότι το ποσό της 

επανεκτίµησης µετατρέπεται στην τιµή της ηµεροµηνίας που καθορίζεται η αξία, ώστε η 

συναλλαγµατική διαφορά να αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

 

Για παράδειγµα, θεωρούµε ότι µία ελληνική επιχείρηση αγόρασε την 28.9.2006, όπου η 

κυµαινόµενη ισοτιµία δολαρίου Η.Π.Α./ευρώ ήταν π.χ. 1,2713, 100.000 µετοχές της 

εταιρείας Θ (ή το 60% των µετοχών της Θ). Η εταιρεία Θ έχει την έδρα της στις Η.Π.Α.. 

Το τίµηµα το οποίο κατέβαλε η ελληνική εταιρεία ήταν 5 $/µετοχή ή 393.298,2ευρώ 

(100.000 x 5$ : 1,2713 ευρώ/$ = 393.298,2). Την 31.12.2006 η κυµαινόµενη ισοτιµία 

δολαρίου Η.Π.Α./ευρώ αναµένεται να είναι για παράδειγµα 1,1913 και η εύλογη αξία 

της άνω µετοχής 7$. Η ελληνική επιχείρηση για τις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις 

θα αποτιµήσει τις άνω µετοχές ως εξής: 

1. Εάν η ελληνική επιχείρηση επιλέξει να αποτιµήσει τη συµµετοχή της στην 

επιχείρηση Θ την 31.12.2006 µε τη «µέθοδο του κόστους», τότε η απεικόνιση σε 

ευρώ της συµµετοχής στη Θ, που εκφράζεται σε $, γίνεται µε την ισοτιµία που 

υπήρχε την ηµεροµηνία της συναλλαγής, δηλαδή 1,2713. Συνεπώς δεν θα 

προκύψει καµία συναλλαγµατική διαφορά. 

2. Εάν η ελληνική επιχείρηση επιλέξει να αποτιµήσει την 31.12.2206 την άνω 

συµµετοχή της στην επιχείρηση Θ µε τη «µέθοδο της εύλογης αξίας», όπως αυτή 

καθορίζεται στο ∆.Λ.Π. 39, τότε οι µεταβολές από την αποτίµηση θα 

αντιστοιχούν σε 208.333,34ευρώ (100.000 µετοχές x 7$/µετοχή : 1,1913ευρώ/$ 

= 587.593,39 – 393.298,2 = 194.295,19ευρώ). Το ποσό της µεταβολής θα 

καταχωρηθεί είτε στα αποτελέσµατα χρήσεως, στην περίπτωση που οι 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν χαρακτηρισθεί ως αποτιµώµενες 

στην εύλογη αξία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα χρήσεως, 

είτε στα ίδια κεφάλαια, αν οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν 

χαρακτηρισθεί ως «διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

12.1  Προβλήµατα που Προέκυψαν από την Πρώτη Εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στην 

Ελλάδα 

 

 

Σύµφωνα µε σχετική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκαν πρακτικά 

προβλήµατα που αποκάλυψαν σύγχυση, αλλά και έλλειψη ετοιµότητας και συντονισµού 

των εισηγµένων επιχειρήσεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών κατά την πρώτη εµπειρία 

εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα κυριότερα από αυτά αφορούν: 

 στην καθυστερηµένη λήψη αποφάσεων από τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε την 

υποχρέωση δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων, σε θέµατα που 

αφορούν στο περιεχόµενο και στο χρονικό πλαίσιο, 

 στη δυσκολία συλλογής και επεξεργασίας απαιτούµενων πληροφοριών, ιδίως σε 

οµίλους µε πολλές θυγατρικές εταιρίες, 

 στην έλλειψη εξειδικευµένων στελεχών µε εµπειρία εφαρµογής 

∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. και  

 στην υποτίµηση της δυσκολίας της πρόκλησης από όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς (εταιρίες, εποπτικές αρχές, ελεγκτές). 

 

Πιο συγκεκριµένα, µε βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 οι εταιρίες έχουν την υποχρέωση της 

δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων τουλάχιστον είκοσι ηµέρες πριν από 

την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, όµως σύµφωνα µε το Π.∆. 

360/1985 οι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. υποχρεούνται να δηµοσιεύουν συνοπτικές 

οικονοµικές καταστάσεις το αργότερο µέχρι δύο µήνες µετά το τέλος της χρήσης. 

 

Τίποτα από τα ισχύοντα δεν άλλαξε µε την έλευση των ∆.Λ.Π., µε αποτέλεσµα τη 

σύγχυση της αγοράς ως προς το τι και µέχρι πότε υποχρεούνται να δηµοσιεύσουν οι 

εισηγµένες εταιρίες. Το συγκεκριµένο πρόβληµα περιπλέχθηκε ακόµα περισσότερο από 

το γεγονός ότι τα ∆.Λ.Π. δεν προβλέπουν συνοπτικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Αν οι εισηγµένες επέλεγαν εναλλακτικά να δηµοσιεύσουν συνοπτική οικονοµικά 

κατάσταση του τετάρτου τριµήνου του 2005 µε βάση το ∆.Λ.Π. 34: «Ενδιάµεσες 
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Οικονοµικές Καταστάσεις» - “Interim Financial Reporting”, αυτές δεν θα ήταν 

ελεγµένες, δηλαδή µπορεί να διέφεραν από τις τελικές, πλήρεις καταστάσεις. Επιπλέον, 

η περίοδος δύο µηνών που επιτρέπει ο νοµοθέτης για τη σύνταξη και τον έλεγχο των 

τελικών ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων κρίνεται ανεπαρκής λόγω του αυξηµένου 

πληροφοριακού όγκου σε σύγκριση µε το Ε.Γ.Λ.Σ.. Η προσωρινή λύση της παράτασης 

που προσέφερε εκτάκτως για την οικονοµική χρήση 2005 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

προφανώς πρέπει να οδηγήσει σε τροποποίηση του σχετικού νόµου για τη µονιµοποίησή 

της (Πηγή: Κρυσταλλάκος Π., «Τα προβλήµατα και οι επιπτώσεις από την πρώτη 

εφαρµογή των ∆.Λ.Π.», Η Ναυτεµπορική, 10 Απριλίου 2006, σελ. 6). 

 

Στην ουσία παρατηρήθηκε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005, οι οποίες 

καταρτίστηκαν κατά τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π., κατέγραψαν εξαιρετικά µεγάλη 

ανοµοιογένεια. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός οικονοµικών 

καταστάσεων που δεν περιλαµβάνουν όλες τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τα 

νέα διεθνή πρότυπα. Το συγκεκριµένο πρόβληµα θα λύσει µεταξύ άλλων η πρόσληψη 

και εξειδίκευση στελεχών στις εποπτικές αρχές, στις επιχειρήσεις, στις ελεγκτικές 

εταιρίες όπως και η βελτίωση και η αναβάθµιση των συστηµάτων πληροφορικής που 

χρησιµοποιούνται στις εισηγµένες εταιρίες. 

 

Κατά τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εντοπίστηκαν 

λάθη στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις από την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π.. 

Οι απαραίτητες διορθώσεις έγιναν κατά εξαίρεση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 

µε σχετική γνωστοποίηση. Πλέον, οποιοδήποτε λάθος διαπιστώνεται θα πρέπει να 

τροποποιείται και να ακολουθεί όσα προβλέπει το ∆.Λ.Π. 8: «Λογιστικές Πολιτικές, 

Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη» - “Accounting Policies, Changes in 

Accounting Estimates and Errors”, το οποίο φτάνει µέχρι και την αναδηµοσίευση 

οικονοµικών καταστάσεων παρελθουσών χρήσεων που επηρεάζονται. 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι ανησυχίες της διοίκησης των επιχειρήσεων και των 

στελεχών των οικονοµικών υπηρεσιών για τις δυσκολίες που θα προέκυπταν από την 

αρχική εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στη χώρα µας, επιβεβαιώθηκαν. 

Παρά το γεγονός ότι τα αρµόδια στελέχη των εισηγµένων επιχειρήσεων γνώριζαν ότι 

υπάρχει ανεπάρκεια έµπειρου και εξειδικευµένου προσωπικού, ότι υπάρχει απαίτηση 
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εκπαίδευσης στελεχών και ότι είναι αναγκαία η σε βάθος µελέτη για την επιλογή των 

κατάλληλων λογιστικών αρχών, αδράνησαν.  

Τελικά, παρατηρήθηκε µεγάλη ανοµοιογένεια στη µορφή και το περιεχόµενο των 

οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων επιχειρήσεων και κατά επέκταση 

προστέθηκε φόρτο εργασίας και ευθυνών, χωρίς το σωστό και αναµενόµενο 

αποτέλεσµα. Στην ουσία η εισαγωγή των ∆.Λ.Π. ανέδειξε τα προβλήµατα που όλοι 

υποψιάζονταν, κυρίως όµως γιατί δεν έγινε σωστή χρήση τους. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων από τη µεριά 

τους, θα πρέπει να αναζητούν τις κρίσιµες εκτιµήσεις της διοίκησης για την αποτύπωση 

ιδιαίτερα των εξής στοιχείων: 

1. Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας. 

2. Χρήση εύλογης αξίας στα ακίνητα, τα µη εισηγµένα χρεόγραφα και τα 

παράγωγα. 

3. Αναγνώριση εσόδων πολύπλοκων συναλλαγών. 

4. Προβλέψεις από ανέλεγκτες χρήσεις, δικαστικές εκκρεµότητες και εγγυήσεις.  

5. Πολύπλοκες συναλλαγές που αφορούν σε παράγωγα, σε µετοχές προς το 

προσωπικό της επιχείρησης και σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

Κατά αυτόν τον τρόπο θα λαµβάνουν την ουσιαστική και σφαιρική πληροφόρηση που 

παρέχουν τα νέα πρότυπα. 

 

12.2 Θετικές Αλλαγές – Μείωση της ∆υνατότητας Χρήσης της «∆ηµιουργικής 

Λογιστικής» µε την Εφαρµογή των ∆.Λ.Π.  

 

 

Με την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων υπήρξαν ασφαλώς και 

βελτιώσεις στο ελληνικό εταιρικό και γενικότερα εµπορικό περιβάλλον. Παρατηρήθηκε 

µία µετατόπιση από «Οικονοµικές Καταστάσεις συναλλακτικά ακριβείς και νοµικά 

κατοχυρωµένες σε Οικονοµικές Καταστάσεις χρηµατοοικονοµικά ακριβείς και 

εκτιµητικά προσδιορισµένες». Οι τακτικές και οι πρακτικές των νέων προτύπων 

επηρέασαν την καθηµερινή εταιρική πραγµατικότητα αναβαθµίζοντας όσο το δυνατό 

περισσότερο τις οικονοµικές υπηρεσίες (Πηγή:Σιγαλού Σ., «∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

και Μικρές/Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις», Λονδίνο, 26 Μαΐου 2004). Εάν υπήρχε 

έγκαιρη κινητοποίηση, οργάνωση και καθηµερινή ενηµέρωση τα νέα πρότυπα θα 
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χρησιµοποιούνταν σωστά και τα θετικά στοιχεία που θα προσέφεραν στην οικονοµία θα 

ήταν σαφώς περισσότερα.  

Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι και τα αποτελέσµατα που επέφερε η χρήση των νέων 

προτύπων λογιστικής ως προς τη µείωση της πιθανότητας χρήσης της δηµιουργικής 

λογιστικής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο όρος «δηµιουργική λογιστική» δεν αναφέρεται 

απαραιτήτως σε παράνοµες πράξεις ή σε παραλείψεις, αλλά επικεντρώνεται στην 

εκµετάλλευση της απουσίας κάποιου κανονισµού ή την επιλογή επιτρεπτών λογιστικών 

µεθόδων  που ίσως να µην είναι οι κατάλληλες στη συγκεκριµένη περίπτωση, για να 

δείξουν µία συγκεκριµένη επιθυµητή εικόνα των χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 

και της χρηµατοοικονοµικής θέσης µίας επιχειρηµατικής οντότητας.  

 

Οι πιο συχνές µορφές δηµιουργικής λογιστικής είναι η «χρηµατοδότηση εκτός 

Ισολογισµού» - “off Balance Sheet finance” και ο «εξωραϊσµός των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» - “window dressing”. Η «χρηµατοδότηση εκτός 

Ισολογισµού» είναι η εκµετάλλευση ελλείψεων στα ∆.Λ.Π. ή στη νοµοθεσία µίας χώρας 

για τη µη καταχώρηση και παρουσίαση στον Ισολογισµό ορισµένων χρηµατοδοτικών 

κονδυλίων όπως είναι ο χειρισµός των χρηµατοδοτικών µισθώσεων ως λειτουργικών 

εξόδων ή η συµφωνία πώλησης και η εγγυηµένη επαναγορά. Ο «εξωραϊσµός των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων» είναι ο έντεχνος ευπρεπισµός των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε την καταχώριση λογιστικών εγγραφών µέσα στα 

λογιστικά βιβλία της επιχείρησης λίγο πριν το τέλος µίας χρήσης και την αντιστροφή 

τους στο άνοιγµα της επόµενης περιόδου, µε σκοπό την ευνοϊκή παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

 

Τα υφιστάµενα Εθνικά Λογιστικά Πλαίσια σε πάρα πολλές χώρες που δεν έχουν ακόµη 

υιοθετήσει τα ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. επιτρέπουν την εφαρµογή πάρα πολλών τεχνασµάτων 

δηµιουργικής λογιστικής για αύξηση των κερδών και εξωραϊσµό του Ισολογισµού µίας 

εταιρίας. Ορισµένα από τα τεχνάσµατα αυτά είναι τα εξής: 

1. Καταχώρηση Προκαταβολών ως Έσοδα.  

Το τέχνασµα αυτό εφαρµόζεται κυρίως από κατασκευαστικές εταιρίες και 

αναφέρεται στην είσπραξη προκαταβολών για µακροχρόνια κατασκευαστικά 

συµβόλαια. Συγκεκριµένα, για κάθε µακροχρόνιο έργο που αναλαµβάνει µία 

κατασκευαστική εισπράττει µε την υπογραφή του συµβολαίου µία προκαταβολή, 

την οποία σύµφωνα µε τα ελληνικά πρότυπα καταχωρεί στα έσοδα της πρώτης 
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χρήσης διογκώνοντας ανάλογα τα κέρδη της. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός δεν 

επιτρέπεται από το ∆.Λ.Π. 11 – «Συµβάσεις Κατασκευής Έργων». Με βάση τα 

νέα λογιστικά πρότυπα οι προκαταβολές δε θεωρούνται έσοδο ή κέρδος, αλλά 

«υποχρέωση» ή «αναβαλλόµενο εισόδηµα» µέχρι να συµπληρωθεί σηµαντικό 

µέρος του έργου και να επιβεβαιωθεί η τελική του κερδοφορία. 

2. Μη Καταχώρηση Μελλοντικών Φορολογικών Υποχρεώσεων.  

Ορισµένες συναλλαγές οι οποίες αποφέρουν κέρδος σε µία περίοδο ενδέχεται να 

δηµιουργήσουν µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Με βάση τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, αλλά και τα πρότυπα αρκετών χωρών οι εταιρίες δεν είναι 

αναγκασµένες να καταχωρίσουν αυτές τις µελλοντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Για παράδειγµα, τυχόν καταχώριση του κέρδους από 

επανεκτίµηση ακινήτων ή και κινητών αξιών ε µία χρήση ταυτόχρονα 

δηµιουργεί µελλοντική φορολογική υποχρέωση λόγω του ότι η λογιστική αξία 

του στοιχείου διαφέρει από τη φορολογική του. Σε αρκετές χώρες οι εταιρίες δεν 

προνοούν για αυτήν την «αναβαλλόµενη φορολογία». Αντίθετα, σύµφωνα µε το 

∆.Λ.Π. 12 – «Φόροι Εισοδήµατος», όλες οι οντότητες είναι αναγκασµένες να 

καταχωρίσουν προβλέψεις για όλες τις µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

3. Αποζηµιώσεις Προσωπικού.  

Σε αρκετές χώρες η νοµοθεσία προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να 

καταχωρούν σε συγκεκριµένο λογαριασµό των υποχρεώσεών τους όλες τις 

σχετικές προβλέψεις για µελλοντικές αποζηµιώσεις του προσωπικού. Αυτές οι 

µελλοντικές υποχρεώσεις θα πρέπει να καταχωρούνται χρόνο µε το χρόνο µε 

αντίστοιχη χρέωση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και µείωση του κέρδους 

της κάθε χρήσης που οι εργαζόµενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις βέβαια, οι εταιρίες καταχωρούν τις προβλέψεις αυτές «ατάκτως και 

κατά το δοκούν». Με την εφαρµογή όµως του ∆.Λ.Π. 19 – «Παροχές σε 

Εργαζόµενους», οι εταιρίες είναι αναγκασµένες να καταχωρούν τις 

αποζηµιώσεις του προσωπικού στις χρήσεις που οι εργαζόµενοι προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους. 

4. Χρηµατοδότηση εκτός Ισολογισµού – Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις. 

Στην περίπτωση των λειτουργικών µισθώσεων ο µισθωτής αναλαµβάνει να 

χρησιµοποιεί ένα στοιχείου ενεργητικού για µία µικρή σχετικά περίοδο έναντι 

συγκεκριµένων µισθωµάτων. Τόσο η περίοδος όσο και το ύψος των µισθωµάτων 

είναι σχετικά µικρά σε σχέση µε την ωφέλιµη ζωή και τη δίκαιη αξία του 
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στοιχείου. Στην περίπτωση, όµως, των χρηµατοδοτικών µισθώσεων τόσο η 

περίοδος της µίσθωσης όσο και η παρούσα αξία των µελλοντικών µισθωµάτων 

προσεγγίζουν την ωφέλιµη ζωή και δίκαιη αξία του στοιχείου κατά την έναρξη 

της µίσθωσης. Επιπρόσθετα, τόσο ο κίνδυνος όσο και τα οφέλη από την κατοχή 

και χρήση του µεταφέρονται στο µισθωτή. Στη χώρα µας, ο λογιστικός χειρισµός 

των λειτουργικών και των χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι παρόµοιος. Οι 

Ισολογισµοί των µισθωτών δεν συµπεριλαµβάνουν τα στοιχεία του ενεργητικού 

και τις υποχρεώσεις για µελλοντικά µισθώµατα. Με την εισαγωγή των ∆.Λ.Π. 

και την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 17 – «Μισθώσεις», οι Ισολογισµοί των εταιριών 

που χρησιµοποιούν τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις για χρηµατοδότηση των 

δραστηριοτήτων τους θα διαφοροποιηθούν, καθώς θα πρέπει να αναγνωρίσουν 

µεγάλα ποσά ως υποχρεώσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν και οι 

∆είκτες ∆οµής Κεφαλαίων και ιδιαίτερα ο Αριθµοδείκτης Χρηµατοοικονοµικής 

Μόχλευσης και η σχέση των Ξένων προς τα Ίδια Κεφάλαια. 

5. ∆ηµιουργία Άµεσης Ρευστότητας και Κερδοφορίας – Πώληση µε Ταυτόχρονη 

Χρηµατοδοτική Μίσθωση.  

Το τέχνασµα αυτό χρησιµοποιείται από πολλές εταιρίες για διόγκωση των 

κερδών και «εξωραϊσµό» της ρευστότητάς τους. Γίνεται απόλυτα κατανοητό µε 

ένα παράδειγµα. Θεωρούµε ότι µία εταιρία έχει ένα στοιχείο ενεργητικού µε 

ωφέλιµη ζωή 10 χρόνια και κόστος και δίκαιη αξία €10 εκατ.. Το πωλεί σε 

εταιρία µίσθωσης προς €15 εκατ. και αµέσως µετά το µισθώνει για 10 χρονιαία 

µισθώµατα των €1,75 εκατ.. Έτσι, η εταιρία: 

 εισπράττει €15 εκατ. σε µετρητά και δηµιουργεί άµεση ρευστότητα, 

 καταχωρεί κέρδη €5 εκατ. και 

 δεν οφείλει να αναγνωρίσει την παρούσα υποχρέωση για την πληρωµή 

των µελλοντικών µισθωµάτων, µε προεξοφληµένη αξία €17,5 εκατ.. 

Με την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 17 – «Μισθώσεις» και της Μ.Ε.∆. 27 – «Εκτίµηση 

της Ουσίας των Συναλλαγών που συνεπάγεται τον Νοµικό Τύπο µίας 

Μίσθωσης», οι εταιρίες που χρησιµοποιούν το τέχνασµα αυτό θα πρέπει να 

διαφοροποιήσουν σηµαντικά τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Η 

παραπάνω ∆ιερµηνεία απαγορεύει την καταχώριση τέτοιων συναλλαγών ως 

«πωλήσεις» και «χρηµατοδοτικές µισθώσεις». Στην περίπτωση του 

παραδείγµατος που δώσαµε και σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π., η είσπραξη των  €15 
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εκατ. δε θα καταχωρηθεί ως «πώληση», αλλά ως δάνειο από την εταιρία 

µίσθωσης. 

6. Κεφαλαιοποίηση Λειτουργικών ∆απανών, Πώληση και Επαναγορά σε 

Υπερτιµολογηµένες Τιµές και Αποµείωση στη Λογιστική Αξία Υλικών Πάγιων 

Στοιχείων του Ενεργητικού.  

Συχνά οι εταιρίες κεφαλαιοποιούν σηµαντικές δαπάνες συντήρησης και 

επιδιόρθωσης στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες όµως είναι λειτουργικής 

φύσης καθώς δεν αυξάνουν τη λειτουργική δυνατότητα πέραν της αρχικής 

εκτιµηµένης δυνατότητας. Αυτό έχει ως επακόλουθο τη διόγκωση των στοιχείων 

του ενεργητικού και την αύξηση των κερδών. Σε άλλες περιπτώσεις οι εταιρίες 

πωλούν και επαναγοράζουν σε υπερτιµολογηµένες τιµές πάγια στοιχεία 

ενεργητικού είτε για καταγραφή άµεσων κερδών, είτε για την «κάλυψη 

κρυµµένων ζηµιών». Όλα τα τεχνάσµατα που σχετίζονται µε υπερτιµολογήσεις 

και υπερεκτιµήσεις υλικών πάγιων στοιχείων µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 16 – 

«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του ∆.Λ.Π. 36 – «Αποµείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων». Πλέον µε τα ∆.Λ.Π. οι επιχειρηµατικές οντότητες θα 

πρέπει να προβαίνουν σε ετήσιους συστηµατικούς ελέγχους για τυχόν 

αποµειώσεις σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού. 

7. ∆απάνες Πολυετούς Απόσβεσης και Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού.  

Πολλές εταιρίες καταχωρούν ορισµένα έξοδα στις δαπάνες πολυετούς 

απόσβεσης βασιζόµενες σε κάποια φορολογική ή άλλη νοµοθεσία. Ως 

αποτέλεσµα έρχεται η αύξηση των κερδών κατά το έτος που πραγµατοποιούνται 

οι σχετικές δαπάνες, καθώς και η διόγκωση των στοιχείων του ενεργητικού. Το 

∆.Λ.Π. 38 – «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία», απαγορεύει την κεφαλαιοποίηση 

των περισσότερων «δαπανών πολυετούς απόσβεσης». Η κεφαλαιοποίηση 

τέτοιων δαπανών επιτρέπεται µόνο εάν πληρούνται µία σειρά από αυστηρά 

κριτήρια. Τελικά, µε την εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 38 πολλές εταιρίες θα 

αναγκαστούν να καταγράψουν µεγάλα ποσά ως έξοδα µειώνοντας ταυτόχρονα 

το µέγεθος των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, αλλά και την κερδοφορία. 
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12.3 Προτεινόµενα Θέµατα προς Μελέτη 

 

 

Με γνώµονα την εµπειρία από την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στην κατάρτιση των 

οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων επιχειρήσεων, µπορούν οι αρµόδιοι φορείς 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ώστε να καθιερωθούν αντίστοιχα πρότυπα και 

στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο θα µπορούν και οι µικρότερες σε 

µέγεθος επιχειρήσεις να εισέλθουν στην «αρένα των µεγάλων» χωρίς να συναντήσουν 

σηµαντικά εµπόδια. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέσα από στατιστικές τεχνικές και προγράµµατα, µπορεί να 

εντοπίσει τα οικονοµικά δεδοµένα και τις ανάγκες των µικρών της µονάδων, σε όλες τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να συνεχίσει τη φιλότιµη πρωτοβουλία έκδοσης 

σχετικών οδηγιών και κανονισµών. Ουσιαστικά, οι κανονισµοί αυτοί θα βοηθήσουν να 

καθιερωθεί ένα πιο απλοποιηµένο και εύχρηστο θεσµικό πλαίσιο για τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

Το ζήτηµα αυτό της δηµιουργίας και εισαγωγής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στις µη 

εισηγµένες επιχειρήσεις αποτελεί ένα θέµα το οποίο χρήζει περαιτέρω επιστηµονική 

έρευνα. Η µορφή των συγκεκριµένων προτύπων, το περιεχόµενό τους, το νέο θεσµικό 

πλαίσιο που θα δηµιουργηθεί, ο τρόπος και η χρονική περίοδος που θα εισαχθούν στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και παγκοσµίως αποτελούν ορισµένα από τα θέµατα τα 

οποία µπορούν να µελετηθούν σε µεγάλη έκταση. 

 

Επίσης, τόσο το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – I.A.S.B., όσο και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή – ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όσα χρόνια 

εργάζονται πάνω σε θέµατα ∆.Λ.Π. και ∆.Π.Χ.Π. παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα έτσι 

ώστε οι πρόνοιες των νέων αυτών προτύπων λογιστικής να ελαχιστοποιούν τις 

πιθανότητες χρήσης της δηµιουργικής λογιστικής από επιχειρηµατικές οντότητες που 

χρησιµοποιούν τα ∆.Λ.Π..  

 

∆υστυχώς, όµως, πάντα θα υπάρχουν εφευρετικοί λογιστές που θα ανακαλύπτουν 

καινούργιες µεθόδους για να εφαρµόζουν τη δηµιουργική λογιστική. Για το λόγο αυτό, 

η περαιτέρω µελέτη πάνω σε ειδικά τεχνάσµατα της δηµιουργικής λογιστικής και σε 
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αναθεώρηση ή δηµιουργία νέων ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία θα 

περιορίζουν τη δυνατότητα εφαρµογής τεχνασµάτων, θεωρείτε απαραίτητη. Εξάλλου, η 

εργασία και η έρευνα γύρω από τα θέµατα που αφορούν ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

γενικότερα λογιστικά ζητήµατα είναι συνεχής.  
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• Ιστοσελίδα του International Accounting Standards Board: www.iasb.org 

• Ιστοσελίδα International Accounting News: www.iasplus.com 

• Ιστοσελίδα οικονοµικής εφηµερίδας «Ηµερισία»: www.imerisia.gr 

• Ιστοσελίδα Φορολογική – Λογιστική Πύλη Ενηµέρωσης: www.gus.gr 

• Ιστοσελίδα οικονοµικής εφηµερίδας «Κέρδος»: www.kerdos.gr 

• Ιστοσελίδα: www.map.com 

• Ιστοσελίδα οικονοµικής εφηµερίδας «Η Ναυτεµπορική»: www.naftemporiki.gr 

• Ιστοσελίδα εφηµερίδας «Η Καθηµερινή»: www.news.kathimerini.gr 

• Ιστοσελίδα εταιρίας PricewaterhouseCoopers: www.pwcglobal.com/ifrs 

• Ιστοσελίδα εταιρίας SAP - Προµηθευτής Επιχειρησιακού Λογισµικού: 

www.sap.com 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 

 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. ακολουθεί, κατά τη διαµόρφωση του πλαισίου της Γενικής Λογιστικής, 

τη θεωρητική αντίληψη των τεσσάρων σειρών λογαριασµών, η οποία βασίζεται στην 

ισότητα: 

Ενεργητικό + Έξοδα = Παθητικό + Έσοδα 

Η αντίληψη αυτή σχηµατοποιεί το θεωρητικό πλαίσιο της Γενικής Λογιστικής ως 

εξής: 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ            ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ             ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ               ΕΞΟ∆ΩΝ                        ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                     ΑΝΟΡ-    ΟΡΓΑ-             ΟΡΓΑ-      ΑΝΟΡ-         
                                                                     ΓΑΝΑ     ΝΙΚΑ               ΝΙΚΑ       ΓΑΝΑ 
 
 
 
 
                                                                                            ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
                                                                                         ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ      
                                                                         
                                                                           
                                                                          ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΗΣ 
 
                                                                             
                                                                               ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
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Πίνακας 1. ∆ιάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασµών 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ     

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ       

Πάγιο 
Ενεργητικό Αποθέµατα 

Απαιτήσεις & 
∆ιαθέσιµα 

Καθαρή Θέση 
Προβλέψεις 
Μακρ/θεσµες 
Υποχρεώσεις 

Βραχ/θεσµες 
Υποχρεώσεις 

Οµάδα 1η Οµάδα 2η Οµάδα 3η Οµάδα 4η Οµάδα 5η 

10 Εδαφικές 
Εκτάσεις 20 Εµπορεύµατα 30 Πελάτες 40 Κεφάλαιο 50 Προµηθευτές 

11 
Κτίρια 
Εγκ/σεις 

Τεχνικά Έργα 
21

Προϊόντα 
έτοιµα & 
Ηµιτελή 

31 Γραµµάτια 
Εισπρακτέα 41

Αποθεµατικά- 
∆ιαφορές 
Αναπρο/γής 
Επιχορηγήσεις 
Επενδύσεων 

51 Γραµµάτια 
Πληρωτέα 

12 

Μηχ/τα, 
Λοιπός 
Μηχ/κός 

Εξοπλισµός 

22
Υποπροϊόντα 

και 
Υπολείµµατα 

32
Παραγγελίες 

στο 
Εξωτερικό 

42 Αποτελέσµατα 
εις Νέο 52 

Τράπεζες 
Λογ/σµοί 
Βραχ/σµων 

Υποχρεώσεων

13 Μεταφορικά 
Μέσα 23 Παραγωγή σε 

Εξέλιξη 33 Χρεώστες 
∆ιάφοροι 43

Ποσά 
Προορισµένα 
για Αύξηση 
Κεφαλαίου 

53 Πιστωτές 
∆ιάφοροι 

14 
Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισµός 
24

Πρώτες & 
Βοηθητικές 
Ύλες - Υλικά 
Συσκευασίας 

34 Χρεόγραφα 44 Προβλέψεις 54 
Υποχρεώσεις 
από φόρους - 

τέλη 

15 

Ακινητοπ. 
υπό Εκτέλεση 
& Προκ/λές 
για Αγορά 
Παγίων 

25 Αναλώσιµα 
Υλικά 35

Λογ/σµοί 
∆ιαχειρίσεως 
Προκ/λών & 
Πιστώσεων 

45 Μακρο/σµες 
Υποχρεώσεις 55 Ασφαλιστικοί 

Οργανισµοί 

16 

Ασώµατες 
Ακινητ/σεις 

& Έξοδα 
Πολυετούς 
Απόσβεσης 

26
Ανταλλακτικά 

Παγίων 
Στοιχείων 

36
Μεταβατικοί 
Λογ/σµοί 

Ενεργητικού 
46

.... 

56 
Μεταβατικοί 
Λογ/σµοί 
Παθητικού 

17 .... 27 .... 37 .... 47 .... 57 .... 

18 

Συµµετοχές 
& Λοιπές 
Μακρ/σµες 
Απαιτήσεις 

28 Είδη 
Συσκευασίας 38 Χρηµατικά 

∆ιαθέσιµα 48
Λογ/σµοί 

Συνδέσµου µε 
Υποκ/µατα 

58 
Λογ/σµοί 
Περιοδικής 
Κατανοµής 

19 

Πάγια 
Ενεργητικό 
Υποκατ/των 
ή άλλων 
Κέντρων 

29

Αποθέµατα 
Υποκατ/των 
ή άλλων 
Κέντρων 

39

Απαιτήσεις 
& ∆ιαθέσιµα 
Υποκατ/των 
ή άλλων 
Κέντρων 

49

Προβλέψεις - 
Μακρ/σµες 
Υποχρεώσεις 
Υποκατ/των ή 

άλλων 
Κέντρων 

59 

Βραχ/σµες 
Υποχρεώσεις 
Υποκατ/των 
ή άλλων 
Κέντρων 



Πανεπιστήµιο Πειραιώς                                                                                    MBA-TQM 
 

160 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΛΟΓΑΡ/ΣΜΟΙ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  

ΚΟΣΤΟΥΣ  ΤΑΞΕΩΣ 

Λειτουργικά 
(Οργανικά) 
Έξοδα 

Λειτουργικά 
(Οργανικά) Έσοδα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΤΩΝ 

    
Οµάδα 6η Οµάδα 7η Οµάδα 8η Οµάδα 9η Οµάδα 10η 

60 
Αµοιβές 
&Έξοδα 

Προσωπικού
70 Πωλήσεις 

Εµπορευµάτων
80 Γενική 

Εκµετάλλευση 
90

∆ιάµεσοι - 
Αντικρ/νοι 
Λογ/σµοί 

00 
.... 

61 Αµοιβές & 
Έξοδα 
Τρίτων 

71 

Πωλήσεις 
Προϊόντων 
Έτοιµων & 
Ηµιτελών 

81 Έκτακτα & 
Ανόργανα 

Αποτελ/µατα 

91

Ανακατάταξη 
Εξόδων, 
Αγορών & 
Εσόδων 

01 Αλλότρια 
Περιουσιακά 
Στοιχεία 

62 
Παροχές 
Τρίτων 

72 

Πωλήσεις 
Λοιπών 

Αποθεµάτων 
& Άχρηστου 
Υλικού 

82
Έξοδα & 
Έσοδα 

Προηγ/νων 
Χρήσεων 

92 Κέντρα 
(Θέσεις) 
Κόστους 

02 

Χρεωστικοί 
Λογ/σµοί 

Εγγυήσεων & 
Εµπράγµατων 
Ασφαλειών 

63 Φόροι - 
Τέλη 

73 Πωλήσεις 
Υπηρεσιών 

83 Προβλέψεις για 
Έκτακτους 
Κινδύνους 

93 Κόστος 
Παραγωγής 

03 

Απαιτήσεις 
από 

Αµφ/βαρείς 
Συµβάσεις 

64 
∆ιάφορα 
Έξοδα 

74 
Επιχορηγήσεις 

& ∆ιάφορα 
Έσοδα 

Πωλήσεων 

84
Έσοδα από 
Προβλέψεις 
Προηγ/νων 
Χρήσεων 

94

Αποθέµατα 

04 
∆ιάφοροι 
Λογαρισµοί 
Πληροφοριών 
Χρεωστικοί 

65 Τόκοι & 
Συναφή 
Έξοδα 

75 Έσοδα 
Παρεπόµενων 
Ασχολιών 

85

Αποσβέσεις 
Παγίων µη 

Ενσωµ/νες στο 
Λειτουργικό 
Κόστος 

95 Αποκλίσεις 
από Πρότυπο 

Κόστος 

05 
∆ιακαιούχοι 
Αλλότριων 

Περιουσιακών 
Στοιχείων 

66 

Αποσβέσεις 
Παγίων 

Ενσωµ/µένε 
σε 

Λειτουργικό 
Κόστος 

76 

Έσοδα 
Κεφαλαίων 

86

Αποτελέσµατα 
Χρήσεως 

96 Έσοδα - 
Μικτά 

Αναλυτικά 
Αποτελ/µατα 

06 

Πιστωτικοί 
Λογ/σµοί 

Εγγυήσεων & 
Εµπράγµατων 
Ασφαλειών 

67 
.... 

77 
.... 

87
.... 

97 ∆ιαφορές 
Ενσωµ/ώσεως 

07 
Υποχρεώσεις 
Αµφο/βαρών 
Συµβάσεων 

68 Προβλέψεις 
Εκµεταλ/σε

ως 

78 

Ιδιοπαραγωγή 
Παγίων - 
Τεκµαρτά 
Έσοδα 

88 Αποτελέσµατα 
προς ∆ιάθεση 

98 Αναλυτικά 
Αποτελ/µατα 

08 

∆ιάφοροι 
Λογαρισµοί 
Πληροφοριών 
Πιστωτικοί 

69 

Οργανικά 
Έξοδα 

Υποκατ/των 
ή άλλων 
Κέντρων 

79 

Οργανικά 
Έσοδα 

Υποκατ/των ή 
άλλων 
Κέντρων 

89

Ισολογισµός 

99

Εσωτερικές 
∆ιασυνδέσεις 

09 

Λογ/σµοί 
Τάξεως 

Υποκαταστη-
µάτων ή 
άλλων 
Κέντρων 
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Πίνακας 2. Η Χρήση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. για τις Εισηγµένες Επιχειρήσεις ανά τον 

Κόσµο 

Χώρα 

∆εν 
επιτρέπονται 
τα ∆.Π.Χ.Π. 

Επιτρέπονται 
τα ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 
υποχρεωτικά σε 
ορισµένες 
εισηγµένες 
επιχειρήσεις 

∆.Π.Χ.Π. 
υποχρεωτικά σε 
όλες τις 
εισηγµένες 
επιχειρήσεις 

Αίγυπτος       Χ 
Αργεντινή  Χ       

Αυστρία       

Χ (Ορισµένες 
επιχειρήσεις 
χρησιµοποιούν 

πρότυπα των ΗΠΑ 
- US GAAP) 

Αυστραλία       X 
Βέλγιο   X   X 
Βενεζουέλα       2006 
Βραζιλία Χ       
Βουλγαρία       X 
Γαλλία       Χ 
Γεωργία       Χ 
∆ανία        Χ 
Εκουαδόρ       Χ 
Ελβετία   Χ     
Ελλάδα       Χ 
Ενωµένα 
Αραβικά Εµιράτα     

Τραπεζικός 
Κλάδος   

Εσθονία       
Χ (Νέο µέλος της 

Ε.Ε.) 
Ηνωµένο 
Βασίλειο       Χ 
Η.Π.Α. Χ       
Ιαπωνία Χ       
Ινδία Χ       
Ισραήλ Χ       
Ιταλία       Χ 

Καζακστάν     
Τραπεζικός 
Κλάδος   

Καναδάς  Χ       
Κένυα       Χ 
Κίνα     Χ   
Κορέα (Νότιος) Χ       
Κουβέιτ       Χ 
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Χώρα 

∆εν 
επιτρέπονται 
τα ∆.Π.Χ.Π. 

Επιτρέπονται 
τα ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 
υποχρεωτικά σε 
ορισµένες 
εισηγµένες 
επιχειρήσεις 

∆.Π.Χ.Π. 
υποχρεωτικά σε 
όλες τις εισηγµένες 
επιχειρήσεις 

Κύπρος       Χ 
Λάος   Χ     
Λιθουανία       Χ  
Μαλαισία Χ       
Μαυρίκιος       Χ 
Μεξικό  Χ       

Μπαχρέην     
Τραπεζικός 
Κλάδος   

Μπουργκίνα 
Φάσο Χ       
Νέα Ζηλανδία Χ     2007 
Νεπάλ       Χ 
Νότιος Αφρική       Χ 
Ολλανδία       Χ 
Ουγγαρία       Χ 
Περού       Χ 

Ρουµανία     
Μεγάλες 

Επιχειρήσεις   

Ρώσικη 
Οµοσπονδία     Χ 

Πραγµατοποίηση 
Εργασιών την 
περίοδο 2004 - 

2007 
Σαουδική Αραβία Χ       
Σινγκαπούρη Χ       
Σουηδία       Χ 
Σρι Λάνκα   Χ     
Συρία Χ       
Τανζανία       Χ 
Τουρκία   Χ     
Φιλανδία       Χ 
Χόνγκ Κόνγκ   Χ     
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Γράφηµα 1. Πολιτικός Χάρτης Κάλυψης των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 
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Ο Τρόπος που Αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές Εισηγµένες Επιχειρήσεις την 

Υιοθέτηση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π.  

 

Γράφηµα 2. Θετική Τοποθέτηση στην Εισαγωγή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. ανά Κλάδο 

33% 59% 93%50%67%74%

Εκδόσεις -
Εκτυπώσεις

Κατασκευές Μεταποίηση
- Βιοµηχανία

Υπηρεσίες Χονδρικό -
Λιανικό
Εµπόριο

Χρηµ/µικές
Υπηρεσίες

 
 

Γράφηµα 3. Επιλογή Μεταξύ Εφαρµοζόµενων Προτύπων και ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

59%

28%

13%

Σίγουρα I.F.R.S. 

Εξίσου
ικανοποιητικά και τα

δύο

Υφιστάµενα
λογιστικά πρότυπα
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Γράφηµα 4. Οι Εταιρίες Θεωρούν ότι η Εισαγωγή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. 

5%

5%

40%

49%Θα επιδράσει θετικά
στην εικόνα της

εταιρίας 

Θα µετρήσει τις
δυνάµεις της σε µία
παγκόσµια αγορά

Θα βοηθήσει την
εξεύρεση νέων

πόρων

Θα αποκαλύψει τις
αδυναµίες τους

 
 

Γράφηµα 5. Η Εφαρµογή των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. θα Προσελκύσει το Ενδιαφέρον Ξένων 

Κεφαλαίων για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

13%

11%

75%

∆εν θα επιφέρει
καµία αλλαγή

Θα βοηθήσει, αλλά η
επιχειρηµατικότητα

παραµένει το
ουσιαστικό εργαλείο

Σίγουρα ναι
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Γράφηµα 6. Η Επίδραση των ∆.Λ.Π./∆.Π.Χ.Π. στην Οικονοµική Κατάσταση των 

Επιχειρήσεων ανά Κλάδο 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Κατασκευές

Μεταποίηση - Βιοµηχανία

Υπηρεσίες

Χονδρικό - Λιανικό Εµπόριο

Χρηµατ/κές Υπηρεσίες

Θετική Αρνητική Καµία ∆εν Ξέρω
 

 

Γράφηµα 7. Σχέδιο ∆ράσης Μετάβασης στις Νέες Λογιστικές Αρχές/Εταιρίες Γεν. 

∆είκτη - FTSE 20 - FTSE Mid 40 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Γεν. ∆. XAA

FTSE 20

FTSE Mid 40

Υλοποιείται ήδη Έχουν ληφθεί αποφάσεις/∆εν έχουν υλοποιηθεί

Γίνονται διερευνητικές συζητήσεις Το χειρίζεται η οικονοµική διεύθυνση
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Γράφηµα 8. Πλάνο Μετάβασης στις Νέες Λογιστικές Αρχές 

50%

1%

20%

30%

Το σύνολο των
επιχειρήσεων του

οµίλου

Η επιχείρηση και οι
δραστηριότητές της

Οικονοµικά
δεδοµένα

Τίποτα από τα
παραπάνω

 
 

Γράφηµα 9. Επίπεδο Εµπειρίας Στελεχών στη Σύνταξη Οικονοµικών Καταστάσεων µε 

Βάση τα I.F.R.S./Εταιρίες Επιµέρους ∆εικτών Χ.Α.Α. 

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

Γεν. ∆. ΧΑΑ

FTSE 20

FTSE Mid 40

FTSE Small Cap 80

Επαρκής θεωρητική και πρακτική εµπειρία Κυρίως θεωρητικές γνώσεις
Ελάχιστη εµπειρία
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Γράφηµα 10. Προσαρµογές των Πληροφοριακών Συστηµάτων/Εταιρίες Γενικού ∆είκτη 

Χ.Α.Α. 

55%

46%

11%

38%

5%

20%

10%

10%Έχουν γίνει όλες οι
προσαρµογές

Εκτελούνται σταδιακά

Έχουν ανατεθεί σε
εξωτερικό συνεργάτη/δεν
έχει αρχίσει η υλοποίηση

∆εν έχει αναληφθεί
καµία ουσιαστική δράση

Σύνολο Εισηγµένων Εταιρείες Γεν. ΧΑΑ
 

 

Γράφηµα 11. Σύσταση ενός Κεντρικού Οργάνου που θα Αναλάβει τον Συντονισµό και 

τον Έλεγχο της Μετάβασης 

52%

37%

11%

Αναγκαία
προϋπόθεση για
επιτυχή µετάβαση

Απαραίτητη ως
συµβουλευτικό ρόλο

Καθόλου
απαραίτητη
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Νοµισµατικές Ισοτιµίες 

 

Τα νοµίσµατα των χωρών εντός ζώνης του ευρώ και η κλειδωµένη ισοτιµία τους έχουν 

ως εξής: 

 

1ευρώ /DEM   1,95583  Γερµανικό Μάρκο 

 /FRF   6,55957  Γαλλικό Φράγκο 

 /IEP   0,787564  Ιρλανδικές Λίρες 

 /BEF   40,3399  Φράγκα Βελγίου – Λουξεµβούργου 

 /NLG   2,20371  Ολλανδικά Φιορίνια 

 /ITL   1936,27  Ιταλικές Λιρέτες 

 /ATS   13,7603  Αυστριακά Σελίνια 

 /FIM   5,94573  Φιλανδικά Μάρκα 

 /ESP   166,386  Ισπανικές Πεσέτες 

 /PTE   200,482  Πορτογαλικά Εσκούδος 

 /∆ΡΧ   340,75   Ελληνική ∆ραχµή 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


