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ΕΥΧΑΙΣΤΙΕΣ 
 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςθσ εργαςίασ, θ οποία εκπονικθκε ςτα πλαίςια του 

Ρρογράμματοσ Ρροπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτο Τμιμα Λογιςτικισ και 

Χρθματοοικονομικισ τθσ Σχολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Α.Τ.Ε.Ι. Κριτθσ, 

αιςκανόμαςτε όλοι τθν ανάγκθ να εκφράςουμε τισ κερμζσ και ειλικρινείσ μασ 

ευχαριςτίεσ ςε οριςμζνο αρικμό ανκρϊπων των οποίων θ ςτιριξθ και θ ςυνειςφορά 

κρίκθκε πραγματικά πολφτιμθ. 

Αρχικά, κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε ιδιαιτζρωσ τον επιβλζποντα κακθγθτι μασ κ. 

Γεϊργιο Μακρυγιαννάκθ, τόςο για το ευχάριςτο κλίμα ςυνεργαςίασ που δθμιοφργθςε 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ όςο και για τθ δυνατότθτα 

που μασ παρείχε ωσ προσ τθν επιλογι του ςυγκεκριμζνου κζματοσ, κακϊσ αποτζλεςε 

για εμάσ ζνα κζμα – πρόκλθςθ που διεφρυνε ςθμαντικά το γνωςτικό μασ πεδίο.  

Επίςθσ, κα κζλαμε να εκφράςουμε τισ κερμζσ μασ ευχαριςτίεσ ςτουσ 

ςυνεπιβλζποντεσ κακθγθτζσ μασ κ. Γαρεφαλάκθ Αλζξανδρο και κ. Τριάρχθ Δθμιτριο 

για τθ ςυνεχι υποςτιριξι τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια των Ρροπτυχιακϊν μασ 

ςπουδϊν, κακϊσ και για τθν προςπάκεια που καταβάλλουν όλα αυτά τα χρόνια ϊςτε 

να μπορζςουμε να γίνουμε αποδζκτεσ των πολφτιμων γνϊςεων και εμπειριϊν τουσ.  

Τζλοσ, οφείλουμε ζνα τεράςτιο ευχαριςτϊ ςτισ οικογζνειζσ μασ για τθν αμζριςτθ 

θκικι και υλικι τουσ ςυμπαράςταςθ με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων και των 

προςδοκιϊν μασ. 

 

Σασ ευχαριςτοφμε όλουσ…!!! 
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ΡΕΙΛΘΨΘ 
 

 

Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ τθσ εργαςίασ, είναι θ ςυγκριτικι ανάλυςθ τθσ επίδραςθσ των 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων ςτθν εμφάνιςθ του κόςτουσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ των εταιριϊν. Κατά το διάςτθμα ςφνταξθσ τθσ πτυχιακισ, οι ςθμαντικζσ 
επιπλζον γνϊςεισ, κακϊσ επίςθσ και θ ζρευνα πάνω ςε πολφ ιδιαίτερα κζματα τθσ 
λογιςτικισ, αποτζλεςαν επίςθσ ζναν επιπλζον ςτόχο μασ. Ραρουςιάηεται μία εργαςία 
βαςιςμζνθ ςτθ κεωρθτικι ανάλυςθ του κζματόσ τθσ, κάνοντασ παράλλθλα μνεία ςε 
οριςμοφσ των Δ.Λ.Ρ., κακϊσ επίςθσ και ςε παραδείγματα βαςιςμζνα ςτισ διατάξεισ 
τουσ.  

Στο πρϊτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ μελετϊνται βαςικζσ ζννοιεσ των Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν προτφπων. Αναφζρονται οι αρχζσ που τα διζπουν, κακϊσ επίςθσ 
παρουςιάηεται διαμζςου μίασ ιςτορικισ αναδρομισ πϊσ ζφταςαν ςτθ χϊρα μασ και 
από ποιζσ εταιρίεσ τθροφνται υποχρεωτικά. Ειδικι μνεία γίνεται, επίςθσ, και ςτα 
όργανα κατάρτιςθσ των Δ.Λ.Ρ., κακϊσ επίςθσ και ςτθ διαδικαςία ζκδοςισ τουσ. 

Εν ςυνεχεία, ςτο δεφτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά ςτθν Ελλθνικι λογιςτικι 
τυποποίθςθ. Ραρουςιάηονται οι λόγοι οι οποίοι κατζςτθςαν απαραίτθτθ τθν 
τυποποίθςθ  ςτθ χϊρα μασ αλλά και διεκνϊσ. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι 
διατάξεισ οι οποίεσ ςυνκζτουν τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, ενϊ κατά το 
μεγαλφτερο μζροσ του εν λόγω κεφαλαίου παρατίκεται αναλυτικι παρουςίαςθ του 
Ε.Γ.Λ.Σ. το οποίο και κεωρείται ωσ το βαςικότερο μζςο επίτευξθσ τθσ εγχϊριασ 
λογιςτικισ τυποποίθςθσ. Θ αναλυτικι αυτι παρουςίαςθ περιλαμβάνει τον 
εννοιολογικό προςδιοριςμό του Ε.Γ.Λ.Σ., τθν ιςτορικι του εξζλιξθ, τισ βαςικζσ αρχζσ 
τισ οποίεσ κζτει και εν ςυνεχεία αφοφ παρουςιάηονται τα όργανα παρακολοφκθςθσ 
τθσ ςωςτισ εφαρμογισ του, καταλιγουμε ςτα βαςικότερα πλεονεκτιματα που 
διαςφαλίηονται μζςω τθσ χριςθσ του εγχϊριου αυτοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου. 

Τζλοσ, ςτο βαςικό κεφάλαιο τθσ εργαςίασ, παρουςιάηονται ςε υποκεφάλαια τα 
πρότυπα τα οποία επθρεάηουν τθν εμφάνιςθ του κόςτουσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ των εταιριϊν. Αφοφ πρϊτα γίνεται μία ανάλυςθ του εκάςτοτε προτφπου 
και εν ςυνεχεία των οριςμϊν τθσ Ελλθνικισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ όςον αφορά το 
κζμα που καταπιάνει, κλείνει θ κάκε ενότθτα με μία ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ των 
δφο, εςτιάηοντασ ςτθν επιρροι που αςκείται ςτο κόςτοσ. 

Οι ιδιαιτερότθτεσ οι οποίεσ εμφανίηονται από τθ χριςθ των Δ.Λ.Ρ., κακϊσ και οι 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε ςφγκριςθ με τα πρότυπα τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθ 
χϊρα μασ, είναι θ ουςιαςτικι κατάλθξθ τθσ ζρευνάσ μασ. Θ επιλογι τθσ ιδανικότερθσ 
τυποποίθςθσ δεν είναι εφικτό να γίνει ςτα πλαίςια μίασ τζτοιεσ εργαςίασ, κακϊσ το 
κζμα είναι αρκετά βακφτερο. Το ςίγουρο είναι ότι το κόςτοσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, διαφορετικά παρουςιάηεται με τθ χριςθ τθσ εκάςτοτε εγχϊριασ 
λογιςτικισ τυποποίθςθσ και διαφορετικά με τθν υιοκζτθςθ των Δ.Λ.Ρ., με κετικά και 
αρνθτικά βεβαίωσ, να βρίςκονται εκατζρωκεν.  
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ABSTRACT 
 

 

The primary aim of this work is the comparative analysis of the impact of International 
Accounting Standards in the appearance of cost in the financial statements of 
companies. At the time of writing this thesis, significant additional knowledge, as well 
as research on very specific aspects of accounting, was also a further goal for us. We 
are presenting a paper based on the theoretical analysis of this issue, while making 
reference to the definitions of I.F.R.S., as well as examples based on provisions within. 

In the first chapter, we study the basic concepts of International Accounting Standards. 
We describe the principles governing the standards and also present through a 
historical review of when they were adopted in our country and what companies 
necessarily needed to comply with them. Special mention is also given to the 
governing bodies of I.F.R.S. as well as in the process of how a standard is set. 

Subsequently, in the second chapter, we refer to the Greek accounting 
standardization. We present the reasons which made accounting standardization in 
our country and internationally necessary. In the same chapter, we present the 
provisions which constitute the Greek GAAP, while at the most part of the chapter is 
given a detailed presentation of E.G.L.S. (Elliniko Geniko Logistiko Shedio or Greek 
General Accounting Plan) which is considered as the main means of achieving domestic 
accounting standards. This detailed presentation includes the conceptual definition of 
E.G.L.S., the historical development, basic principles which sets and then having 
presented the governing bodies for its right adjustment, we arrive at the main 
advantages provided by the use of this domestic Accounting Plan. 

Finally, in the main part of this thesis we present in subsections, the standards that 
affect the appearance of cost in the financial statements of companies. Once we have 
done an analysis of each standard, we then proceed to the definitions of Greek 
accounting standards on the issue that it deals with closest. We then end each section 
with a comparative analysis-comparing the two, focusing on the influence that exists at 
cost. 

The specifications that occur by the use of I.F.R.S. as well as significant differences 
compared to the accounting standards we have adopted in our country is the main 
outcome of our research for this thesis. The ideal choice of collecting, including and 
presenting all material connected to this paper was not possible, as this matter is quite 
profound. The truth is that the cost in the financial statements is presented differently 
by the use of each domestic accounting standard and differently with the adoption of 
I.F.R.S., with positives and negatives, of course, for each case. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
 

 

Θ πτυχιακι εργαςία που κα παρουςιαςτεί ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ, αποτελεί το 
τελευταίο μζροσ των ςπουδϊν μασ ςτο Α.Τ.Ε.Ι. Κριτθσ ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ και 
Οικονομίασ ςτο Τμιμα Λογιςτικισ. Είναι αναπόςπαςτο κομμάτι των γνϊςεων που μασ 
μετζδωςε το τμιμα το οποίο φοιτιςαμε και ζχεισ ωσ ςτόχο τθ μελζτθ και τον 
εντοπιςμό των Δ.Λ.Ρ., τα οποία επθρεάηουν τθν απεικόνιςθ του κόςτουσ ςε μία 
εταιρία. 

Τα κίνθτρα για τθν επιλογι ενόσ τζτοιου κζματοσ ςαφϊσ ποικίλουν. Θ ολοζνα 
αυξανόμενθ τάςθ διεκνοποίθςθσ των εταιριϊν, εφλογα οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι 
και θ χριςθ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων αυξάνεται κεαματικά. Θ κζλθςθ, 
λοιπόν, να μελετιςουμε και να ερευνιςουμε, τισ λογιςτικζσ μεκόδουσ τισ οποίεσ 
υιοκετοφν παγκόςμιοι κολοςςοί και πϊσ αυτζσ επθρεάηουν τθν εμφάνιςθ του 
κόςτουσ, μασ ζφερε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να επιλζξουμε το κζμα τθσ πτυχιακισ μασ. 
Εν ςυνεχεία, επιπλζον κίνθτρο αποτζλεςε θ ιδιαιτερότθτα ςτο να ςυνδυαςτοφν δφο 
μεγάλοι κλάδοι τθσ λογιςτικισ επιςτιμθσ, τα διεκνι λογιςτικά πρότυπα με το Κόςτοσ. 

Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι, θ ανάλυςθ, θ μελζτθ, κακϊσ επίςθσ και θ 
παρουςίαςθ αυτϊν των δφο ςυνδυαςτικά κεμάτων, ξεπερνάει τισ απαιτιςεισ μίασ 
πτυχιακισ εργαςίασ, παρ’ όλα αυτά, θ προςπάκεια που ζχει καταβλθκεί και θ ζρευνα 
που ζχει γίνει βαςιηόμενθ ςε επιςτθμονικά κριτιρια, επαρκεί για να γίνει μία 
ουςιαςτικι και κατανοθτι παρουςίαςθ του κζματοσ. 

Κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ, δεν κα μποροφςαν να μθν 
παρουςιαςτοφν δυςκολίεσ, οι οποίεσ είχαν να κάνουν είτε με τθ διερεφνθςθ του 
κζματοσ, είτε με τθ ςυνεργαςία τεςςάρων ανκρϊπων. Πντασ τρείσ διαφορετικζσ, 
δυνατζσ προςωπικότθτεσ, παρουςιάςτθκαν αρχικά κζματα τα οποία είχαν να κάνουν 
με το ακριβζσ περιεχόμενο τθσ πτυχιακισ, κακϊσ επίςθσ και με τον τρόπο ςφνταξισ 
τθσ. Με τθ βοικεια όμωσ του επόπτθ κακθγθτι μασ, Κου Μακρυγιαννάκθ, κακϊσ 
επίςθσ και με υποχωριςεισ εκατζρωκεν και βρίςκοντασ τθ χρυςι τομι που ςυνζδεε 
όλουσ μασ, πορευτικαμε με απόλυτθ ςυνεργαςία ωσ το τζλοσ τθσ εργαςίασ. Στο 
κομμάτι τθσ ζρευνασ, θ αζναθ εξζλιξθ των διεκνϊν λογιςτικϊν προτφπων κακιςτά 
δφςκολθ τθν ανεφρεςθ πλιρωσ ενθμερωμζνων βιβλίων και πλθροφοριϊν. Ρζραν 
τοφτου, και τα βιβλία που αναφζρονται ςτθν Ελλθνικι Λογιςτικι Τυποποίθςθ δεν 
είναι τελείωσ ξεκάκαρα όςον αφορά ςτθ ςυγκριτικι τουσ ανάλυςθ με τα Διεκνι 
Λογιςτικά Ρρότυπα. Θ περιςςότερο πλθροφορθμζνθ πθγι κεωρείται το διαδίκτυο, 
παρά ταφτα, όπωσ είναι γνωςτό κρφβει αρκετοφσ κινδφνουσ παραπλθροφόρθςθσ. 
Ζτςι, λοιπόν, χρειάςτθκε θ ςυνεχισ ςφγκριςθ πλθροφοριϊν και ταυτοποίθςθ τουσ, με 
διαφορετικζσ ζγκυρεσ πθγζσ ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι αλθκζσ και ουςιαςτικό.  

Θ ςφνταξθ τθσ πτυχιακισ ζγινε, αφοφ ακολοφκθςε πρϊτα θ μελζτθ των προτφπων 
από όλουσ μασ. Ζπειτα ζγινε διαχωριςμόσ των προτφπων και ο κακζνασ από εμάσ, 
ανζλαβε να ςυντάξει τα πρότυπα που του αναλογοφςαν. Στα εναπομείναντα 
κεφάλαια, θ διαδικαςία ιταν κοινι και θ ςυμμετοχι κακολικι.  Πςον αφορά τισ 
ενότθτεσ του προλόγου, τθσ ειςαγωγισ και των ςυμπεραςμάτων, θ κεντρικι ιδζα 
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αποφαςίςτθκε από κοινοφ και τθ ςυγγραφι τουσ τθν ανζλαβε ζνασ από εμάσ. Από 
όλα τα παραπάνω, εφκολα κάποιοσ  διαπιςτϊνει τθν ζννοια τθσ ομαδικισ εργαςίασ 
και ςτθν πράξθ.  

Ο τρόποσ ςφνταξθσ τθσ πτυχιακισ, είναι ωσ επί των πλείςτων βαςιςμζνοσ ςε 
κεωρθτικζσ γνϊςεισ και όχι τόςο ςε εμπειρικά παραδείγματα. Αν και αρχικά υπιρχε θ 
διάκεςθ να αναλυκεί , όπωσ προαναφζρκθκε, το κζμα μασ ωσ μία εμπειρικι μελζτθ 
ςυγκρίνοντασ οικονομικζσ καταςτάςεισ εταιριϊν και φτάνοντασ ςε ζνα ςυμπζραςμα 
μζςα από ανάλυςθ αρικμϊν, επιλζξαμε τελικϊσ να κάνουμε μία κεωρθτικι 
προςζγγιςθ ςτο κζμα. Καταλφτθσ ςτθν απόφαςι αυτι ιταν θ κζλθςι μασ να 
ερευνιςουμε εισ βάκοσ τισ διατάξεισ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων.  

Σθμαντικό να αναφερκεί είναι το γεγονόσ ότι, το κζμα που καταπιάνει θ εν λόγω 
εργαςία, δεν ζχει αναλυκεί ευρζωσ. Συνζπεια αυτοφ, είναι το γεγονόσ ότι θ πρόςβαςθ 
ςε εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ που να ςχετίηονται με το κζμα, ιταν περιοριςμζνθ. Ράρα 
ταφτα, αρκετοί καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ ζχουν αςχολθκεί με το κζμα των διαφορϊν 
ανάμεςα ςτα Δ.Λ.Ρ. και ςτθν Ελλθνικι Λογιςτικι Τυποποίθςθ, κακϊσ επίςθσ και με το 
κόςτοσ των εταιριϊν. Ωσ επί των πλείςτων, αυτζσ ιταν και οι πθγζσ τθσ εργαςίασ που 
παρουςιάηεται. 

Τζλοσ, πρζπει να αναφερκεί ότι ςτο περιεχόμενο τθσ εργαςίασ δεν ζχουν καίρια κζςθ 
ςτοιχεία τυχόν πρωτοτυπίασ και καινοτομίασ. Από τθν άλλθ πλευρά όμωσ, κεωροφμε 
ότι το κζμα που αςχολοφμαςτε και εςτιάηουμε, αποτελεί από μόνο του πρωτοτυπία 
για τα δεδομζνα μιασ πτυχιακισ εργαςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΡΟΤΥΡΑ 

 

 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

1.1.1 Ζννοια των Δ.Λ.Ρ.  

Τα Δ.Λ.Ρ. ορίηονται ωσ “μία επιλεγμζνθ ςειρά γενικά παραδεγμζνων λογιςτικϊν 
αρχϊν και μεκόδων, που αποβλζπουν ςτθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν με ειςθγμζνεσ κυρίωσ τισ μετοχζσ τουσ ςε 
Χρθματιςτιριο, μετά από αποτίμθςθ των επιμζρουσ περιουςιακϊν ςτοιχείων και των 
υποχρεϊςεων ςτθν εφλογθ αξία τουσ, ϊςτε οι παρεχόμενεσ με αυτζσ 
χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ να είναι ομοιόμορφεσ και αξιόπιςτεσ ςε διεκνζσ 
επίπεδο.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 141)  

 

1.1.2 Σκοπόσ των Δ.Λ.Ρ.  

Τα Δ.Λ.Ρ. ζχουν ωσ ςκοπό τθν εναρμόνιςθ των λογιςτικϊν μεκόδων και αρχϊν που 
ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ και τθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων ϊςτε να είναι δυνατι θ ςυγκριςιμότθτα αυτϊν ςε παγκόςμια κλίμακα. 
Οι επενδυτζσ αλλά και οι ίδιεσ οι οικονομικζσ μονάδεσ πρζπει να ζχουν λογιςτικι 
πλθροφόρθςθ που να είναι δυνατόν να κατανοιςουν αλλά και να ςυγκρίνουν, ειδικά 
ςτισ περιπτϊςεισ επενδφςεων αλλά και κατά τθ διαχείριςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 
Το παραπάνω γεγονόσ τονίηει τθν ανάγκθ εναρμόνιςθσ των λογιςτικϊν αρχϊν και 
μεκόδων που επιδιϊκουν τα Δ.Λ.Ρ. (Johnson & Holgate, 2012: 1001 - 1002) 

 

1.1.3 Στόχοσ των Δ.Λ.Ρ.   

Τα Δ.Λ.Ρ. ζχουν ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία κοινϊν κανόνων αποτίμθςθσ, τθ 
ςυγκριςιμότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων αλλά και τθν αξιοπιςτία αυτϊν, να 
διευκολφνουν τθν κυκλοφορία επενδυτικϊν και χρθματοδοτικϊν κεφαλαίων και τζλοσ 
τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ πλθροφόρθςθσ προσ τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. (Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 26 - 27) 

 

1.1.4 Δ.Λ.Ρ. που βρίςκονται ςε ιςχφ  

Ρριν αναφερκοφν τα Δ.Λ.Ρ. που βρίςκονται ςε ιςχφ πρζπει να διευκρινιςτεί τι 
περιλαμβάνει ο όροσ Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα. Αρχικά ο όροσ Διεκνι Λογιςτικά 
Ρρότυπα είναι ςυνϊνυμοσ με τον όρο Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, θ διαφορά ζγκειται ςτο ότι μζχρι το 2001 τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα 
εκδίδονταν υπό τθν ονομαςία αυτι, από τθν Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων 
«International Accounting Standards Committee» (I.A.S.C.), το 2001 αποφαςίςτθκε θ 
ζκδοςθ των προτφπων από ζνα νζο οργανιςμό, το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων «International Accounting Standards Board» (I.A.S.B.), ςυνζπεια αυτοφ και 
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θ νζα ονομαςία προτφπων που εκδίδονταν από τον ανωτζρω οργανιςμό ςε Διεκνι 
Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. (MacKenzie et al, 2013: 3 - 7)  

Συνεπϊσ, ςτθν ζννοια των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
περιλαμβάνονται τα εξισ:  

 Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα («International Accounting Standards – I.A.S.») 

 Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ («International Financial 
Reporting Standards – I.F.R.S.») 

 Διερμθνείεσ, οι οποίεσ εκδίδονται από τθν Επιτροπι Διερμθνειϊν Δ.Ρ.Χ.Α. 
(«International Financial Reporting Interpretations Committee – I.F.R.I.C.»), 
πρϊθν Μόνιμθ Επιτροπι Διερμθνειϊν («Standing Interpretations Committee – 
S.I.C.»). 
(Johnson & Holgate, 2012: 1007 - 1008; Σακζλλθσ, 2002: 23) 

Εν ςυνεχεία, παρατίκενται οι πίνακεσ που περιζχουν τα ιςχφοντα Δ.Λ.Ρ. και Δ.Ρ.Χ.Α., 
κακϊσ επίςθσ και τισ ιςχφουςεσ Διερμθνείεσ εκδιδόμενεσ από S.I.C. και I.F.R.I.C. μζχρι 
και το τζλοσ του 2013.  

 

Ρίνακασ 1.1 (Τα Ιςχφοντα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα – I.A.S.) 

Δ.Λ.Ρ./I.A.S. Ονομαςία 

Δ.Λ.Ρ. 1 Ραρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων 

Δ.Λ.Ρ. 2 Αποκζματα 

Δ.Λ.Ρ. 7 Καταςτάςεισ ταμιακϊν ροϊν 

Δ.Λ.Ρ. 8 Λογιςτικζσ πολιτικζσ, μεταβολζσ των λογιςτικϊν εκτιμιςεων και λάκθ 

Δ.Λ.Ρ. 10 Γεγονότα μετά τθν Ρερίοδο Αναφοράσ 

Δ.Λ.Ρ. 11 Συμβάςεισ καταςκευισ 

Δ.Λ.Ρ. 12 Φόροι ειςοδιματοσ 

Δ.Λ.Ρ. 16 Ενςϊματα πάγια 

Δ.Λ.Ρ. 17 Μιςκϊςεισ 

Δ.Λ.Ρ. 18 Ζςοδα 

Δ.Λ.Ρ. 19 Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ 

Δ.Λ.Ρ. 20 
Λογιςτικι των κρατικϊν επιχορθγιςεων και γνωςτοποίθςθ τθσ 
κρατικισ υποςτιριξθσ 

Δ.Λ.Ρ. 21 Οι επιδράςεισ μεταβολϊν των τιμϊν ςυναλλάγματοσ 

Δ.Λ.Ρ. 23 Κόςτοσ δανειςμοφ 

Δ.Λ.Ρ. 24 Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν 

Δ.Λ.Ρ. 26 
Λογιςτικόσ χειριςμόσ και παρουςίαςθ των προγραμμάτων παροχϊν 
εξόδου από τθν υπθρεςία 

Δ.Λ.Ρ. 27 Ενοποιθμζνεσ και ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

Δ.Λ.Ρ. 28 Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

Δ.Λ.Ρ. 29 
Ραρουςίαςθ οικονομικϊν ςτοιχείων ςε υπερπλθκωριςτικζσ 
οικονομίεσ 

Δ.Λ.Ρ. 31 Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ 
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Δ.Λ.Ρ. 32 Χρθματοοικονομικά μζςα: Ραρουςίαςθ 

Δ.Λ.Ρ. 33 Κζρδθ ανά μετοχι 

Δ.Λ.Ρ. 34 Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά 

Δ.Λ.Ρ. 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

Δ.Λ.Ρ. 37 
Ρροβλζψεισ, ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενα περιουςιακά 
ςτοιχεία 

Δ.Λ.Ρ. 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 

Δ.Λ.Ρ. 39 Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ 

Δ.Λ.Ρ. 40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 

Δ.Λ.Ρ. 41 Γεωργία 

(MacKenzie et al, 2013: 15; Johnson & Holgate, 2012: 11) 

 

Ρίνακασ 1.2 (Τα Ιςχφοντα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ – I.F.R.S.) 

Δ.Ρ.Χ.Α. / I.F.R.S. Ονομαςία 

Δ.Ρ.Χ.Α. 1 
Ρρϊτθ εφαρμογι των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ 
αναφοράσ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 2 Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν 

Δ.Ρ.Χ.Α. 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων 

Δ.Ρ.Χ.Α. 4 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 

Δ.Ρ.Χ.Α. 5 
Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που κατζχονται προσ 
πϊλθςθ και διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 6 Ζρευνα και αξιολόγθςθ ορυκτϊν πόρων 

Δ.Ρ.Χ.Α. 7 Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 8 Λειτουργικοί τομείσ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 9 Χρθματοοικονομικά μζςα 

Δ.Ρ.Χ.Α. 10 Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 11 Σχιματα υπό κοινό ζλεγχο 

Δ.Ρ.Χ.Α. 12 Γνωςτοποίθςθ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ οντότθτεσ 

Δ.Ρ.Χ.Α. 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ 

(MacKenzie et al, 2013: 15 - 16; Johnson & Holgate, 2012: 012) 

 

Ρίνακασ 1.3 (Οι Ιςχφουςεσ Διερμθνείεσ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, Μ.Ε.Δ. – 
S.I.C. Interpretations) 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ / S.I.C. Ονομαςία 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 7 Ειςαγωγι του ευρϊ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 10 
Κρατικι υποςτιριξθ – Καμία ειδικι ςχζςθ με 
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 15 Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ - Κίνθτρα 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 25 

Φόροι ειςοδιματοσ – Μεταβολζσ ςτο φορολογικό 
κακεςτϊσ μιασ οικονομικισ οντότθτασ ι των μετόχων 
τθσ 
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ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 27 
Εκτίμθςθ τθσ ουςίασ των ςυναλλαγϊν που 
ςυνεπάγονται τον νομικό τφπο τθσ μίςκωςθσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 29 
Γνωςτοποίθςθ – Συμφωνίεσ για τθν παραχϊρθςθ του 
δικαιϊματοσ παροχισ υπθρεςιϊν 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 31 
Ζςοδα – Ρράξεισ ανταλλαγισ που αφοροφν υπθρεςίεσ 
διαφιμιςθσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Μ.Ε.Δ. 32 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία – Κόςτοσ δικτυακοφ τόπου 

(MacKenzie et al, 2013: 15 - 16; Johnson & Holgate, 2012: 012; Taxheaven: 
Διερμθνείεσ Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων Μ.Ε.Δ.) 

 

Ρίνακασ 1.4 (Οι Ιςχφουςεσ Διερμθνείεσ των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ, Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. – I.F.R.I.C. Interpretations) 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. / I.F.R.I.C. Ονομαςία 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 1 
Μεταβολζσ ςε υφιςτάμενεσ υποχρεϊςεισ 
παροπλιςμοφ, αποκατάςταςθσ και ςυναφείσ 
υποχρεϊςεισ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 2 
Μετοχζσ μελϊν ςε ςυνεταιριςτικζσ 
οικονομικζσ οντότθτεσ και παρεμφερι μζςα 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 4 
Ο προςδιοριςμόσ του εάν μια ςυμφωνία 
εμπεριζχει μίςκωςθ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 5 

Δικαιϊματα ςυμμετοχϊν ςε ταμεία 
παροπλιςμοφ, αποκατάςταςθσ και 
περιβαλλοντικισ εξυγίανςθσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 6 

Υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςε ςυγκεκριμζνθ αγορά – 
Απόβλθτα θλεκτρολογικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 7 

Εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ τθσ 
επαναδιατφπωςθσ βάςει του Δ.Λ.Ρ. 29 - 
Χρθματοοικονομικι αναφορά ςε 
υπερπλθκωριςτικζσ οικονομίεσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 8 Ρεδίο εφαρμογισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 2 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 9 
Επανεκτίμθςθ των ενςωματωμζνων 
παραγϊγων 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 10 
Ενδιάμεςθ οικονομικι αναφορά και 
απομείωςθ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 11 
Δ.Ρ.Χ.Α. 2 – Συναλλαγζσ ομίλου και ιδίων 
μετοχϊν 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 12 
Συμφωνίεσ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ 
παροχισ υπθρεςιϊν 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 13 Ρρογράμματα Εμπιςτοςφνθσ Ρελατϊν 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 14 

Δ.Λ.Ρ. 19 – Το όριο ςε ζνα περιουςιακό 
ςτοιχείο κακοριςμζνων παροχϊν, οι 
ελάχιςτεσ κεφαλαιακζσ υποχρεϊςεισ και οι 
αλλθλεπιδράςεισ τουσ 
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ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 15 Συμβάςεισ για τθν Καταςκευι Ακινιτων 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 16 
Αντιςτακμίςεισ μιασ Κακαρισ Επζνδυςθσ ςε 
Εκμετάλλευςθ Εξωτερικοφ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 17 
Διανομζσ Μθ – Ταμειακϊν Ρεριουςιακϊν 
Στοιχείων ςε Ιδιοκτιτεσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 18 
Μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από 
πελάτεσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 19 
Εξόφλθςθ χρθματοοικονομικϊν 
υποχρεϊςεων με ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 20 
Κόςτοσ αποκάλυψθσ ςτθ φάςθ τθσ 
παραγωγισ ορυχείου επιφανείασ 

ΔΙΕΜΘΝΕΙΑ Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 21 Διερμθνεία Ε.Δ.Δ.Ρ.Χ.Α. 21 Ειςφορζσ 

(MacKenzie et al, 2013: 16 - 17; Johnson & Holgate, 2012: 012; Taxheaven: 
Διερμθνείεσ Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Ε.Δ.Ρ.Χ.Α.) 

 

1.2 ΙΣΤΟΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

1.2.1 Ρρϊτθ Φάςθ Εξζλιξθσ 

Θ πρϊτθ απόπειρα ςυνεδρίαςθσ των οργανιςμϊν λογιςτικισ τυποποίθςθσ των 
μεγάλων χωρϊν όπωσ των Θ.Ρ.Α, τθσ Αυςτραλίασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Ιαπωνίασ, τθσ 
Γερμανίασ, τθσ Ιρλανδίασ, του Θνωμζνου Βαςιλείου κακϊσ και του Μεξικοφ ζγινε τθν 
δεκαετία του 70’ και ςυγκεκριμζνα το 1973, με απϊτερο ςκοπό τθν ίδρυςθ τθσ 
Διεκνοφσ Επιτροπισ Λογιςτικϊν Ρροτφπων. (Καραςοφλα, 2004: 15) 

Αρχικόσ ςτόχοσ, ιταν να ςυνταχκοφν πρότυπα για τισ χϊρεσ οι οποίεσ δεν διζκεταν 
λογιςτικι τυποποίθςθ. Ιςτορικισ ςθμαςίασ χρονολογία, κεωρείται το 1975, όταν 
ζχουμε και τθν ςφνταξθ του πρϊτου Δ.Λ.Ρ. (Καραςοφλα, 2004: 15) 

Εν ςυνεχεία και πριν περάςουμε ςτθν ανάλυςθ των τριϊν περιόδων που χωρίηονται 
τα Δ.Λ.Ρ., πρζπει να αναφερκεί, ότι οι δυο βαςικζσ ομάδεσ που ςχετίηονται με τθν 
ζκδοςθ των προτφπων είναι θ Διεκνισ Επιτροπι Ρροτφπων Λογιςτικισ (I.A.S.C), 
κακϊσ επίςθσ και Διεκνισ Ομοςπονδία Λογιςτϊν, θ οποία ιδρφκθκε το 1977 από τουσ 
διεκνείσ επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ λογιςτικισ. Τζςςερα χρόνια αργότερα, οι 
προαναφερκείςεσ οργανϊςεισ αποφάςιςαν και όριςαν ωσ μοναδικι υπεφκυνθ για 
τον κακοριςμό των προτφπων τθν I.A.S.C. (Καραςοφλα, 2004: 15) 

Κάπωσ ζτςι λοιπόν κλείνει θ πρϊτθ φάςθ εξζλιξθσ των προτφπων, που ςυνοψίηοντασ 
είχε ςτόχο τθν ζγκριςθ των βαςικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφςαν τα μεγάλα κράτθ 
του κόςμου. Τελικό αποτζλεςμα, ιταν θ ζκδοςθ οριςμζνου αρικμοφ λογιςτικϊν 
προτφπων ςε πρϊιμο ςτάδιο και θ κακιζρωςθ τθσ επιτροπισ ωσ φορζα κακοριςμοφ 
Δ.Λ.Ρ. διεκνϊσ. (Καραςοφλα, 2004: 15) 

 

1.2.2 Δεφτερθ Φάςθ Εξζλιξθσ  

Σαν δεφτερθ φάςθ, κα μποροφςε να κεωρθκεί θ περίοδοσ μεταξφ του 1985 και του 
1995, κατά τθν οποία εκδόκθκαν 10 ανακεωρθμζνα πρότυπα ςτθ «λιξθ» τθσ 
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περιόδου. Μζςω του προγράμματοσ, «Συγκριςιμότθτα των Χρθματοοικονομικϊν 
Καταςτάςεων» το οποίο ανακοινϊκθκε το 1989, θ επιτροπι κατάφερε να περιορίςει 
ςε ικανοποιθτικό βακμό τισ εναλλακτικζσ λογιςτικζσ επιλογζσ που υπιρχαν ςε κάκε 
χϊρα, και με αυτόν τον τρόπο να ειςάγει τα διεκνι πρότυπα, μζςω των οποίων οι 
διαδικαςίεσ ζγιναν περιςςότερο ςυγκεκριμζνεσ. Ευρφτερα γνωςτό, είναι το πρόβλθμα 
που προζκυψε με τισ μεκόδουσ αποτίμθςθσ όταν θ επιτροπι είχε αρχικά αποφαςίςει 
ότι θ μζκοδοσ του Βαςικοφ Αποκζματοσ, όπωσ επίςθσ και θ LIFO κα ζπρεπε να 
απαγορευτοφν. Ραρ’ όλθ τθν απαγόρευςθ, ςε αρκετζσ χϊρεσ διαπιςτϊκθκε ότι, μια εκ 
των δυο μεκόδων ιταν θ περιςςότερο διαδεδομζνθ και ζτςι θ επιτροπι, τισ κζςπιςε 
ςαν εναλλακτικζσ μεκόδουσ και ζκανε άρςθ τθσ απαγόρευςθσ. Στθν αναφερόμενθ 
περίοδο ανακεωρικθκαν τα Δ.Λ.Ρ. : 2, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 21, 22 και 23. (Καραςοφλα, 
2004: 16)  

 

1.2.3 Τρίτθ Φάςθ Εξζλιξθσ 

Ωσ τρίτθ φάςθ, κεωρείται θ περίοδοσ που ξεκινάει το 1995 και ςυνεχίηει μζχρι 
ςιμερα. Στθν αρχι τθσ περιόδου αυτισ, υπιρξε μια ιςτορικι ςυμφωνία για τθν 
εξζλιξθ των Δ.Λ.Ρ., όταν ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Κεφαλαιαγορϊν (I.O.S.C.O.) 
υπζδειξε ςτθν επιτροπι, κάποια πολφ βαςικά πρότυπα προσ ανακεϊρθςθ και με τθν 
ςειρά τθσ θ I.A.S.C. ολοκλιρωςε το ζργο αυτό το 1998. (Καραςοφλα, 2004: 16 - 17) 

Ζτςι λοιπόν, αρκετά βαςικά πρότυπα ανακεωρικθκαν και κάποια περαιτζρω τα οποία 
δεν κεωρικθκαν τόςο ςθμαντικά, ζμειναν ωσ είχαν. Τα ανακεωρθμζνα πρότυπα τθσ 
περιόδου είναι τα Δ.Λ.Ρ.: 1, 5, 12, 13, 14, 19, 32, 33, 34, 36 και 37. (Καραςοφλα, 2004: 
17) 

Εν ςυνεχεία, παρατίκεται ο πίνακασ εντόσ του οποίου απεικονίηονται όλα τα αρχικϊσ 
εκδιδόμενα και ιςχφοντα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, κακϊσ επίςθσ και ο τρόποσ κατά 
τον οποίο εκείνα ιςχφουν μζχρι και τθν 31/12/2003. 

 

Ρίνακασ 1.5 (Ιςτορικι Εξζλιξθ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων – I.A.S. μζχρι και 
τθν 31/12/2003)  

Δ.Λ.Ρ Δ.Λ.Ρ ςε Ιςχφ Ζτοσ 
Ζκδοςθσ 

Δ.Λ.Ρ  που προχπιρχαν Ζτοσ 
Ζκδοςθσ 

 
 

Ειςαγωγι ςτα 
Δθμοςιευόμενα Λογιςτικά 

Ρρότυπα 

 
1983 

  

 Ρλαίςιο Κατάρτιςθσ και 
Ραρουςίαςθσ των 

Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 
1989 

  

1 Ραρουςίαςθ των 
Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

1997 Θ γνωςτοποίθςθ των ακολουκοφμενων 
λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων 

1994 

 
2 

 
Αποκζματα 

 
1993 

Αποτίμθςθ και εμφάνιςθ των αποκεμάτων 
ςτα πλαίςια των αρχϊν του ιςτορικοφ 

κόςτουσ 

 
1975 

3 Καταργικθκε - Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 1976 

4 Καταργικθκε - Θ λογιςτικι των Αποςβζςεων 1976 
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5 

 
Καταργικθκε 

 
- 

Ρλθροφορίεσ που πρζπει να 
γνωςτοποιοφνται με τισ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ 

 
1976 

6 Καταργικθκε - Λογιςτικι Αντιμετϊπιςθ των μεταβολϊν των 
τιμϊν 

1977 

7 Καταςτάςεισ Ταμειακϊν 
οϊν 

1992 Κατάςταςθ μεταβολϊν τθσ 
Χρθματοοικονομικισ κζςεωσ 

1977 

 
8 

Κακαρό κζρδοσ ι ηθμία 
περιόδου, βαςικά λάκθ και 
μεταβολζσ ςτισ λογιςτικζσ 

αρχζσ 

 
1993 

Ροςά ανόργανα ι ζκτακτα, κονδφλια 
προθγοφμενθσ χριςεων και μεταβολζσ 

λογιςτικϊν αρχϊν ι μεκόδων 

 
1977 

9 Καταργικθκε - Θ Λογιςτικι για τισ δραςτθριότθτεσ ζρευνασ 
και αναπτφξεωσ (Research and Development) 

1978 

 
10 

Γεγονότα μετά τθν 
θμερομθνία του 

Ιςολογιςμοφ 

 
1999 

Ενδεχόμενα και γεγονότα που ςυμβαίνουν 
μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ 

 
1978 

11 Συμβάςεισ καταςκευισ 
ζργων 

1993 Λογιςτικι των Συμβάςεων εκτζλεςθσ ζργων 1978 

12 Φόροι ειςοδιματοσ 2000 Λογιςτικι φόρων ειςοδιματοσ 1994 

13 Καταργικθκε - Ραρουςίαςθ Κυκλοφοροφντοσ Ενεργθτικοφ 
και βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

1979 

14 Οικονομικζσ Ρλθροφορίεσ 
κατά τομζα 

1997 Ραροχι οικονομικϊν πλθροφοριϊν κατά 
τομζα 

1994 

 
 

15 

Ρλθροφορίεσ που 
φανερϊνουν τισ επιδράςεισ 

από τισ μεταβολζσ  των 
τιμϊν 

 
 

1994 

 
Ρλθροφορίεσ που φανερϊνουν τισ 

επιδράςεισ από τισ μεταβολζσ  των τιμϊν 

 
 

1981 

16 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 1998 Θ Λογιςτικι των ενςϊματων 
ακινθτοποιιςεων 

1981 

17 Μιςκϊςεισ 1997 Λογιςτικι των Μιςκϊςεων 1994 

18 Ζςοδα 1993 Καταχϊριςθ των εςόδων ςτα αποτελζςματα 1982 

19 Ραροχζσ ςε εργαηόμενουσ 2000 Απεικόνιςθ των Ραροχϊν Αποχϊρθςθσ ςτισ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των Εργοδοτϊν 

1983 

 
 

20 

Λογιςτικι των Κρατικϊν 
επιχορθγιςεων και 

γνωςτοποίθςθ τθσ Κρατικισ 
υποςτιριξθσ 

 
 

1994 

 
Λογιςτικι των Κρατικϊν επιχορθγιςεων και 

γνωςτοποίθςθ τθσ Κρατικισ υποςτιριξθσ 

 
 

1982 

 
21 

Οι επιδράςεισ των 
μεταβολϊν ςτισ τιμζσ 

Συναλλάγματοσ 

 
1993 

Λογιςτικι των επιδράςεων των μεταβολϊν 
ςτισ  ςυναλλάγματοσ 

 
1983 

22 Ενοποιιςεισ επιχειριςεων 1998 Λογιςτικι των ενοποιιςεων επιχειριςεων 1983 

23 Κόςτοσ Δανειςμοφ 1993 Κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ Δανειςμοφ 1985 

24 Γνωςτοποιιςεισ 
ςυνδεδεμζνων μερϊν 

1994 Γνωςτοποιιςεισ ςυναλλαγϊν ςυνδεδεμζνου 
μζλουσ 

1984 

25 Καταργικθκε 1994 Λογιςτικι των επενδφςεων 1985 

 
 

26 

Λογιςτικι απεικόνιςθ και 
παρουςίαςθ των 

προγραμμάτων παροχϊν 
Αποχωριςεωσ 

 
 

1994 

 
Λογιςτικι απεικόνιςθ και παρουςίαςθ των 

προγραμμάτων παροχϊν Αποχωριςεωσ 

 
 

1987 

 
27 

Ενοποιθμζνεσ Οικ. 
Καταςτάςεισ και Λογιςτικι 
επενδφςεων ςε κυγατρικζσ 

 
1994 

Ενοποιθμζνεσ Οικ. Καταςτάςεισ και Λογιςτικι 
επενδφςεων ςε κυγατρικζσ 

 
1988 

28 Λογιςτικι των επενδφςεων 
ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ 

2000 Λογιςτικι των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ 
επιχειριςεισ 

1988 

 
29 

Οικονομικι απεικόνιςθ ςε 
υπερπλθκωριςτικζσ 

 
1994 

Οικονομικι απεικόνιςθ ςε 
υπερπλθκωριςτικζσ οικονομίεσ 

 
1989 
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οικονομίεσ 

 
 

30 

Γνωςτοποιιςεισ με τισ Οικ. 
Καταςτάςεισ των τραπεηϊν 

και ομοίων 
χρθματοπιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων 

 
 

1994 

 
Γνωςτοποιιςεισ με τισ Οικ. Καταςτάςεισ των 

τραπεηϊν και ομοίων χρθματοπιςτωτικϊν 
ιδρυμάτων 

 
 

1990 

 
 

31 

Χρθματοοικονομικι 
παρουςίαςθ των 
δικαιωμάτων ςε 

Κοινοπραξίεσ 

 
 

2000 

 
Οικονομικι απεικόνιςθ των δικαιωμάτων ςε 

Κοινοπραξίεσ 

 
 

1990 

 
32 

Χρθματοπιςτωτικά μζςα: 
Γνωςτοποίθςθ και 

παρουςίαςθ 

 
1998 

  

33 Κζρδθ ανά μετοχι 1997   

34 Ενδιάμεςθ οικονομικι 
ζκκεςθ 

1998   

35 Διακοπτόμενεσ 
εκμεταλλεφςεισ 

1998   

36 Απομείωςθ Αξίασ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων 

1998   

 
37 

Ρροβλζψεισ ,ενδεχόμενεσ 
υποχρεϊςεισ και 

απαιτιςεισ 

 
1998 

  

38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 1998   

39 Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: 
Καταχϊριςθ  και Αποτίμθςθ 

2000   

40 Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα 2000   

41 Γεωργία 2001   

(Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 251 - 258) 

 

1.3 ΚΥΙΑ ΟΓΑΝΑ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

Στο ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο κα αναλυκοφν τα κυριότερα όργανα κατάρτιςθσ των 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. Τα βαςικά όργανα λοιπόν, είναι τα εξισ: 

 Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων («International Accounting Standards 
Committee – I.A.S.C.») 

 Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων («International Accounting Standards 
Board – I.A.S.B.») 

 Συμβουλευτικι Επιτροπι Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων («International 
Financial Reporting Standards Advisory Council – S.A.C.») 

 Επιτροπι Διερμθνειϊν Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 
(«International Financial Reporting Standards Interpretations Committee – 
I.F.R.I.C.») 

 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. (McKenzie et al, 2013: 3 - 7; Johnson & Holgate, 2012: 1008 
- 1012; Σακζλλθσ, 2002: 23 - 24) 

Στθ ςυνζχεια, αναπτφςςονται αναλυτικά τα ωσ άνω κυριότερα όργανα κατάρτιςθσ των 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων. 
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1.3.1 Επιτροπι Δ.Λ.Ρ.   

Θ Επιτροπι αυτι, ςυςτικθκε το 1973 από τα Λογιςτικά Σϊματα χωρϊν τθσ 
Αυςτραλίασ, Καναδά, Γαλλίασ, Γερμανίασ, Ιαπωνίασ, Μεξικοφ, Ολλανδίασ, Θνωμζνου 
Βαςιλείου, Ιρλανδίασ και Θνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ. Το καταςτατικό τθσ 
Επιτροπισ τροποποιικθκε το 1982 κατόπιν ανακεϊρθςθσ τθσ αρχικισ ςυμφωνίασ 
μεταξφ αυτϊν των χωρϊν (Elliott & Elliott, 2009: 144). Οι ςκοποί τθσ Επιτροπισ, βάςει 
καταςτατικοφ, είναι οι εξισ: 

 “Να διαμορφϊνει και να δθμοςιεφει για το ευρφτερο κοινό Λογιςτικά 
Ρρότυπα, που πρζπει να τθροφνται κατά τθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων και να προωκεί τθν παγκόςμια αποδοχι και τιρθςθ τουσ, και 

 Να εργάηεται γενικά για τθ βελτίωςθ και τθν εναρμόνιςθ των κανόνων, των 
λογιςτικϊν προτφπων και των διαδικαςιϊν αναφορικά με τθν παρουςίαςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων.” (Σακζλλθσ, 2002: 24) 

Επίςθσ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

 Τθν δθμοςίευςθ των Δ.Λ.Ρ. ςτισ κατά τόπουσ χϊρεσ, αφοφ προθγθκεί βεβαίωσ 
θ ζγκριςθ δθμοςίευςθσ αυτϊν από το Συμβοφλιο τθσ I.A.S.C. 

 Τθν εξαςφάλιςθ ςυμμόρφωςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων με τα όςα 
ορίηονται από τα Δ.Λ.Ρ., κακϊσ τθν ενκάρρυνςθ, προϊκθςθ, αποδοχι και 
τιρθςθ των Δ.Λ.Ρ. παγκοςμίωσ. (Σακζλλθσ, 2002: 25) 

Το 2000 θ Επιτροπι άλλαξε οργανωτικι δομι, για να ζχει καλφτερθ ιςορροπία, 
γεωγραφικι αντιπροςϊπευςθ, τεχνικό ανταγωνιςμό και ανεξαρτθςία. Θ νζα αυτι 
δομι αποτελοφνταν από 19 Επίτροπουσ από διάφορεσ χϊρεσ, οι οποίοι είχαν τθν 
ευκφνθ ανεφρεςθσ κεφαλαίων τθσ οργάνωςθσ αλλά και τον διοριςμό των μελϊν του 
Συμβουλίου και τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, 
κακϊσ επίςθσ και τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν. Ανάμεςα ςτισ άλλεσ υποχρεϊςεισ 
αυτϊν, ιταν και θ καταγραφι τθσ αποτελεςματικότθτασ του Συμβουλίου κακϊσ και θ 
δυνατότθτα τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ και ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ. 
(Elliott & Elliott, 2009: 144 - 145; Σακζλλθσ, 2002: 23)  

Τζλοσ, θ Επιτροπι το 2001 “μετονομάςτθκε ςε «International Accounting Standards 
Board», για εναρμόνιςθ τθσ επωνυμίασ τθσ με τθν επωνυμία τθσ περίφθμθσ 
αντίςτοιχθσ Αμερικάνικθσ οργάνωςθσ «Financial Accounting Standards Board» 
(F.A.S.B.).” (Σακζλλθσ, 2002: 24) 

 

1.3.2 Σϊμα Δ.Λ.Ρ. 

Το Συμβοφλιο αυτό, είναι ςυνζχεια τθσ μετονομαςίασ τθσ προθγοφμενθσ Επιτροπισ, 
διαδικαςία που ςυντελζςτθκε το 2001, όπωσ αναφζρκθκε προθγουμζνωσ. Είναι ζνα 
ανεξάρτθτο ςϊμα 14 μελϊν που κφρια αρμοδιότθτα του είναι θ προετοιμαςία, θ 
εφαρμογι, θ κακιζρωςθ και εγκακίδρυςθ των Διεκνϊν Ρροτφπων 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Δ.Ρ.Χ.Α. 
μικρομεςαίων οικονομικϊν μονάδων. Σκοποί του εν λόγω Σϊματοσ είναι θ 
δθμιουργία, για χάρθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, λογιςτικϊν κανόνων – προτφπων 
που κα απαιτοφν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ να περιζχουν υψθλισ ποιότθτασ και 
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αξιόπιςτεσ οικονομικζσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ για τθ λιψθ οικονομικϊν αποφάςεων, επίςθσ θ προϊκθςθ και 
εφαρμογι των προτφπων αυτϊν κακϊσ και να λαμβάνουν υπόψθ τισ ειδικζσ ανάγκεσ 
των μικρομεςαίων οικονομικϊν μονάδων και των αναπτυςςόμενων οικονομιϊν. Το 
Συμβοφλιο υιοκζτθςε όλα τα Δ.Λ.Ρ. που είχαν εκδοκεί το διάςτθμα 1973 - 2001 και 
ξεκίνθςε τθν ζκδοςθ νζων προτφπων, που ονομάηονται πλζον Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ. Τζλοσ, το Σϊμα είναι υπεφκυνο για τθν ζγκριςθ των 
νζων Διερμθνειϊν. (McKenzie et al, 2013: 6 - 7; Johnson & Holgate, 2012: 1008 - 1009; 
Elliott & Elliott, 2009: 144 - 145) 

 

1.3.3 Συμβουλευτικι Επιτροπι Δ.Λ.Ρ. 

Θ εν λόγω Επιτροπι αποτελείται από 30 περίπου μζλθ και είναι το επίςθμο 
ςυμβουλευτικό όργανο του Σϊματοσ Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.). Τα 
μζλθ του προζρχονται από ομάδεσ χρθςτϊν, άτομα που εργάηονται για τθν 
προετοιμαςία των προτφπων, οικονομικοφσ αναλυτζσ, ακαδθμαϊκοφσ, ορκωτοφσ 
ελεγκτζσ και άτομα που απαςχολοφνται ςε επενδυτικοφσ ομίλουσ. Ο ρόλοσ τθσ 
Επιτροπισ είναι κυρίωσ να ςυμβουλεφει το I.A.S.B. ωσ προσ τισ προτεραιότθτεσ τθσ 
ατηζντασ του, κακϊσ και να διερευνά τα πικανά οφζλθ και κόςτθ εργαςιϊν (projects) 
που επικυμεί να αναλάβει το I.A.S.B. Σε κάκε περίπτωςθ θ Συμβουλευτικι Επιτροπι 
Ρροτφπων κα πρζπει να ενθμερϊνεται ςχετικά με τθν ανάλθψθ ςθμαντικϊν εργαςιϊν 
και τυχόν τροποποιιςεων του καταςτατικοφ από το I.A.S.B. (McKenzie et al, 2013: 6; 
Johnson & Holgate 2012: 1012) 

 

1.3.4 Επιτροπι Διερμθνειϊν Δ.Ρ.Χ.Α. 

Θ Επιτροπι αυτι αντικακιςτά το 2002 τθν Μόνιμθ Επιτροπι Διερμθνειϊν (S.I.C.) που 
δθμιουργικθκε το 1997. Αποτελείται από 12 μζλθ, κυρίωσ προερχόμενα από ςτελζχθ 
ελεγκτικϊν εταιρειϊν. Θ Επιτροπι ζχει ωσ ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων που 
προκφπτουν από τθ δθμιουργία ενόσ νζου προτφπου ι τροποποίθςθ ενόσ 
υφιςτάμενου προτφπου. Εκδίδει διερμθνείεσ που ςκοπό ζχουν τθν καλφτερθ 
κατανόθςθ ςε κζματα που ορίηονται από ζνα πρότυπο ι ακόμα και ςε κζματα που 
παραλείπει να ςυμπεριλάβει ζνα πρότυπο. Σε καμία περίπτωςθ όμωσ δεν εκδίδει 
πρότυπα με τθν ζννοια των προτφπων που εκδίδονται από το I.A.S.B. Για να ιςχφςει 
μια διερμθνεία πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 9 ψιφουσ αποδοχισ από το I.A.S.B. 
(McKenzie et al, 2013: 6 - 7; Johnson & Holgate, 2012: 1011). 

Τζλοσ, θ διαδικαςία που ακολουκείται γενικά από τθν εν λόγω Επιτροπι για τθ 
δθμιουργία μιασ διερμθνείασ ζχει ωσ εξισ:  

 Αναγνϊριςθ των προβλθμάτων 

 Κακοριςμόσ τθσ ατηζντασ 

 Σφςκεψθ Επιτροπισ και ψιφιςθ απόφαςθσ 

 Ανάπτυξθ διερμθνείασ – προςχζδιο («draft») 

 Ο ρόλοσ του I.A.S.B. ςτθν διάκεςθ του προςχεδίου διερμθνείασ 

 Ρερίοδοσ ςχολιαςμοφ 

 Ο ρόλοσ του I.A.S.B. ςε μια διερμθνεία. (Johnson & Holgate, 2012: 1011) 
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1.3.5 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και I.A.S.B. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.) εξζδιδε αρχικϊσ τισ λεγόμενεσ Κοινοτικζσ Λογιςτικζσ 
Οδθγίεσ («Accounting Directives»), μια μορφι προτφπων που όφειλαν να 
υιοκετιςουν οι χϊρεσ - μζλθ τθσ Ε.Ε. Εκδόκθκαν ςυνολικά 3 οδθγίεσ, θ πρϊτθ υπό τθν 
ονομαςία 4θ οδθγία, θ οποία όριηε ποιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να 
δθμοςιεφει μια οικονομικι μονάδα. Ζπειτα, προχϊρθςε ςτθν ζκδοςθ τθσ 7θσ οδθγίασ, 
θ οποία όριηε γενικά κζματα περί ενοποίθςθσ επιχειριςεων κακϊσ και μικρζσ 
διορκϊςεισ πάνω ςτθν 4θ οδθγία. Τζλοσ, εκδόκθκε θ 8θ οδθγία το 1984, θ οποία όριηε 
τα προςόντα και τισ προχποκζςεισ που κα απαιτοφνταν από ςϊματα για να 
διενεργιςουν λογιςτικό ζλεγχο ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των οικονομικϊν 
μονάδων, δθλαδι κυρίωσ απευκφνονταν ςτισ ελεγκτικζσ εταιρείεσ και ειδικότερα 
ςτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ. Με τθν πάροδο του χρόνου όμωσ, θ Ε.Ε. αναγνϊριςε ότι οι 
προαναφερόμενεσ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ δεν ιταν αρκετζσ ςτο να καλφψουν τισ ανάγκεσ 
οικονομικϊν μονάδων για εξεφρεςθ κεφαλαίων ςτθν παγκόςμια χρθματιςτθριακι 
αγορά. Υπιρχε θ ανάγκθ για πιο λεπτομερείσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, με διαφανείσ 
επεξθγιςεισ ϊςτε να είναι θ δυνατι θ ςφγκριςθ, θ ανεφρεςθ κινδφνων και πικανϊν 
ευκαιριϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αυτϊν (Elliott & Elliott, 2009: 147 - 148).  

Το ωσ άνω γεγονόσ οδιγθςε το 2002 ςτθ δθμιουργία του κανονιςμοφ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1606/2002/ΕΚ/19-7-2002 για τθν 
εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ. Ο κανονιςμόσ αυτόσ αναφζρει τα εξισ: 

 Ορίηει ωσ υπεφκυνο εφαρμογισ των Δ.Λ.Ρ. τθν Επιτροπι, για κζματα 
εφαρμογισ των προτφπων αυτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα, κακϊσ και για 
κζματα περί δθμοςίευςθσ των ανωτζρων προτφπων ςτθ γλϊςςα κάκε χϊρασ – 
μζλουσ. 

 Τθν από 01/01/2005 υποχρεωτικι εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ. για τθν κατάρτιςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων ειςθγμζνων ςε Χρθματιςτιριο οικονομικϊν 
μονάδων. 

 Τθν άμεςθ ιςχφ και δεςμευτικότθτα του παρόντοσ κανονιςμοφ ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ – μζλθ τθσ Ε.Ε. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 145 - 146) 

Ο παραπάνω Κανονιςμόσ όμωσ δθμιοφργθςε το εξισ πρόβλθμα για τθν Ε.Ε., 
ουςιαςτικά αποδεχόταν κανόνεσ πάνω ςε λογιςτικά κζματα οι οποίοι 
δθμιουργικθκαν από ζνα ςϊμα μθ δθμοςίου χαρακτιρα, το I.A.S.B., ζνα ςϊμα ςτο 
οποίο δεν είχε κανζνα ζλεγχο. Αναγκαίο λοιπόν κρίκθκε, για να επιλυκεί το ηιτθμα, θ 
δθμιουργία Επιτροπισ υπό τθν ονομαςία «Accounting Regulatory Committee» (A.R.C.) 
και ενόσ ςϊματοσ ιδιωτικοφ χαρακτιρα υπό τθν ονομαςία «European Financial 
Reporting Advisory Group» (E.F.R.A.G.). Οι 2 αυτζσ οντότθτεσ ουςιαςτικά 
διαςφαλίηουν τθν επίςθμθ διαδικαςία υιοκζτθςθσ των προτφπων, από τθν Ε.Ε. και 
τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία, που δθμιουργοφνται από το I.A.S.B. Θ Επιτροπι (A.R.C.) 
αποτελείται από αντιπροςϊπουσ κρατϊν - μελϊν υπό τθν προεδρία τθσ Ευρωπαϊκισ 
Επιτροπισ (E.C.) και ουςιαςτικά γνωμοδοτεί εάν ζνα ςυγκεκριμζνο Δ.Λ.Ρ. πρζπει να 
υιοκετθκεί από τθν Ε.Ε. Από τθν άλλθ, το ςϊμα (E.F.R.A.G.) αξιολογεί το εκάςτοτε 
Δ.Λ.Ρ. από μια ευρφτερθ ςκοπιά και γνωμοδοτεί ςχετικά με το αν ζνα ςυγκεκριμζνο 
Δ.Λ.Ρ. είναι τεχνικά άρτιο, ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία. Μζλθ του 
ςϊματοσ είναι ακαδθμαϊκοί, οικονομικοί αναλυτζσ, ορκωτοί ελεγκτζσ κ.α. 
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Καταλιγοντασ, για να μθν υιοκετθκεί ζνα Δ.Λ.Ρ. κα πρζπει να ζρχεται ςε αντίκεςθ με 
το γενικό νομοκετικό πλαίςιο τθσ Ε.Ε. και να εναντιϊνεται ςτο κοινό Ευρωπαϊκό 
ςυμφζρον. (MacKenzie et al, 2013: 11 - 14; Johnson & Holgate, 2012: 1004 - 1013) 

Θ διαδικαςία θ οποία ακολουκείται από τθν Ε.Ε. για να υιοκετιςει ζνα πρότυπο, το 
οποίο ζχει εκδοκεί από το I.A.S.B., ζχει ωσ εξισ: 

 Το εκδοκζν πρότυπο από το I.A.S.B. αξιολογείται από το E.F.R.A.G., το οποίο το 
ςυνιςτά ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (E.C.) και ςτο A.R.C. 

 Το πρότυπο μεταφράηεται ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των χωρϊν - μελϊν προτοφ 
τεκεί προσ ψιφιςθ. 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (E.C.) δεν ζχει τθ δυνατότθτα τροποποίθςθσ μερϊν του 
προτφπου, όμωσ μπορεί να υποςτθρίξει τθν άποψθ διαγραφισ μερϊν του 
προτφπου. 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (E.C.) υποβάλλει πρόταςθ ςτο A.R.C. το οποίο πρζπει 
να ψθφίςει ςχετικά με το εάν το πρότυπο πρζπει να υιοκετθκεί ι όχι. Στθν 
περίπτωςθ που το A.R.C. ψθφίςει ςτθ μθ υιοκζτθςθ του προτφπου, τότε θ 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι (E.C.) επιςτρζφει το ηιτθμα ςτο E.F.R.A.G. 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (E.C.) υποβάλλει επίςθσ πρόταςθ ςτο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο, το οποίο ζχει 3 μινεσ να ψθφίςει για το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, 
εάν δεν πραγματοποιθκεί θ ανωτζρω ψθφοφορία εντόσ 3 μθνϊν τότε 
αυτομάτωσ νοείται θ αποδοχι τθσ πρόταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. 

 Μόλισ εγκρικεί το πρότυπο από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο, δθμοςιεφεται θ απόφαςθ αυτι ςτο «Official Journal of the 
European Union» και ζπειτα εντόσ διαςτιματοσ 3 θμερϊν αναγνωρίηεται 
επίςθμα ωσ μζροσ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ. Το πρότυπο ορίηει τθν 
θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του αν και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να 
ορίηεται θ θμερομθνία ιςχφοσ του προτφπου από τθν απόφαςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου.  

Θ παραπάνω διαδικαςία απαιτεί ςυνικωσ ζνα διάςτθμα 10 μθνϊν για να υλοποιθκεί, 
αν και το χρονικό διάςτθμα μπορεί να είναι μεγαλφτερο αυτοφ, δεδομζνου πόςο 
πολφπλοκο μπορεί να είναι ζνα πρότυπο. (MacKenzie et al, 2013: 11 - 14; Johnson & 
Holgate, 2012: 1004 - 1013) 

 

1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΘΣ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

Τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, για να πάρουν τθ μορφι τθν οποία εφκολα μποροφμε 
να μελετιςουμε, περνάνε από μια χρονοβόρα και ςφνκετθ διαδικαςία. Υπεφκυνο για 
τθν ανάπτυξθ τουσ, είναι το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.), παρόλα 
αυτά για τθν τελικι ζκδοςθ τουσ, απαιτείται μια διεκνι προςπάκεια ςτθν οποία 
ςυμμετζχουν χρθματοοικονομικοί αναλυτζσ, ακαδθμαϊκοί, λογιςτζσ και πολλοί άλλοι. 
(Σακζλλθσ, 2002: 27) 

Σε αυτό το ςθμείο, είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι, τα Δ.Λ.Ρ. δθμοςιεφονται ςτθν 
αγγλικι γλϊςςα και ζπειτα μεταφράηονται ςτθν εκάςτοτε εκνικι γλϊςςα. Συνεπϊσ, 
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όπωσ κα διαπιςτϊςει εφκολα κανείσ παρακάτω, θ κφρια ορολογία τουσ είναι και αυτι 
ςτα αγγλικά. (Σακζλλθσ, 2002: 27) 

Θ διαδικαςία ζκδοςθσ των προτφπων, αναφζρεται ωσ «Due Process» και χωρίηεται ςε 
6 βαςικά ςτάδια, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο το οποίο εκδόκθκε εν ζτθ 2006 υπό τθν 
επίβλεψθ του Διεκνοφσ Ιδρφματοσ Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 
«International Accounting Standards Committee Foundation - I.A.S.C.F.» (ι 
«International Financial Reporting Standards Foundation – I.F.R.S.F.», όπωσ 
μετονομάςτθκε ςτθ ςυνζχεια) και ανανεϊκθκε τον Οκτϊβριο του 2010. 
Επιγραμματικά τα ςτάδια είναι τα εξισ: 

1. Κακοριςμόσ τθσ ατηζντασ («Setting the agenda») 
2. Σχεδίαςθ του πλάνου («Project planning») 
3. Ανάπτυξθ και ζκδοςθ εγγράφου ςυηιτθςθσ («Development and publication of 

a discussion paper») 
4. Ανάπτυξθ και ζκδοςθ προςχζδιου («Development and publication of an 

exposure draft») 
5. Ανάπτυξθ και ζκδοςθ ενόσ Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Α. («Development and Publication of 

an IFRS») 
6. Διαδικαςίεσ μετά τθν ζκδοςθ («Procedures after an IFRS is issued») 

(MacKenzie et al, 2013: 7 - 8) 

Ρρωταρχικι μζριμνα λοιπόν, είναι θ ανεφρεςθ ενόσ ςθμαντικοφ κζματοσ προσ μελζτθ 
από το Σϊμα των Δ.Λ.Ρ., ϊςτε να ειςαχκεί ςτθν ατηζντα τθσ I.A.S.C.F. και να οριςτεί 
ωσ κζμα προσ εξζταςθ. Θ ζρευνα αυτι, γίνεται από το προςωπικό τθσ επιτροπισ, 
κακϊσ επίςθσ και με ςυηθτιςεισ που γίνονται με τθν S.A.C. και τθν I.F.R.I.C..  Αφοφ 
ςυλλεχκοφν τα κζματα, γίνεται μια ςφνοψι τουσ από τα μζλθ τθσ επιτροπισ και θ 
τελικι απόφαςθ λαμβάνεται ςε κάποια ςυνεδρίαςθ του I.A.S.B., κατά πλειοψθφία. 
(Ντηανάτοσ, 2008: 67 - 68; Σακζλλθσ, 2002: 27) 

Εν ςυνεχεία, πρζπει να γίνει θ ςχεδίαςθ του πλάνου. Θ επιτροπι, πρζπει να 
αποφαςίςει αν κα ζχει υπό τθν επίβλεψι τθσ όλο το ςχζδιο ζκδοςθσ του προτφπου, ι 
κα ςυνεργαςτεί με κάποιον εξωτερικό ρυκμιςτι προτφπων. Ζχοντασ λάβει αυτι τθν 
απόφαςθ προχωράει ςτον οριςμό ενόσ «Working Group», με ςκοπό τθν βοικεια του 
προςωπικοφ τθσ και τθν πιο εφκολθ αντιμετϊπιςθ μεμονωμζνων εργαςιϊν. 
Ραράλλθλα, με τθ ςχεδίαςθ του πλάνου, κα πρζπει να οριςτεί και το 
χρονοδιάγραμμα, κακϊσ επίςθσ και θ ακριβισ διαδικαςία που κα ακολουκθκεί. 
(Σακζλλθσ, 2002: 28) 

Το τρίτο ςτάδιο, ςφμφωνα με το εγχειρίδιο τθσ I.A.S.C.F., που ανακεωρικθκε το 2010 
είναι προαιρετικό. Θ ζκδοςθ ενόσ φφλλου ςυηιτθςθσ, ζχει ωσ ςκοπό τθν ενθμζρωςθ 
του κοινοφ για το εκάςτοτε κζμα. Σε περίπτωςθ που δεν εκδοκεί,  οφείλει θ επιτροπι 
να αναφζρει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν προζβει ςτθν ζκδοςθ του. Το 
περιεχόμενο του, αποτελείται ςυνικωσ από μία ουςιαςτικι περίλθψθ του κζματοσ με 
το οποίο καταπιάνεται το υπό ζκδοςθ πρότυπο, τισ γενικζσ αρχζσ αντιμετϊπιςθσ του, 
κακϊσ επίςθσ και μια πρόςκλθςθ για ςχολιαςμό, θ οποία μπορεί να γίνει αποδεκτι 
εντόσ 120 θμερϊν. Άξιο αναφοράσ είναι ότι, μετά τθν ςυλλογι των ςχολίων 
ςυντάςςεται μια περίλθψθ τουσ και δθμοςιεφεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του 
I.A.S.B. (Ντηανάτοσ, 2008: 69; Σακζλλθσ, 2002: 27) 
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Εφόςον όλα τα προθγοφμενα ζχουν επιτευχκεί, αλλά και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν 
οποία δεν ζχει εκδοκεί φφλλο ςυηιτθςθσ, θ επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ να εκδϊςει 
ζνα προςχζδιο προτφπου. Για τθν ζκδοςθ του, απαιτείται ςυγκεκριμζνθ πλειοψθφία 9 
ατόμων και άνω και εν ςυνεχεία δθμοςίευςθ των απόψεων των διαφωνοφντων μελϊν 
ςε ςυγκεκριμζνο ζγγραφο ωσ «Alternative Views». Ππωσ και παραπάνω, ζτςι και 
τϊρα τα ςχόλια κεωροφνται αρκετά ςθμαντικά και θ διαδικαςία που ακολουκείται 
είναι όμοια. (Elliott & Elliott, 2009: 144 - 146) 

Κλείνοντασ με τθν ζκδοςθ του προτφπου, θ επιτροπι λαμβάνει πολφ προςεκτικά όλα 
τα ςχόλια, κακϊσ επίςθσ και τισ παρατθριςεισ που ζχουν ςθμειωκεί μζχρι το 4ο 
βιμα, και διευκετεί όποια ηθτιματα κρίνει απαραίτθτα. Ζπειτα, καλείται να λάβει τθν 
απόφαςθ αν κα προβεί ςτθν ζκδοςθ και δεφτερου προςχεδίου ι αν κα προχωριςει 
ςτθν ζκδοςθ και δθμοςίευςθ του προτφπου. Για τθν ζγκριςθ και δθμοςίευςθ, 
απαιτείται και εδϊ θ πλειοψθφία 9 μελϊν του I.A.S.B. Σε κάκε δθμοςιευμζνο 
πρότυπο, πρζπει να αναγράφεται θ θμερομθνία ζκδοςθσ του, κακϊσ και οι όποιεσ 
ςυγκρουόμενεσ απόψεισ. (Σακζλλθσ, 2002: 27 - 28) 

Μετά τθν ζκδοςθ του προτφπου, εξουςιοδοτθμζνα μζλθ τθσ επιτροπισ, ξεκινοφν μια 
διαδικαςία επιςκζψεων ςε ενδιαφερόμενα μζλθ εταιριϊν και οργανιςμϊν, με 
απϊτερο ςκοπό τθν πλιρθ κατανόθςθ και πρακτικι εφαρμογι των προτφπων. Θ 
I.A.S.C.F. με τθ ςειρά τθσ, προωκεί εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, (ςυνζδρια, 
ενθμερωτικό υλικό) με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεποφσ εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 
που εκδόκθκε. (Ντηανάτοσ, 2008: 68) 

 

1.5 ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. 

Θ εφαρμογι των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων παγκοςμίωσ, επιφζρει διφοροφμενεσ 
απόψεισ ςτο ερϊτθμα αν είναι ωφζλιμα για τισ εταιρίεσ ι όχι. Οι απόψεισ ποικίλουν, 
παρ’ όλα αυτά ευκολότερο είναι να αναφερκοφν τα πλεονεκτιματα και τα 
μειονεκτιματα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τουσ. Αυτό γίνεται είτε ςε 
κεωρθτικό επίπεδο, όπωσ κα αναλυκεί και ςτθν παροφςα εργαςία, είτε ςε πρακτικό 
επίπεδο με τθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων μιασ εταιρίασ που εφαρμόηει τα Δ.Λ.Ρ. 
και τα εγχϊρια πρότυπα τθσ ταυτόχρονα. 

 

1.5.1 Ρλεονεκτιματα 

Ρρωτίςτωσ πρζπει να αναφερκεί, ότι θ ςφνταξθ των προτφπων γίνεται από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνεσ επιτροπζσ και το γεγονόσ αυτό τουσ προςδίδει κφροσ και αξιοπιςτία. 

Συνεχίηοντασ και αναλφοντασ αρκετά Δ.Λ.Ρ., βλζπουμε ότι οι αρχζσ που τα διζπουν, 
είναι ςτθριγμζνεσ ςτθν ουςία και όχι ςτον τφπο και ςυνεπϊσ θ απεικόνιςθ των 
ςυναλλαγϊν αλλά και τθσ περιουςίασ είναι περιςςότερο αλθκισ. (Ντηανάτοσ, 2008: 
72 - 73) 

Εξίςου ςθμαντικό πλεονζκτθμα, αποτελεί και θ ενιαία ςφνταξθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων. Ζτςι, ςτθριγμζνεσ οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε μια κοινι βάςθ, θ 
αξιολόγθςι τουσ κακϊσ και θ ςυγκριςιμότθτα τουσ γίνεται ευκολότερθ για τουσ 
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εξωτερικοφσ αναλυτζσ, τουσ χριςτεσ, αλλά και τουσ ενδιαφερόμενουσ επενδυτζσ. 
(Elliott & Elliott, 2009: 148) 

Ο κοινόσ κϊδικασ επικοινωνίασ, κάνει επίςθσ ευκολότερθ και τθν πρόςβαςθ τθσ 
εταιρίασ ςε ξζνεσ αγορζσ, εφόςον γνωρίηει και μπορεί να κατανοιςει τουσ κινδφνουσ 
και τισ ευκαιρίεσ που μπορεί να υπάρχουν. (Elliott & Elliott, 2009: 148) 

Τζλοσ, ο μεγάλοσ όγκοσ πλθροφοριϊν που υποχρεοφται θ εταιρία να περιλάβει ςτθν 
δθμοςίευςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, δίνει καλφτερθ και πλθρζςτερθ 
ενθμζρωςθ. (Elliott & Elliott, 2009: 149) 

 

1.5.2 Μειονεκτιματα 

Εξετάηοντασ τθν άλλθ όψθ του νομίςματοσ και εςτιάηοντασ ςτα αρνθτικά τθσ 
υιοκζτθςθσ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, ωσ πρϊτοσ προβλθματιςμόσ τθσ 
εκάςτοτε εταιρίασ, είναι το κόςτοσ εφαρμογισ τουσ. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ, οι 
διαφορζσ με τα εγχϊρια πρότυπα είναι αρκετζσ και αυτό κάνει αναγκαία τθν 
εκπαίδευςθ των εργαηομζνων. Θα πρζπει να υπάρξει μια προςαρμογι όςον αφορά 
τισ αρχζσ και τισ διατάξεισ που διζπουν πλζον τισ ςυναλλαγζσ τισ εταιρίασ, και όχι 
μόνο. (Elliott & Elliott, 2009: 154) 

Τθν ίδια ςτιγμι, επιπλζον κόςτοσ αποτελοφν και οι εξωτερικοί ελεγκτζσ οι οποίοι 
ζχουν υπό τθν επίβλεψι τουσ τθν ορκι χριςθ των προτφπων από τθν εταιρία. 
Στιγμιαίο μειονζκτθμα, κεωρείται και θ πρϊτθ ςφνταξθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων βάςει των Δ.Λ.Ρ., περιςςότερο όμωσ λόγω τθσ άγνοιασ και τθσ μικρισ 
εμπειρίασ του προςωπικοφ. (Elliott & Elliott, 2009: 154) 

Θ ευκολία, εν ςυνεχεία, που παρζχουν τα Δ.Λ.Ρ. ςτισ επιχειριςεισ και θ ελευκερία 
επιλογισ λογιςτικϊν μεκόδων, πολλζσ φορζσ δρουν αρνθτικά κακϊσ δθμιουργοφν 
ευκαιρία χειραγϊγθςθσ των λογιςτικϊν μεγεκϊν. Ζνα άλλο ςτοιχείο των Δ.Λ.Ρ., είναι 
θ απαίτθςθ για εκτιμιςεισ κάποιων μεγεκϊν, όπωσ θ υπολειμματικι αξία των παγίων 
κακϊσ και θ ωφζλιμθ ηωι τουσ. Ακριβϊσ επειδι αναφερόμαςτε ςε εκτιμιςεισ, οι 
οποίεσ είναι βαςιςμζνεσ ςε υποκζςεισ, δθμιουργείται μια αβεβαιότθτα για το φψοσ 
των κονδυλίων και ςυνεπϊσ ελλοχεφει ο κίνδυνοσ λανκαςμζνθσ πρόβλεψθσ. 
(Elliott & Elliott, 2009: 155) 

Τζλοσ, βλζπουμε ότι υπάρχει και μια απόςταςθ μεταξφ των διατάξεων των Δ.Λ.Ρ. και 
των κανόνων φορολογίασ τθσ εκάςτοτε χϊρασ, όπωσ τον Κ.Β.Σ. και τθν Φορολογία 
Ειςοδιματοσ ςτθν χϊρα μασ εν παραδείγματι, θ οποία αφινει αρκετά ανοιχτά κζματα 
ακάλυπτα. (Elliott & Elliott, 2009: 155)  

 

1.6 Θ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ Δ.Λ.Ρ. ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Θ εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ. ςτθ χϊρα μασ, κεςπίηεται από το αρ.143 παρ.1 ν.2190/20 το 
οποίο αναφζρει ότι, θ πρϊτθ εφαρμογι των προτφπων κα αφορά οικονομικζσ 
χριςεισ που ξεκινοφν μετά τθν 31/12/2004. Συνεχίηοντασ, ορίηονται οι εταιρίεσ που 
υποχρεοφνται να εφαρμόςουν τα Δ.Λ.Ρ. οι οποίεσ είναι οι εξισ: 
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 Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ που κατζχουν μετοχζσ ι κινθτζσ αξίεσ τισ οποίεσ ζχουν 
ειςάγει ςτο χρθματιςτιριο.  

 Μθ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο επιχειριςεισ, οι οποίεσ υπάγονται ςε 
κακεςτϊσ ενοποίθςθσ. 

 Ανϊνυμεσ εταιρίεσ κακϊσ και εταιρίεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ςτισ οποίεσ 
ζχει εγκρικεί από τθ γενικι τουσ ςυνζλευςθ θ ςφνταξθ και δθμοςίευςθ των 
οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων με τθ χριςθ των Δ.Λ.Ρ.. Αυτό, ζχει ωσ 
αποτζλεςμα και οι ςυνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ να τθροφν τισ 
διατάξεισ των προτφπων. (Σακζλλθσ, 2005: 59 - 61) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΙΡΕΔΟ  

 

 

 

2.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ ΥΡΑΞΘΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘΣ 

Θ λογιςτικι τυποποίθςθ κεωρείται αναγκαία για πολλοφσ λόγουσ, ζνασ από τουσ 
κυριότερουσ είναι ο γενικότεροσ ςκοπόσ τθσ λογιςτικισ, δθλαδι θ παροχι 
πλθροφοριϊν προσ τουσ χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Οι πλθροφορίεσ 
αυτζσ κα πρζπει να είναι αξιόπιςτεσ διότι βάςει αυτϊν κα παρκοφν κρίςιμεσ 
επιχειρθματικζσ αποφάςεισ, επενδφςεισ κ.λπ. Ακόμθ, εξίςου ςθμαντικι είναι και θ 
ςυγκριςιμότθτα των πλθροφοριϊν αυτϊν, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ μεταξφ 
οικονομικϊν μονάδων του ίδιου κλάδου είτε ςε όμοιεσ είτε ςε διαφορετικζσ χρονικζσ 
περιόδουσ (Κωςτοποφλου, 2010: 8). Επίςθσ, ςθμαντικοί λόγοι που τονίηουν τθν 
αναγκαιότθτα λογιςτικισ τυποποίθςθσ αναλφονται παρακάτω: 

 “Θ άντλθςθ των μεγάλων κεφαλαίων των ςφγχρονων μεγάλων επιχειριςεων 
εταιρικισ μορφισ από το κοινωνικό ςφνολο και θ ανακφπτουςα επιτακτικι 
ανάγκθ οργάνωςθσ ουςιαςτικοφ λογιςτικό-διαχειριςτικοφ ελζγχου για τθν 
προςταςία τουσ” (Γρθγοράκοσ, 2008: 45). Ουςιαςτικά, αφορά τισ Α.Ε. οι οποίεσ 
αντλοφν τα κεφάλαια τουσ από το κοινωνικό ςφνολο, μζςω τθσ ζκδοςθσ 
μετοχϊν και ομολογιϊν, τα οποία κεφάλαια διαχειρίηονται από το διοικθτικό 
τουσ ςυμβοφλιο κι ωσ εκ τοφτου αναγκαία κεωρείται θ λιψθ προςτατευτικϊν 
μζτρων τθσ περιουςίασ αυτισ του κοινωνικοφ ςυνόλου (Γρθγοράκοσ, 2008: 45 
- 48). 

 “Θ κζςθ τθσ ςφγχρονθσ επιχειριςεωσ ςτθ ςθμερινι οικονομικι και κοινωνικι 
ηωι και θ εξ’ αυτισ επιβαλλόμενθ εποπτεία τθσ δραςτθριότθτασ τθσ αλλά και 
θ προςταςία τθσ βιωςιμότθτασ των βιϊςιμων επιχειριςεων” (Γρθγοράκοσ, 
2008: 49). Δθλαδι τονίηεται θ ςθμαςία και θ κζςθ μίασ επιχείρθςθσ ςε μια 
κοινωνία, μία επιχείρθςθ παράγει αγακά με τθ μορφι προϊόντων και 
υπθρεςιϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ προςφζρει απαςχόλθςθ (εργαςία) ςτα μζλθ του 
κοινωνικοφ ςυνόλου. Συνεπϊσ, απαραίτθτθ είναι θ λιψθ κατάλλθλων μζτρων 
για τθν προςταςία τθσ βιωςιμότθτασ αυτισ, ϊςτε θ εκάςτοτε επιχείρθςθ να 
μπορεί να εκπλθρϊνει το ςτόχο τθσ. Μζτρο το οποίο κρίνεται αποτελεςματικό 
για τθν επίτευξθ τθσ βιωςιμότθτασ είναι θ οργάνωςθ ενόσ εξωτερικοφ ελζγχου 
με παράλλθλθ χριςθ ενόσ ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου (Γρθγοράκοσ, 
2008: 49). 

 “Για τθν οργάνωςθ ουςιαςτικισ εποπτείασ ςτθ ςθμερινι επιχείρθςθ και 
αποτελεςματικισ προςταςίασ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ, είναι απαραίτθτο να 
προθγθκεί λογιςτικι οργάνωςθ ςε εκνικι κλίμακα δια τθσ κακιερϊςεωσ του 
κεςμοφ τθσ κακολικισ λογιςτικισ τυποποίθςθσ” (Γρθγοράκοσ, 2008: 50). 
Κανόνεσ που κεςπίςτθκαν αρχικά και οι οποίοι αναφζρονταν μόνο ςτο 
περιεχόμενο του ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςεωσ 
δεν κρίνονταν επαρκείσ για τθν κατάρτιςθ αξιόπιςτων οικονομικϊν 
καταςτάςεων. Ζγινε πλζον ξεκάκαρθ θ ανάγκθ τυποποίθςθσ τθσ λογιςτικισ 
εργαςίασ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Επίςθσ, μζςω τθσ τυποποίθςθσ 
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δθμιουργείται μία βάςθ δεδομζνων από τθν οποία μπορεί να αντλθκοφν 
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι μονάδα, τον κλάδο ςτον οποίο 
ανικει και κατά ςυνζπεια για τθν οικονομία τθσ χϊρασ. Από τα 
προαναφερόμενα εξάγεται ο οριςμόσ του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου, 
δθλαδι, “θ κακολικι αυτι τυποποίθςθ τθσ λογιςτικισ ςε εκνικι κλίμακα” 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 51). Με το Λογιςτικό Σχζδιο δεν επιλφονται κζματα μόνο 
λογιςτικά, αλλά και κζματα γενικισ οικονομικισ φφςεωσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 
50 - 52) 

Θ λογιςτικι τυποποίθςθ με τθν κακιζρωςθ του Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου επιδρά 
κετικά ςτθν εκνικι οικονομία, διότι βάςει αυτοφ είναι δυνατό: 

 Να υπάρχει αξιόπιςτθ επιμζτρθςθ τθσ ιδιωτικισ πρωτοβουλίασ 
(επιχειρθματικότθτασ) τόςο των ιδιωτϊν κακϊσ επίςθσ και από πλευράσ του 
κράτουσ (κρατικι επιχειρθματικότθτα). 

 Να ςυγκεντρϊνονται ςθμαντικά ςτοιχεία από τουσ αρμόδιουσ φορείσ του 
κράτουσ, ςτοιχεία που βοθκοφν ςτο ςχεδιαςμό τθσ οικονομικισ πολιτικισ που 
κα ακολουκθκεί, κακϊσ επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα να εκτιμθκοφν οι 
ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ αυτισ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 57) 

Θετικι επίδραςθ υπάρχει και ςτθν ιδιωτικι οικονομία, με τα κετικά να ςυνοψίηονται 
ωσ εξισ: 

 Με τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνων λογιςτικϊν αρχϊν και κανόνων 
επιτυγχάνεται θ ςυγκριςιμότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ των 
οικονομικϊν μονάδων, κακϊσ επίςθσ αυξάνεται θ αξιοπιςτία και θ πλθρότθτα 
αυτϊν. Ακόμθ, παρατθροφνται οφζλθ που ςχετίηονται με τθ βελτίωςθ τθσ 
οργάνωςθσ τθσ εκάςτοτε οικονομικισ μονάδασ, τθ διευκόλυνςθ τθσ 
μθχανογράφθςθσ, κακϊσ επίςθσ και τθ μείωςθ του χρόνου πλθροφόρθςθσ 
των ςτελεχϊν τθσ μονάδοσ αυτισ. Ωςτόςο, πζραν τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ 
γριγορθσ πλθροφόρθςθσ προσ τα αρμόδια ςτελζχθ επιτυγχάνεται επιπλζον θ 
ομοιόμορφθ και ακριβισ εκτίμθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. 

 Πςον αφορά το άμεςο εξωτερικό περιβάλλον τθσ οικονομικισ μονάδασ, 
ωφελείται άμεςα το κράτοσ, κακϊσ πλζον διενεργείται ευκολότερα ο 
φορολογικόσ ζλεγχοσ. Επίςθσ, ωφελοφνται ελεγκτικοί μθχανιςμοί όπωσ οι 
ορκωτοί ελεγκτζσ, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ του χρόνου αλλά και του κόςτουσ 
του ελζγχου με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ ποιότθτασ αυτοφ. Τζλοσ, ωφελείται 
άμεςα θ εκάςτοτε οικονομικι μονάδα, κακϊσ με δυνατι πλζον τθ 
ςυγκριςιμότθτα και τθν ομοιομορφία των οικονομικϊν καταςτάςεων 
διευκολφνεται πλζον θ αξιολόγθςθ από τισ Τράπεηεσ των μονάδων αυτϊν. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 59 - 60) 

 

2.2 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΤΥΡΟΡΟΙΘΣΘ 

Στθ χϊρα μασ, θ λογιςτικι τυποποίθςθ επιτυγχάνετε μζςω των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων (Ε.Λ.Ρ.), τα οποία ουςιαςτικά περιλαμβάνουν ζνα ευρφ ςφνολο νόμων – 
νομοκεςιϊν, διατάξεων και Ρροεδρικϊν Διαταγμάτων, θ αναφορά των οποίων 
παρατίκεται ωσ εξισ: 
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 “Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) - Ρ.Δ. 1123/1980 

 Νόμοσ περί Ανωνφμων Εταιρειϊν (Ν.2190/1920) 

 Νόμοσ περί Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ν.3190/1955) 

 Κϊδικασ Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίοσ ορίςτθκε με βάςθ το Ρ.Δ. 186/1992 

 Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, ο όποιοσ εφαρμόηεται μζςω του Κ.Φ.Ε. 
(Ν.2238/1994) 

 Νομοκεςία ςχετικι με τισ αποςβζςεισ, μζςω του Ρ.Δ. 299/2003 

 Γνωματεφςεισ του Ε.ΣΥ.Λ. & Σ.ΛΟ.Τ.” 
(Μπαϊρακτάρθσ, 2008: 13, 15; Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 36) 

Στθ ςυνζχεια του παρόντοσ κεφαλαίου, παρατίκεται αναλυτικι παρουςίαςθ του 
Ελλθνικοφ Γενικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου, κακϊσ αποτελεί το βαςικότερο μζςο επίτευξθσ 
τθσ εγχϊριασ λογιςτικισ τυποποίθςθσ. 

 

2.3 ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 

2.3.1 Ζννοια του Ε.Γ.Λ.Σ. 

Θ ζννοια του Ε.Γ.Λ.Σ. ςφμφωνα με το ν.1041/1980 ορίηεται ωσ εξισ: “Το Γενικό 
Λογιςτικό Σχζδιο αποτελεί ςφςτθμα κανόνων ταξινομιςεωσ των λογιςτικϊν μεγεκϊν, 
δια του οποίου ςκοπείτε θ τυποποίθςθ των υπό των οικονομικϊν μονάδων τθσ χϊρασ 
τθρουμζνων λογαριαςμϊν, θ κακ’ ενιαίο τρόπον λειτουργία και ςυλλειτουργία αυτϊν, 
θ βάςει παραδεδεγμζνων αρχϊν και μεκόδων αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, θ ςφνταξθ και δθμοςίευςθ τυποποιθμζνων ιςολογιςμϊν, λογαριαςμϊν 
αποτελεςμάτων και λοιπϊν οικονομικϊν καταςτάςεων και ο εν γζνει ςχεδιαςμόσ τθσ 
λογιςτικισ εισ εκνικι κλίμακα.” (Σγουρινάκθσ & Μιχελινάκθσ, 2009: 1) 

 

2.3.2 Σκοπόσ – Στόχοσ του Ε.Γ.Λ.Σ.  

Ο ςκοπόσ του Ε.Γ.Λ.Σ. ςφμφωνα με το ν.1041/1980 ορίηεται ωσ εξισ: “Δια του Γενικοφ 
Λογιςτικοφ Σχεδίου επιδιϊκεται ιδία ο κακ’ ομοιόμορφο τρόπον λογιςτικόσ χειριςμόσ 
των ςυναλλαγϊν, θ αλθκισ και ομοιόμορφθ απεικόνιςθ τθσ οικονομικισ 
καταςτάςεωσ και τθσ περιουςιακισ διαρκρϊςεωσ των οικονομικϊν μονάδων” 
(Σγουρινάκθσ & Μιχελινάκθσ, 2009: 1). Επίςθσ, ςτόχοσ του Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελεί θ 
δυνατότθτα εκτίμθςθσ πλζον τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ οικονομικισ μονάδασ, 
κακϊσ και ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 
αξιόπιςτα, τόςο από τουσ χριςτεσ αυτϊν, όςο και από φορείσ του Δθμοςίου. 
(Σγουρινάκθσ & Μιχελινάκθσ, 2009: 1 - 2) 

 

2.4 ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ., μζχρι τθν τελικι νομοκζτθςι του, χρειάςτθκε πολλζσ προςπάκειεσ 
κατάρτιςθσ ςε μία περίοδο δεκαετιϊν. Αρχικά, ςυςτάκθκαν 4 Επιτροπζσ από το 1954 
ζωσ το 1972 οι οποίεσ είχαν το βάροσ ολοκλιρωςθσ κατάρτιςθσ του Ε.Γ.Λ.Σ., καμία 
όμωσ από τισ Επιτροπζσ αυτζσ δεν κατάφερε να τθ φζρει εισ πζρασ. Ζπειτα όμωσ 
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ςυςτάκθκε θ Ε’ Επιτροπι το 1976 θ οποία ανζλαβε το ζργο αυτό, καταφζρνοντασ 
τελικά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω κατάρτιςθσ το 1980. Εντόσ τθσ περιόδου αυτισ, 
δθλαδι μεταξφ 1976 και 1980 υπιρξε πλικοσ ςυνεδριάςεων από τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ, κακϊσ και προςχζδια του Ε.Γ.Λ.Σ. το οποίο εν τζλει νομοκετικθκε με το ν. 
1041/2.4.1980 (άρκρα 47, 48, 49). Επίςθσ, με το Ρ.Δ. 1123/1980, (Φ.Ε.Κ., τ. Α’ 
283/15.12.1980), εγκρίνεται οριςτικά το βαςικό κείμενο του Ε.Γ.Λ.Σ. Το 1981 
κυκλοφορεί θ πρϊτθ του ζκδοςθ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια το 1987 κυκλοφορεί θ Β’ ζκδοςθ 
του Ε.Γ.Λ.Σ., λόγω του ότι θ Α’ είχε πλζον εξαντλθκεί, αλλά και λόγω του ότι κατά τθν 
ίδια περίοδο υφίςτανται τροποποιιςεισ ςτο Ρ.Δ. 1123/1980 με τα εκ νζου Ρ.Δ. 
502/1984 και 186/1986. Οι αλλαγζσ αυτζσ αφοροφςαν ςε προςαρμογζσ οριςμζνων 
διατάξεων μζςω μίασ νζασ ςειράσ οδθγιϊν από τθν Ε.Ο.Κ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 54 - 57)  

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι αλλαγζσ τθσ Β’ ζκδοςθσ του Ε.Γ.Λ.Σ.: 

 Ενςωματϊνονται πλζον ςτο αρχικό Ρ.Δ. 1123/1980 οι τροποποιιςεισ που 
αναφζρονται παραπάνω, ειδικότερα, τα Ρ.Δ. 502/1984 και 186/1986.  

 “Ραρακζτεται θ νζα απόφαςθ του Υπουργοφ Συντονιςμοφ, με τθν οποία 
ςυγκροτικθκε θ Ο.Ε.Γ.Λ.Σ., θ οποία λειτοφργθςε μζχρι τθσ ςυγκροτιςεωσ του 
Εκνικοφ Συμβουλίου Λογιςτικισ, που ζγινε με τθν ΕΛ/ΛΣ/1200/6-6-1989 
απόφαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ (Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 506/27-6-1989 και 
537/1989).” (Γρθγοράκοσ, 2008: 56) 

Θ εφαρμογι του Ε.Γ.Λ.Σ. κατά τισ χριςεισ των ετϊν 1982 ζωσ 1986 ιταν προαιρετικι 
κι ωσ εκ τοφτου ελάχιςτεσ οικονομικζσ μονάδεσ επζλεξαν τθν άμεςθ εφαρμογι του. 
Το 1987 άρχιςε ςε περιοριςμζνο επίπεδο θ υποχρεωτικι εφαρμογι του Ε.Γ.Λ.Σ. θ 
οποία αφοροφςε κυρίωσ τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και τισ Ε.Ρ.Ε. ωσ προσ τθν κατάρτιςθ 
των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων. Ρλιρθσ υποχρεωτικι εφαρμογι του Ε.Γ.Λ.Σ. 
ορίςτθκε με το ν.1882/1990 και αφοροφςε εταιρείεσ που υπάγονταν ςτο ν.2190/1920 
περί εταιρειϊν που υπάγονται ςτον ζλεγχο των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν. Στθ 
ςυνζχεια, ορίςτθκε θ από τθ χριςθ του 1993 υποχρεωτικι εφαρμογι βαςικϊν 
ςθμείων του Ε.Γ.Λ.Σ. από τισ οικονομικζσ μονάδεσ που τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ, 
ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 186/1992. Τζλοσ, ςταδιακά αυξικθκε θ ζκταςθ τθσ υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ του Ε.Γ.Λ.Σ. ςφμφωνα με τα Ρ.Δ. 186/1992, Ρ.Δ. 134/1996 και 
ν.2753/1999 για τισ χριςεισ από 01/01/1997 ζωσ 31/12/2006, ενϊ όςον αφορά τισ 
χριςεισ από 01/01/2007 και μετά, οι ακόλουκεσ διατάξεισ ορίηουν τθν ζκταςθ 
υποχρεωτικισ εφαρμογισ του Ε.Γ.Λ.Σ.: άρκρο 7 ν.1882/1990, ν.2873/2000, άρκρο 7 
Ρ.Δ. 186/1992. (Γρθγοράκοσ, 2008: 88 - 97) 

 

2.5 ΔΟΜΘ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. βαςίςτθκε κατά κφριο λόγο ςτο Γαλλικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο, 
παρατίκενται παρακάτω οι βαςικζσ ομοιότθτεσ μεταξφ των δυο αυτϊν ςχεδίων: 

 Εφαρμογι του ςυςτιματοσ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ, το οποίο ςφςτθμα 
προζρχεται από το Γαλλικό Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο, με παράλλθλθ εφαρμογι 
τθσ ομάδοσ 9. 
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 Υιοκζτθςθ των ακόλουκων 2 αρχϊν, τθσ αρχισ τθσ κατ’ είδοσ ςυγκζντρωςθσ 
και παρακολοφκθςθσ και τθσ αρχισ τθσ κατάρτιςθσ του λογαριαςμοφ τθσ 
Γενικισ Εκμετάλλευςθσ με λογιςτικζσ εγγραφζσ (εςωλογιςτικά). 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 65 - 66) 

Το Ε.Γ.Λ.Σ. αποτελείται από τθν ειςαγωγι και 6 επιπλζον μζρθ, όπου ςτθν ειςαγωγι 
παρουςιάηεται ςυνοπτικά ο κεςμόσ των λογιςτικϊν ςχεδίων και τυποποίθςθσ ςτθν 
Ελλάδα, ενϊ από τθν άλλθ όςον αφορά ςτο περιεχόμενο των 6 επιπλζον μερϊν, 
παρατίκενται τα ακόλουκα:  

 Στο πρϊτο μζροσ περιλαμβάνονται οι βαςικζσ αρχζσ του Ε.Γ.Λ.Σ. 

 Στο δεφτερο μζροσ περιλαμβάνεται θ Γενικι Λογιςτικι (ομάδεσ λογαριαςμϊν 
από 1-8). 

 Στο τρίτο μζροσ περιλαμβάνονται οι λογαριαςμοί τάξεωσ. 

 Στο τζταρτο μζροσ περιλαμβάνονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ και οι 
αρικμοδείκτεσ. 

 Στο πζμπτο μζροσ περιλαμβάνεται θ Αναλυτικι Λογιςτικι τθσ 
Εκμεταλλεφςεωσ. 

 Στο ζκτο μζροσ περιλαμβάνεται το παράρτθμα τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ 
Εκμεταλλεφςεωσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 85 - 87) 

Τζλοσ, το Ε.Γ.Λ.Σ. ταξινομεί τουσ λογαριαςμοφσ του ςε 10 ομάδεσ, ομάδεσ από 1-9 και 
0. Οι λογαριαςμοί από το 1 ζωσ το 8 περιλαμβάνουν ςτοιχεία τθσ Γενικισ Λογιςτικισ. 
Ειδικότερα οι ομάδεσ 1 ζωσ 5 περιλαμβάνουν λογαριαςμοφσ ιςολογιςμοφ (ομάδεσ 1 -
3 λογαριαςμοφσ ενεργθτικοφ, ομάδεσ 4 - 5 λογαριαςμοφσ πακθτικοφ), ενϊ οι ομάδεσ 
6 - 8 περιλαμβάνουν τουσ αποτελεςματικοφσ λογαριαςμοφσ. Θ ομάδα 9 περιλαμβάνει 
λογαριαςμοφσ τθσ Αναλυτικισ Λογιςτικισ και τζλοσ, θ ομάδα δζκα (0) περιλαμβάνει 
τουσ λογαριαςμοφσ τάξεωσ. (Σγουρινάκθσ & Μιχελινάκθσ, 2009: 2 - 4; Γρθγοράκοσ, 
2008: 84 - 87) 

 

2.6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΧΕΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ 

Το Ενιαίο Γενικό Λογιςτικό Σχζδιο που αποτελεί τον πυλϊνα τθσ λογιςτικισ 
τυποποίθςθσ ςτθν Ελλάδα διζπεται από βαςικζσ αρχζσ οι οποίεσ βοθκοφν ςτον 
οριςμό κάποιων κανόνων λειτουργίασ, θ αναφορά των οποίων παρατίκεται ωσ 
ακολοφκωσ:  

Θ αρχι τθσ αυτονομίασ: ορίηει ότι κακζνα από τα τρία ανεξάρτθτα τμιματα του 
Ε.Γ.Λ.Σ. τα οποία είναι οι λογαριαςμοί τθσ Γενικισ Λογιςτικισ, θ λογαριαςμοί τθσ 
Αναλυτικισ Λογιςτικισ, κακϊσ επίςθσ και οι Λογαριαςμοί Τάξεωσ, κα λειτουργοφν 
αυτόνομα χωρίσ να είναι εφικτι θ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 62) 

Θ αρχι τθσ κατ’ είδοσ ςυγκεντρϊςεωσ των αποκεμάτων (Ομάδα 2), εξόδων (Ομάδα 
6) και εςόδων (Ομάδα 7) : ορίηει ότι οι λογαριαςμοί των εν λόγω ομάδων δζχονται 
μόνο χρεοπίςτωςθ και αντιλογιςμοφσ. Απαγορευτικζσ είναι οποιεςδιποτε νοκευμζνεσ 
κινιςεισ που αλλοιϊνουν τα αρχικά ςτοιχεία. (Γρθγοράκοσ, 2008: 62) 
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Θ αρχι τθσ καταρτίςεωσ του Λογαριαςμοφ Γενικισ Εκμεταλλεφςεωσ : γίνεται με 
λογιςτικζσ εγγραφζσ μεταφζροντασ ςτοιχεία από τθν ομάδα 2 των αποκεμάτων και 
τισ ομάδεσ 6 και 7 (εξόδων και εςόδων αντίςτοιχα) ςτο λογαριαςμό 80 «Λογαριαςμόσ 
Γενικισ Εκμετάλλευςθσ». (Γρθγοράκοσ, 2008: 62) 

Τζλοσ ωσ γενικότερθ αρχι που διζπει το Ε.Γ.Λ.Σ κεωρείται και θ αρχι τθσ φπαρξθσ του 
παραςτατικοφ για τθν ενθμζρωςθ των λογαριαςμϊν. (Γρθγοράκοσ, 2008: 62) 

 

2.7 ΟΓΑΝΑ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΣΩΣΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ 

Θ ανάγκθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ λογιςτικισ 
τυποποίθςθσ, επζφερε τθ δθμιουργία δφο αρμόδιων οργάνων, μιμοφμενοι τα 
πρότυπα τθσ Γαλλίασ και τθσ Γερμανίασ. Συνεπϊσ, εξειδικευμζνοι τεχνοκράτεσ 
αποτελοφν το επιςτθμονικό όργανο που παρακολουκεί τον κεςμό και διευκολφνει το 
ζργο τθσ εφαρμογισ του Ε.Γ.Λ.Σ. Επίςθσ, ανεξάρτθτα πρόςωπα  αποτελοφν ζνα 
δεφτερο όργανο ελζγχου τθσ ορκισ χριςθσ και εφαρμογισ του λογιςτικοφ ςχεδίου, 
κακϊσ και των κλαδικϊν λογιςτικϊν ςχεδίων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 63 - 64) 

Ιςτορικά, θ Επιτροπι Λογιςτικοφ Σχεδίου και Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ κζςπιςε  το 
1980 το Ε.Γ.Λ.Σ. και το 1984 το Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο Αςφαλιςτικϊν Επιχειριςεων. 
Εν ςυνεχεία, με το άρκρο 1 του ν.1819/1988 ςυγκροτικθκε το Εκνικό Συμβοφλιο 
Λογιςτικισ (Ε.ΣΥ.Λ.) αποτελοφμενο, από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ με πλοφςια 
εμπειρία, κακϊσ και από εκπροςϊπουσ των επαγγελματιϊν Λογιςτϊν και Ελεγκτϊν 
των παραγωγικϊν τάξεων και Υπουργείων. Άξιο αναφοράσ είναι το γεγονόσ ότι, οι 6 
επιςτιμονεσ οι οποίοι κατιρτιςαν το Ε.Γ.Λ.Σ., ςυνζχιςαν να προςφζρουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ και ςτο Ε.ΣΥ.Λ. μζχρι τθν κατάργθςι του το 2002.Το Ε.ΣΥ.Λ., το οποίο 
αποτζλεςε ειδικό όργανο τθσ κυβζρνθςθσ, διευκόλυνε κατά πολφ το ζργο τθσ 
εφαρμογισ του λογιςτικοφ ςχεδίου και ειςθγικθκε για αρκετζσ ανακεωριςεισ και 
τροποποιιςεισ. Από το 2003 κι ζπειτα, αντικαταςτάκθκε από το πενταμελζσ 
«Συμβοφλιο Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ» το οποίο αποτελεί ςφμφωνα με τον Γρθγοράκο 
2008 «υποςυμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων». 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 63 - 64) 

Τζλοσ, ο ζλεγχοσ για τθν ορκότθτα τθσ εφαρμογισ του λογιςτικοφ ςχεδίου από τισ 
οικονομικζσ μονάδεσ, ζχει ανατεκεί ςτουσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ - Λογιςτζσ, οι οποίοι 
υποχρεοφνται να ελζγχουν τθ ςωςτι εφαρμογι των κανόνων του Ε.Γ.Λ.Σ. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 63 - 64) 

 

2.8 ΒΑΣΙΚΑ ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΘ ΧΘΣΘ ΤΟΥ Ε.Γ.Λ.Σ. 

Θ χριςθ του Ενιαίου Λογιςτικοφ Σχεδίου βοθκά αρκετά τισ επιχειριςεισ, ϊςτε να 
ζχουν καλφτερθ και πιο άμεςθ πλθροφόρθςθ για τθν εικόνα τουσ, αλλά και το κράτοσ 
να αντλεί πλθροφορίεσ για αυτζσ. 

Βαςικό γνϊριςμα του Ε.Γ.Λ.Σ., είναι θ δυνατότθτα που παρζχει ςτο να εφαρμόηεται 
από όλεσ τισ εγχϊριεσ οικονομικζσ μονάδεσ, είτε εκείνεσ ανικουν ςτον ιδιωτικό είτε 
εκείνεσ ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα. Επιπροςκζτωσ, παρουςιάηει ελαςτικότθτα 
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κακϊσ και προςαρμοςτικότθτα όςον αφορά τθ χριςθ του, ενϊ παρζχει και τθ 
δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να χρθςιμοποιιςουν κάποιουσ δικοφσ τουσ 
λογαριαςμοφσ, όπωσ επίςθσ και δικά τουσ λογιςτικά ςυςτιματα.  Ζτςι λοιπόν, είναι 
προςαρμόςιμο ςε όλα ςχεδόν τα λογιςτικά ςυςτιματα.  

Συνεχίηοντασ, θ αζναθ μζχρι πριν λίγα χρόνια ενθμζρωςι του, το κακιςτά απολφτωσ 
επαρκζσ, κακϊσ ζχει μεριμνιςει για να εξυπθρετεί όλεσ τισ οικονομικζσ μονάδεσ.  

Κλείνοντασ, κα λζγαμε ότι θ δομι του Ε.Γ.Λ.Σ. είναι τζτοια ϊςτε να βοθκάει ςτθ 
ςυλλογι πλθροφοριϊν, θ ςυγκζντρωςθ των οποίων απλοποιείται ςθμαντικά και 
ιδιαίτερα για εκείνουσ που κατζχουν ιδθ τισ βαςικζσ λογιςτικζσ γνϊςεισ. (Ντηανάτοσ, 
2008: 31 - 34)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Δ.Λ.Ρ./Δ.Ρ.Χ.Α. ΡΟΥ ΕΡΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ -   
ΣΥΓΚΙΤΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΜΕ Ε.Λ.Ρ. 

 

 

3.1 Δ.Λ.Ρ. 1 «ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  

3.1.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Ξεκινϊντασ τθν αναφορά ςτα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 
πρότυπο που αναφζρεται ςτθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, κα 
πρζπει να επιςθμανκεί ότι είναι το πρϊτο διεκνϊσ κεςπιςμζνο πρότυπο. Κατά 
ςυνζπεια, θ ςθμαντικότθτα του δεν ςχετίηεται απλά με το περιεχόμενό του αυτό κακ’ 
εαυτό, το οποίο μάλιςτα είναι καταλυτικό για τθν γενικότερθ ςφςταςθ των προτφπων, 
αλλά και με το γεγονόσ ότι αποτελεί το εφαλτιριο για τθν ςφνταξθ των Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Ρροτφπων. 

Οι διατάξεισ του Δ.Λ.Ρ. 1 («IAS 1:Presentation of Financial Statements»), κακορίηουν 
τον τρόπο, τθ μορφι και το περιεχόμενο των οικονομικϊν καταςτάςεων των 
επιχειριςεων. Βαςικόσ ςκοπόσ του προτφπου, αναδεικνφεται θ δθμιουργία μιασ 
βάςθσ για τθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων, με ςτόχο τθν φπαρξθ 
ςυγκριςιμότθτασ μεταξφ χριςεων τθσ εταιρίασ, κακϊσ και άλλων επιχειριςεων του 
ίδιο κλάδου. Για τθν επίτευξθ του προρρθκζντοσ  ςκοποφ, το πρότυπο δίνει 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ, ςχετικζσ με τθ δομι και τθν παρουςίαςθ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων.(Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 1) 

Σφμφωνα με το πρότυπο, οι επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Δ.Λ.Ρ., είναι 
υποχρεωμζνεσ να δθμοςιεφουν τισ ακόλουκεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ανά χριςθ: 

 Ιςολογιςμό,( Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ από 1/1/2009) 

 Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ, (Κατ. Ενοπ. Ειςοδθμάτων . 1/1/2009) 

 Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν,  

 Κατάςταςθ Μεταβολισ Ιδίων Κεφαλαίων , 

 Επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ για τθσ λογιςτικζσ τθσ μεκόδουσ. 

Εν ςυνεχεία, δίδεται προαιρετικά ςτισ επιχειριςεισ θ δυνατότθτα ςφνταξθσ τθσ 
χρθματοοικονομικισ επιςκόπθςθσ τθσ διοίκθςθσ, θ οποία παρζχει πλθροφορίεσ 
χρθματοοικονομικισ φφςεωσ περιςςότερο εξειδικευμζνεσ προσ τουσ χριςτεσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. Εξίςου ςθμαντικι για το κφροσ τθσ επιχείρθςθσ, παρά 
ταφτα επίςθσ προαιρετικι, είναι και θ ςφνταξθ αναφορϊν ι καταςτάςεων που 
πλθροφοροφν για περιβαλλοντικά κζματα, κακϊσ και για κζματα προςτικζμενθσ 
αξίασ. (Σακζλλθσ, 2002: 39 - 40) 

Συνοψίηοντασ, ςκοπόσ του προτφπου είναι θ ακριβοδίκαιθ παρουςίαςθ τθσ 
οικονομικισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ, των ταμειακϊν τθσ ροϊν κακϊσ και τθσ απόδοςισ 
τθσ. Αυτό επιτυγχάνεται, κζτοντασ κάποιεσ λογιςτικζσ αρχζσ οι οποίεσ υιοκετοφνται 
από τισ εταιρίεσ που ακολουκοφν τα Δ.Λ.Ρ. Με τον τρόπο αυτό, κεςμοκετείται ζνα 
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γενικότερο πλαίςιο, μζςα ςτο οποίο θ κάκε επιχείρθςθ ςυντάςςει τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ. Κι εδϊ, πρζπει να αναφερκεί ότι, ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., για τθν ορκι 
ςφνταξθ των οικονομικϊν αυτϊν καταςτάςεων, αιτείται από τισ εταιρίεσ θ τιρθςθ των 
εξισ λογιςτικϊν αρχϊν: 

 Αρχι τθσ ςυνεχοφσ δραςτθριότθτασ: Θ επιχείρθςθ δεςμεφεται για τθν 
ςυνζχεια των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ, ειδάλλωσ είναι 
υποχρεωμζνθ να γνωςτοποιιςει τουσ κινδφνουσ που ελλοχεφουν (Σακζλλθσ, 
2002: 41)  

 Αρχι τθσ ςυνζπειασ: Μεταξφ των χριςεων, πρζπει τα ςτοιχεία των 
οικονομικϊν καταςτάςεων να παρουςιάηονται με όμοιο τρόπο και μόνο αν 
κάποια μεταβολι οδθγεί ςε πιο δίκαιθ παρουςίαςθ να γίνεται αποδεκτι. 
(Σακζλλθσ, 2002: 41)  

 Συμμόρφωςθ με τα Δ.Λ.Ρ.: Γενικά, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ πρζπει να 
ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με όςα ορίηουν τα Δ.Λ.Ρ. Ωςτόςο, ςε κάποιεσ 
ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ μπορεί να αποκλίνουν από κάποιο πρότυπο. Για να 
ςυμβεί αυτό, κα πρζπει το πρότυπο να παραπλανεί τουσ χριςτεσ τθσ 
επιχείρθςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κρίνεται ςωςτό να αποκλίνει θ 
επιχείρθςθ από το πρότυπο, αφοφ όμωσ πρϊτα γνωςτοποιιςει το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο, τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτι τθν απόφαςθ, 
κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ ςτο κακαρό κζρδοσ – ηθμιά ςτισ υποχρεϊςεισ, ςτα 
περιουςιακά ςτοιχεία, ςτα ίδια κεφάλαια και ςτισ ροζσ τθσ περιόδου. 
(Σακζλλθσ, 2002: 41)  

 Δίκαιθ παρουςίαςθ: Στθν περίπτωςθ που οι γενικζσ αρχζσ των Δ.Λ.Ρ. δεν 
επαρκοφν για τθν εμφάνιςθ τθσ πραγματικισ εικόνασ ςτουσ χριςτεσ, δίνεται θ 
επιλογι, θ  επιχείρθςθ να εφαρμόςει τισ κατάλλθλεσ λογιςτικζσ μεκόδουσ με 
ςκοπό τθν δίκαιθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων τθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 41)  

 Συμψθφιςμόσ:  Σφμφωνα με τθν αρχι αυτι, δεν δφναται να πραγματοποιθκεί 
ςυμψθφιςμόσ μεταξφ εςόδων και εξόδων, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία του 
ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι κάποιο πρότυπο δεν 
επιβάλλει κάτι διαφορετικό. (Σακζλλθσ, 2002: 42)  

 Θ αρχι των δεδουλευμζνων Εςόδων και Εξόδων: Θ καταχϊρθςθ των 
ςυναλλαγϊν πρζπει να γίνεται κατά τθν πραγματοποίθςθ τουσ, και όχι κατά 
τθν πλθρωμι ι τθν είςπραξι τουσ. Ζτςι, θ απεικόνιςι τουσ γίνεται ςτθ χριςθ 
που αναφζρονται τα ζςοδα – ζξοδα και δεν υπάρχει πλαςματικι απεικόνιςθ. 
(Σακζλλθσ, 2002: 42)  

“Σφμφωνα με τον Ντηανάτο 2008, παρζκκλιςθ τθσ εταιρίασ από τα Δ.Λ.Ρ., επιτρζπεται 
μόνο ςε εξαιρετικά ςπάνιεσ περιπτϊςεισ  και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εφαρμογι 
των προτφπων κα δθμιουργοφςε παραπλανθτικι εικόνα. Ραρ’ όλα αυτά, ςε κάκε 
τζτοιο ενδεχόμενο, κρίνεται αναγκαία θ αναφορά του προτφπου για το οποίο υπιρξε 
θ παρζκκλιςθ, ο λόγοσ για τον οποίο θ επιχείρθςθ ακολοφκθςε τθν ςυγκεκριμζνθ 
πολιτικι, όπωσ επίςθσ και θ επίδραςθ τθσ παρζκκλιςθσ ςε όλα τα κονδφλια των 
οικονομικϊν καταςτάςεων. Στθν περίπτωςθ που θ εταιρία κεωρεί, ότι πρζπει να 
παρεκκλίνει από κάποιο πρότυπο αλλά αυτό απαγορεφεται ρθτά, τότε οφείλει να 
κοινοποιιςει μζςω των ςθμειϊςεων για ποιόν λόγο ζπρεπε να γίνει θ παρζκκλιςθ, 
κακϊσ και τι επιδράςεισ κα είχε ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.” (Ντηανάτοσ, 2008: 82 -
100; Σακζλλθσ, 2002: 52 - 59) 
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Το Δ.Λ.Ρ. 1 με τίτλο, Γνωςτοποίθςθ λογιςτικϊν πολιτικϊν εκδόκθκε το 1975. Το 1997 
γίνεται ανακεϊρθςθ του προτφπου και ο νζοσ διακριτικόσ τίτλοσ του γίνεται 
«Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων» και το ανακεωρθμζνο πρότυπο 
αντικακιςτά τα Δ.Λ.Ρ. 1(1975) Δ.Λ.Ρ. 5 και Δ.Λ.Ρ. 13 (1979). Ζκτοτε δζχκθκε δυο 
τροποποιιςεισ, αλλά δεν υπιρξε κάποια ριηικι αλλαγι. Τθν τελικι μορφι τθν πιρε 
τον Μάιο του 2012 και εφαρμόηεται για λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινάν τθν ι μετά 
τθν 1θ Ιουλίου 2013. (Iasplus: I.A.S. 1) 

 

3.1.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. και Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα, ςυμμορφϊνονται με τισ 
διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/20 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριϊν». 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ, παρατθρϊντασ παράλλθλα αυτά που ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 1 και θ 
ελλθνικι νομοκεςία, εντοπίηονται διαφορζσ ςχετικζσ με τισ προσ δθμοςίευςθ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Το πρότυπο λοιπόν, υποχρεϊνει πζραν του Ιςολογιςμοφ και 
τθσ Κατάςταςθσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ, τθν δθμοςίευςθ τθσ Κατάςταςθσ 
Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων και τθσ Κατάςταςθσ Ταμειακϊν οϊν. Καμία από τισ 
δυο καταςτάςεισ δεν εκδίδεται ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., αν και κάποιεσ πλθροφορίεσ 
που ςχετίηονται με τισ μεταβολζσ του κεφαλαίου, προκφπτουν μζχρι ενόσ ςθμείου 
από τον Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων  και το Ρροςάρτθμα. Σε ότι ζχει να κάνει με 
τθν Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν που εμφανίηει τισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ 
ςε ταμειακι βάςθ, ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ. υποχρζωςθ προσ δθμοςίευςθ ζχουν μόνο οι 
ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο εταιρίεσ. Σφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, 
υποχρεωτικι είναι επίςθσ, θ ςφνταξθ τθσ Ζκκεςθσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Τα Δ.Λ.Ρ. 
δεν ορίηουν κάτι ανάλογο, παρόλα αυτά παρζχεται θ ευχζρεια για τθν ςφνταξι τθσ. 
Επιπλζον, πρζπει να γίνει νφξθ και ςτο μζγεκοσ και το επίπεδο των γνωςτοποιιςεων 
που προςκομίηονται ςτισ Σθμειϊςεισ και ςτο Ρροςάρτθμα. Σφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., οι 
ςθμειϊςεισ είναι αςφγκριτα περιςςότερεσ από αυτζσ που προβλζπονται από τα Ε.Λ.Ρ. 
για το Ρροςάρτθμα που δθμοςιεφεται. (Ντηανάτοσ, 2008: 100) 

Εμβακφνοντασ, εντοπίηονται κι άλλεσ διαφορζσ που αφοροφν κυρίωσ τον τρόπο 
κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. Τα Δ.Λ.Ρ. δίνουν δυνατότθτεσ πιο 
ευζλικτθσ ςυμπεριφοράσ, ϊςτε οι οικονομικζσ καταςτάςεισ να γίνουν πιο άνετεσ για 
τον χριςτθ και για τθν επιχείρθςθ.  

Ραρατθρείται ότι με τα Δ.Λ.Ρ., προτείνεται θ ςτρογγυλοποίθςθ του νομίςματοσ 
παρουςίαςθσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για να διευκολφνει τον χριςτθ ςτθν 
ανάγνωςθ κάτι το οποίο δεν υφίςταται ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ. Μία ακόμα 
λεπτομζρεια είναι ότι ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., παρζχεται θ δυνατότθτα ζκδοςθσ 
οικονομικϊν καταςτάςεων οι οποίεσ δεν αφοροφν ζνα πλιρεσ ζτοσ αλλά είτε λίγο 
λιγότερο είτε λίγο περιςςότερο (π.χ. 52 εβδομάδεσ). (Ντηανάτοσ, 2008: 100) 

Αναφορά πρζπει να γίνει επίςθσ, και ςτον διαφορετικό τρόπο αντιμετϊπιςθσ 
μεταβολϊν μετά τθν δθμοςίευςθ των καταςτάςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςε 
ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτισ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν ςυγκρίςιμθ χριςθ, θ 
επιχείρθςθ υποχρεοφται να ςυμπεριλάβει και ανάλογθ πλθροφόρθςθ ςτισ 
ςθμειϊςεισ τθσ, κυρίωσ για τα ςθμαντικά κζματα, θ οποία κα παρζχει τθ  νζα ορκι 
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εικόνα. (Ντηανάτοσ, 2008: 100) 

Επιπρόςκετα, αν γίνεται αναδιατφπωςθ αναδρομικά οικονομικϊν καταςτάςεων, οι 
αλλαγζσ ζχουν επίδραςθ και ςτθν κακαρι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ. Τίποτα από τα δυο 
δεν είναι εφικτό ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, κακϊσ δεν γίνονται 
αναδρομικζσ αναδιατυπϊςεισ προθγοφμενων Οικονομικϊν Καταςτάςεων. Στθν 
δεφτερθ περίπτωςθ, διορκϊςεισ γίνονται μζςω των αποτελεςμάτων  προθγοφμενων 
χριςεων εντόσ τθσ χριςθσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 101) 

Ζνα ακόμα ςτοιχείο που κζτει τα Δ.Λ.Ρ. πιο άνετα ςτον χριςτθ είναι το γεγονόσ ότι 
όλεσ οι οικονομικζσ καταςτάςεισ και πλθροφορίεσ, δθμοςιεφονται ςτο ίδιο ζντυπο, ςε 
αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ.  που μποροφν να δθμοςιευτοφν και χωριςτά. Από όλα τα 
παραπάνω αναδεικνφεται μια επιπλζον ουςιαςτικι διαφορά. Σφμφωνα με το 
πρότυπο απαγορεφονται τα ζκτακτα αποτελζςματα, κάκε ζςοδο κι ζξοδο κεωρείται 
τακτικό και, ακόμα και ςε διορκϊςεισ λακϊν, γίνεται αναδρομικι αναδιατφπωςθ. 
(Ντηανάτοσ, 2008: 101) 

Σε ότι ζχει να κάνει με τον τρόπο παρουςίαςθσ των κοινϊν Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων, το πρότυπο παρζχει μια ελαςτικότθτα αναφορικά με τθν δομι τουσ. 
Θα μποροφςε να λεχκεί ότι, ο Ιςολογιςμόσ και θ Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ 
με βάςθ τα Δ.Λ.Ρ. είναι ιδιαίτερα ςυνοπτικζσ ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ. Γίνεται εδϊ μια 
ευςφνοπτθ παρουςίαςθ κάποιων λογαριαςμϊν και εκτενζςτερεσ αναφορζσ 
βρίςκονται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ. Και ςτισ δυο προαναφερκείςεσ 
καταςτάςεισ, θ Ελλθνικι νομοκεςία, ζχει ορίςει ςυγκεκριμζνα πρότυπα καταςτάςεων 
από τα οποία δεν μπορεί να παρεκκλίνει θ κάκε επιχείρθςθ, ενϊ ςτθν αντίκετθ 
πλευρά το πρότυπο, αφινει μεγάλα περικϊρια για προςκικεσ διαφορετικϊν 
λογαριαςμϊν. (Ντηανάτοσ, 2008: 102) 

Τελευταία κατθγορία λογαριαςμϊν όπου υπάρχει μία εμφανισ διαφορά μεταξφ των 
δφο αρχϊν, είναι οι λογαριαςμοί τάξεωσ. Τα Ελλθνικά πρότυπα ςφμφωνα με τον Κ.Ν. 
2190/20 ορίηουν ότι είναι υποχρεωτικό να γίνεται ςφνταξθ και των λογαριαςμϊν 
τάξεωσ οι οποίοι αφοροφν πλθροφορίεσ οι οποίεσ δεν ζχουν επίδραςθ ςτθν 
χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ επιχείρθςθσ. Το πρότυπο, δεν προβλζπει τζτοια 
κατθγορία λογαριαςμϊν, όμωσ μζςω των Σθμειϊςεων δίνει τθν δυνατότθτα για 
ςφνταξθ ανάλογων κατά κάποιο τρόπο πλθροφοριϊν. (Ντηανάτοσ, 2008: 104) 

Θ πιο ςθμαντικι διαφορά που εντοπίηεται ανάμεςα ςτο Ρρότυπο 1 και τα Ελλθνικά 
πρότυπα είναι θ ςυςχετιηόμενθ με τισ αρχζσ. Στθν Ελλάδα, κορυφαίεσ αρχζσ είναι θ 
Αρχι τθσ Συντθρθτικότθτασ και θ Αρχι του Ιςτορικοφ Κόςτουσ. Σφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., 
για τθν πρϊτθ δεν γίνεται καμία αναφορά ενϊ θ δεφτερθ υποβακμίηεται αρκετά. 
Αυτό ςυμβαίνει γιατί θ κυρίαρχθ αρχι είναι αυτι τθσ «Εφλογθσ αξίασ». Βζβαια, 
πρζπει να υπογραμμιςτεί εδϊ, ότι με αυτόν τον τίτλο δεν υφίςταται καμία λογιςτικι 
αρχι αλλά, ςχεδόν ςε όλα τα πρότυπα, τα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ και του 
Ρακθτικοφ αποτιμοφνται βάςει των εφλογων αξίων τουσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 105) 

Τζλοσ, ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., αν μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ και μζχρι τθν 
ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων ςυμβεί κάτι που δθμιουργεί κίνδυνο για τθν 
επιχείρθςθ, θ εταιρία οφείλει να δθμιουργιςει πρόβλεψθ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ. Στα Δ.Λ.Ρ. δεν ςυμβαίνει αυτό και το κζμα αντιμετωπίηεται, όπωσ ορίηει 



   Θ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΤΘΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 

36 
 

το πρότυπο 10 για «Γεγονότα μετά τθν θμερομθνία του Ιςολογιςμοφ». (Ντηανάτοσ, 
2008: 105) 

 

3.2  Δ.Λ.Ρ. 2 «ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ» 

3.2.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 2 «Αποκζματα» (I.A.S. 2 «Inventories») είναι να προδιαγράψει τον 
πρότυπο λογιςτικοκοςτολογικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα 
πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, αναφορικά με τα αποκζματα που αγοράηονται, καταςκευάηονται ι 
παράγονται από τισ εμπορικζσ και βιομθχανικζσ κυρίωσ επιχειριςεισ. (Johnson & 
Holgate, 2012: 20001; Σακζλλθσ, 2002: 103) 

Ωςτόςο, για να χαρακτθριςκεί ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ωσ απόκεμα, κα πρζπει 
πρωτίςτωσ να λαμβάνεται υπόψθν όχι θ υλικι του υπόςταςθ, αλλά ο ςκοπόσ για τον 
οποίο αποκτικθκε (Johnson & Holgate, 2012: 20004). Ζτςι, ςφμφωνα με το πρότυπο, 
ωσ «αποκζματα» νοοφνται τα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ τα οποία:   

- βρίςκονται ςτθν κατοχι των επιχειριςεων με ςκοπό να διατεκοφν προσ 
πϊλθςθ κατά τθ ςυνικθ πορεία των δραςτθριοτιτων τουσ (π.χ. εμπορεφματα, 
ζτοιμα προϊόντα κ.λπ.), 

- αποτελοφν μζροσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ των βιομθχανικϊν 
επιχειριςεων με ςκοπό να διατεκοφν προσ πϊλθςθ, μόλισ λάβουν τθ μορφι 
ετοίμων προϊόντων (π.χ. “παραγωγι ςε εξζλιξθ, θμικατεργαςμζνα υλικά” 
κ.λπ.), 

- αποκτϊνται από τισ επιχειριςεισ με ςκοπό τθν άμεςθ ανάλωςι τουσ επί τθσ 
παραγωγισ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν που πρόκειται να διατεκοφν προσ 
πϊλθςθ μόλισ λάβουν τθν τελικι τουσ μορφι (π.χ. πρϊτεσ και βοθκθτικζσ 
φλεσ, αναλϊςιμα υλικά κ.α.). (Σακζλλθσ, 2005: 398) 

Ρζραν όμωσ των ανωτζρω, κατά το Δ.Λ.Ρ. 2, ωσ «αποκζματα» νοοφνται και οι 
ακόλουκεσ επιπλζον περιπτϊςεισ: 

- πάςθσ φφςεωσ ακίνθτα, τα οποία αποκτά μία επιχείρθςθ με απϊτερο ςκοπό 
τθ μετζπειτα πϊλθςι τουσ, 

- κόςτθ κι ζξοδα υπθρεςιϊν, οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμθ πωλθκεί από τισ 
επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον αντίςτοιχο τομζα. (Γρθγοράκοσ, 
2008: 184) 

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί, ότι τα αποκζματα, όπωσ κι όλα τα 
ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ, κα πρζπει να αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό των 
επιχειριςεων, μόνο όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

 τα αποκζματα βρίςκονται ιδθ ςτθν κατοχι τθσ επιχείρθςθσ, 

 τα αποκζματα είναι πικανό ότι κα επιφζρουν μελλοντικά κζρδθ ςτθν 
επιχείρθςθ, 
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 το κόςτοσ των αποκεμάτων μπορεί να προςδιοριςτεί αξιόπιςτα. (Johnson & 
Holgate, 2012: 20004) 

Ειδικότερα, ωσ προσ τθν αρχικι αναγνϊριςθ του κόςτουσ των αποκεμάτων ςτα βιβλία 
των επιχειριςεων, εκείνθ κα πρζπει να γίνεται βάςει τθσ «αρχισ του ιςτορικοφ 
κόςτουσ», κατά τθν οποία λαμβάνονται υπόψθν όλεσ οι δαπάνεσ που 
πραγματοποιικθκαν από μία επιχείρθςθ για το ςκοπό τθσ απόκτθςισ τουσ. Επειδι 
όμωσ, οι εν λόγω δαπάνεσ μπορεί να διαφζρουν ανάλογα με τθ φφςθ και τθ χριςθ 
των αποκτοφμενων αποκεμάτων, αναγκαία κρίνεται ωσ εκ τοφτου θ διάκριςθ του 
ιςτορικοφ κόςτουσ κτιςθσ ςτισ εξισ κατθγορίεσ:  

 Κόςτοσ αγοράσ, το οποίο αναφζρεται ςτα αποκζματα που αγοράηει μία 
επιχείρθςθ με ςκοπό τθ μετζπειτα πϊλθςι τουσ (π.χ. εμπορεφματα) ι τθν 
άμεςθ ανάλωςι τουσ ςτθν παραγωγι (π.χ. πρϊτεσ φλεσ) και περιλαμβάνει τθν 
αξία που αναγράφεται ςτο τιμολόγιο, μειωμζνθ με πικανζσ εκπτϊςεισ και 
προςαυξθμζνθ με άλλα ζξοδα αγοράσ, όπωσ είναι τα ζξοδα μεταφορϊν, 
αςφαλίςτρων, προμθκειϊν κ.α. 

 Κόςτοσ παραγωγισ, το οποίο αναφζρεται ςτα αποκζματα που εξζρχονται τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ (π.χ. προϊόντα ζτοιμα και θμιτελι) και περιλαμβάνει 
τθν αξία των άμεςων υλικϊν κι εργατικϊν που αναλϊκθκαν επί τθσ 
παραγωγισ, πλζον των «Γενικϊν Βιομθχανικϊν Εξόδων», τα οποία νοοφνται 
επί τθσ ουςίασ ωσ τα ζμμεςα ςχετιηόμενα με τθν παραγωγι ζξοδα, όπωσ είναι 
τα ζμμεςα υλικά, θ ζμμεςθ εργαςία, οι αποςβζςεισ εργοςταςιακϊν κτιρίων κι 
εξοπλιςμϊν κ.α. (Γεωργίου, 2003: 16 - 17) 

Ωςτόςο, “ςφμφωνα με τον Σακζλλθ 2002”, υπάρχουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ δαπανϊν 
οι οποίεσ δε κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο ιςτορικό κόςτοσ των αποκεμάτων 
που εξζρχονται τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, αλλά να διαγράφονται απ’ ευκείασ ςτα 
αποτελζςματα τθσ χριςθσ τθν οποία αφοροφν. Τζτοιου είδουσ δαπάνεσ μπορεί να 
οφείλονται ςε: 

 “υπερβολικά ποςά άχρθςτων υλικϊν, 

 υπερβολικά ποςά εργαςίασ ι άλλων παραγωγικϊν δαπανϊν, 

 δαπάνεσ αποκικευςθσ, εκτόσ αν είναι αναγκαίεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία 
πριν από ζνα περαιτζρω ςτάδιο παραγωγισ, 

 γενικά ζξοδα διοίκθςθσ, που δε ςυμβάλλουν ςτο να φζρουν τα αποκζματα 
ςτθν παροφςα κζςθ και κατάςταςθ,  

 ζξοδα διάκεςθσ.” (Σακζλλθσ, 2002: 107 - 108) 

Εν ςυνεχεία, παρατίκεται θ αποςαφινιςθ οριςμζνων επιπλζον εννοιϊν, με ςκοπό τθν 
καλφτερθ κατανόθςθ των όςων ορίηει το πρότυπο κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ 
ενότθτασ: 

- Ωσ «κακαρι αξία ρευςτοποίθςθσ» νοείται θ τιμι κατά τθν οποία εκτιμάται ότι 
κα πωλθκεί ζνα απόκεμα, αφοφ αφαιρεκοφν τυχόν επιπλζον κόςτθ κι ζξοδα 
τα οποία κακίςτανται απαραίτθτα ϊςτε να πραγματοποιθκεί θ πϊλθςθ π.χ. 
κόςτθ κι ζξοδα μετατροπϊν ι περαιτζρω επεξεργαςίασ κ.λπ., 

- Ωσ «τρζχουςα αξία» νοείται το κόςτοσ που κα πρζπει να δαπανιςει μία 
επιχείρθςθ για τθν αντικατάςταςθ ενόσ αποκζματοσ, όπωσ αυτό ζχει 
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διαμορφωκεί από τισ αγορζσ κατά τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ διαχειριςτικισ 
τθσ χριςθσ. (Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 661) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, ςε αυτό εντάςςονται όλεσ 
οι κατθγορίεσ αποκεμάτων, με εξαίρεςθ εκείνεσ που αφοροφν ςε αποκζματα τα 
οποία προκφπτουν από:  

 ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων (Δ.Λ.Ρ. 11), 

 χρθματοοικονομικά μζςα (Δ.Λ.Ρ. 39), 

 βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία που ςυνδζονται με αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ 
(Δ.Λ.Ρ. 41). (Johnson & Holgate, 2012: 20001) 

Επίςθσ, από το πεδίο εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 2, αποκλείεται και θ περίπτωςθ 
επιμζτρθςθσ των αποκεμάτων που κατζχονται από: 

 παραγωγοφσ αγροτικϊν, δαςικϊν και ορυκτϊν προϊόντων, κατά τθν ζκταςθ 
που εκείνα επιμετρϊνται ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία τουσ, ςφμφωνα 
με τισ γενικά κακιερωμζνεσ πρακτικζσ που ιςχφουν ςτουσ κλάδουσ αυτοφσ, 

 διαπραγματευτζσ – μεςολαβθτζσ εμπορευμάτων, οι οποίοι επιμετροφν τα 
αποκζματά τουσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ, μειωμζνθ κατά τα κόςτθ πωλιςεων.                                     
(Johnson & Holgate, 2012: 20001 - 20002) 

Θ εφαρμογι του εν λόγω προτφπου ξεκινά για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1995 κι ζπειτα, ενϊ 
αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 2 «Αποτίμθςθ κι Εμφάνιςθ των Αποκεμάτων ςτα 
Ρλαίςια των Αρχϊν του Ιςτορικοφ Κόςτουσ», το οποίο είχε εγκρικεί κατά το ζτοσ 1975 
(Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 252; Σακζλλθσ, 2002: 140). Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, ότι το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ κατά το ζτοσ 2004, οι 
οποίεσ άρχιςαν να εφαρμόηονται για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που 
ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 ι αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ τθν 
αναδρομικι εφαρμογι τουσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 184; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 2) 

 

3.2.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, όπωσ εκείνθ εφαρμόηεται ςτθ χϊρα μασ, “τα 
αποκζματα παρακολουκοφνται ςτθ 2θ ομάδα” του Ελλθνικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου και 
νοοφνται ωσ τα ςτοιχεία του Ενεργθτικοφ που ζχουν υλικι υπόςταςθ και τα οποία: 

- βρίςκονται ςτθν κατοχι των επιχειριςεων με ςκοπό να διατεκοφν προσ 
πϊλθςθ “κατά τθ ςυνικθ πορεία” των δραςτθριοτιτων τουσ (π.χ. 
εμπορεφματα, ζτοιμα προϊόντα κ.λπ.), 

- αποτελοφν μζροσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ των βιομθχανικϊν 
επιχειριςεων με ςκοπό να διατεκοφν προσ πϊλθςθ μόλισ λάβουν “τθ μορφι 
ετοίμων προϊόντων” (π.χ. παραγωγι ςε εξζλιξθ, θμικατεργαςμζνα υλικά κ.λπ.), 

- αποκτϊνται από μία επιχείρθςθ με ςκοπό τθν άμεςθ ανάλωςι τουσ επί τθσ 
παραγωγισ των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν που πρόκειται να διατεκοφν προσ 
πϊλθςθ μόλισ λάβουν τθν τελικι τουσ μορφι (π.χ. πρϊτεσ και βοθκθτικζσ 
φλεσ, αναλϊςιμα υλικά κ.α.), 
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- αποκτϊνται από τισ επιχειριςεισ με ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα “για 
τθν καλι λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι, κακϊσ και τθν ιδιοπαραγωγι 
παγίων ςτοιχείων” (π.χ. ανταλλακτικά παγίων ςτοιχείων κ.α.), 

- αποκτϊνται από τισ επιχειριςεισ με ςκοπό να χρθςιμοποιθκοφν ωσ μζςα τα 
οποία κα ςυςκευάςουν τα παραχκζντα προϊόντα ι τα εμπορεφματα που 
πρόκειται να πωλθκοφν (π.χ. υλικά και είδθ ςυςκευαςίασ κ.α.). (Μπατςινίλασ 
& Ρατατοφκασ, 2010: 595 - 596) 

Ωςτόςο, ςε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι τα αποκζματα που 
βρίςκονται ςτθν κατοχι μίασ επιχείρθςθσ, μπορεί, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ τθσ 
αγοράσ και τθσ ιδιοπαραγωγισ που ζχουν ιδθ αναφερκεί, “να προζρχονται επίςθσ 
από ανταλλαγζσ, ειςφορζσ ςε είδοσ ι ακόμθ κι από δωρεζσ.” (Μπατςινίλασ & 
Ρατατοφκασ, 2010: 595) 

  

3.2.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Ρροτοφ ξεκινιςει θ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων, ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των αποκεμάτων ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ των επιχειριςεων, κα πρζπει εν πρϊτοισ να τονιςτεί το γεγονόσ, ότι τα 
αποκζματα αποτελοφν ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ λογαριαςμοφσ για τισ 
επιχειριςεισ που υπάγονται ςτον κλάδο του εμπορίου και τθσ βιομθχανοποίθςθσ, 
αφοφ μζςω των ετιςιων υπολογιςμϊν του κόςτουσ παραχκζντων προϊόντων και του 
κόςτουσ πωλθκζντων εμπορευμάτων/προϊόντων, επθρεάηουν ςε αρκετά μεγάλο 
βακμό τα αποτελζςματα κάκε χριςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι το Δ.Λ.Ρ. 
2 επιβάλλει χειριςμοφσ οι οποίοι διαφοροποιοφνται ςθμαντικά ςε ςχζςθ με τα όςα 
προβλζπουν τα Ε.Λ.Ρ., θ ανάλυςθ των οποίων παρατίκεται ευκφσ αμζςωσ κι ζχει ωσ 
εξισ:  

Αρχικά, όςον αφορά τθν ζννοια των αποκεμάτων, κι ενϊ, ςε γενικζσ γραμμζσ εκείνθ 
ταυτίηεται βάςει των όςων ορίηονται από Δ.Λ.Ρ. κι Ε.Λ.Ρ. αντίςτοιχα, υπάρχουν 
ωςτόςο οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ είναι εκείνθ του αποκζματοσ υπθρεςιϊν, θ 
οποία ςε αντίκεςθ με το πρότυπο δεν υιοκετείται από τα Ε.Λ.Ρ., κακϊσ κι εκείνθσ των 
ανταλλακτικϊν παγίων ςτοιχείων, που ενϊ, κατά τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα μασ αποτελεί 
περίπτωςθ θ οποία περιλαμβάνεται ςτθν ζννοια των αποκεμάτων, εκείνθ κατά το 
Δ.Λ.Ρ. 2, κεωρείται αντικζτωσ ωσ κεφαλαιουχικι δαπάνθ, θ οποία προςαυξάνει το 
κόςτοσ κτιςθσ των παγίων ςτοιχείων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 184; Σακζλλθσ, 2005: 138, 
171) 

Μία επιπλζον διαφορά που παρατθρείται μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 2 κι Ε.Λ.Ρ., είναι εκείνθ που 
ςχετίηεται με το αρχικό κόςτοσ κτιςθσ των αποκεμάτων, το οποίο ςφμφωνα με τα όςα 
ορίηει το πρότυπο ςυναρτιςει των Δ.Λ.Ρ. 21 και Δ.Λ.Ρ. 23, μπορεί να προςαυξάνεται 
είτε με ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ “ςτισ περιπτϊςεισ που τα εμπορεφματα ι οι 
πρϊτεσ φλεσ προζρχονται από χϊρεσ με διαφορετικό νόμιςμα, όπου μετά τθν αγορά 
επακολοφκθςε ςοβαρι υποτίμθςθ του ξζνου νομίςματοσ” και οι ηθμίεσ που 
προκλικθκαν δε μποροφν να διακανονιςτοφν με διαφορετικό τρόπο, είτε ακόμθ και 
με το κόςτοσ τόκων δανειςμοφ, ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν αποκζματα τα οποία 
απαιτοφν τθν παρζλευςθ ςθμαντικοφ χρόνου ϊςτε να καταςτοφν κατάλλθλα προσ 
πϊλθςθ (π.χ. αλκοολοφχα ποτά ι διαφόρων ειδϊν γαλακτοκομικά προϊόντα κ.α.). Εν 
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αντικζςει, τα Ε.Λ.Ρ. δεν προβλζπουν παρόμοια αντιμετϊπιςθ, αφοφ δεν επιτρζπουν 
τθν αφξθςθ του αρχικοφ κόςτουσ κτιςθσ των αποκεμάτων με τζτοιου είδουσ δαπάνεσ. 
(Γεωργίου, 2003: 17; Σακζλλθσ, 2002: 104, 143) 

Ακόμθ, ςθμαντικζσ διαφορζσ παρατθροφνται κι ωσ προσ τισ μεκόδουσ που κα πρζπει 
να χρθςιμοποιοφνται από τισ επιχειριςεισ για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ κτιςθσ 
των αποκεμάτων τουσ, όπου κατά το Δ.Λ.Ρ. 2, προβλζπονται τα εξισ: 

 αναφορικά με τα αποκζματα τα οποία εξζρχονται από μία διαδικαςία μαηικισ 
παραγωγισ, ωσ βαςικι μζκοδοσ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ κτιςθσ τουσ, 
επιβάλλεται είτε θ μζκοδοσ του «μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ», είτε θ μζκοδοσ 
«FIFO», ενϊ θ μζκοδοσ «LIFO» θ οποία αποτελοφςε εναλλακτικι μζκοδο για 
τον προςδιοριςμό του κόςτουσ κτιςθσ τζτοιου είδουσ αποκεμάτων, ζχει πλζον 
απαγορευτεί, μετά και τθν τελευταία ανακεϊρθςθ τθν οποία υπζςτθ το 
πρότυπο κατά το ζτοσ 2004 και θ οποία άρχιςε να ιςχφει για τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ των χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2005 ι αργότερα 
(MacKenzie et al, 2013: 139; Σακζλλθσ, 2005: 400 - 401), 

 αναφορικά με τα αποκζματα τα οποία δεν υφίςτανται τθ διαδικαςία μαηικισ 
παραγωγισ, κακϊσ και για εκείνα που προορίηονται να εξυπθρετιςουν 
“ειδικοφσ ςκοποφσ” τθσ επιχείρθςθσ, ωσ βαςικι μζκοδοσ προςδιοριςμοφ του 
κόςτουσ κτιςθσ τουσ, επιβάλλεται θ μζκοδοσ του «εξατομικευμζνου κόςτουσ». 
(Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 683) 

Από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., για τον υπολογιςμό του κόςτουσ κτιςθσ των 
αποκεμάτων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί “οποιαδιποτε παραδεγμζνθ μζκοδοσ”, οι 
οποίεσ “ςφμφωνα με τον Σακζλλθ 2005 αναφζρονται ωσ θ μζκοδοσ του «μζςου 
ςτακμικοφ κόςτουσ», θ μζκοδοσ του «κυκλοφοριακοφ μζςου όρου» ι των 
«διαδοχικϊν υπολοίπων», θ μζκοδοσ «FIFO», θ μζκοδοσ «LIFO», θ μζκοδοσ του 
«βαςικοφ αποκζματοσ», θ μζκοδοσ του «εξατομικευμζνου κόςτουσ» και θ μζκοδοσ 
του «προτφπου κόςτουσ»”. Σε αυτό το ςθμείο αξίηει να αναφερκεί, ότι ςφμφωνα με 
το ν. 2190/1920 και το άρκρο 28 του πρϊθν Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ι Κϊδικασ 
Φορολογικισ Απεικόνιςθσ Συναλλαγϊν, όπωσ μετονομάςτθκε ςτθ ςυνζχεια), θ 
επιλογι τθσ μεκόδου που κα χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ 
κτιςθσ των αποκεμάτων εξαρτάται από τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ και κα πρζπει να 
ακολουκείται κατά πάγια τακτικι. (Σακζλλθσ, 2005: 400)                     

Επίςθσ, όςον αφορά τα “μεγάλου αρικμοφ και μεγάλθσ ταχφτθτασ κυκλοφορίασ” 
αποκζματα, το πρότυπο επιτρζπει τον προςδιοριςμό του κόςτουσ κτιςθσ τουσ ςε 
«τιμζσ λιανικισ πϊλθςθσ», χειριςμόσ ο οποίοσ όμωσ δεν υιοκετείται από τα Ε.Λ.Ρ. 
(Σακζλλθσ, 2005: 401) 

Επιπλζον, το πρότυπο παρζχει τθ δυνατότθτα αλλαγισ τθσ μεκόδου που οι ίδιεσ οι 
επιχειριςεισ ζχουν επιλζξει για τον υπολογιςμό του κόςτουσ κτιςθσ των αποκεμάτων 
τουσ, αρκεί θ αλλαγι αυτι να επιφζρει μία πιο ορκι απεικόνιςθ ςτισ οικονομικζσ τουσ 
καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με τα γεγονότα και τισ ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ πραγματοποιοφν 
κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, ενϊ οι οποιεςδιποτε μεταβολζσ που ενδζχεται να 
προκφψουν από τζτοιου είδουσ χειριςμοφσ, κα πρζπει να καταχωροφνται ςτα 
αποτελζςματα τθσ χριςθσ τθν οποία αφοροφν, ςφμφωνα πάντα και με τα όςα ορίηει 
το Δ.Λ.Ρ. 8 «Λογιςτικζσ Ρολιτικζσ, Μεταβολζσ των Λογιςτικϊν Εκτιμιςεων και Λάκθ». 
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Αντικζτωσ, τα Ε.Λ.Ρ. δεν επιτρζπουν τθν οποιαδιποτε αλλαγι ςτθ μζκοδο που οι 
ίδιεσ οι επιχειριςεισ ζχουν επιλζξει για τον υπολογιςμό του κόςτουσ κτιςθσ των 
αποκεμάτων τουσ, παρά “μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Λογιςτικϊν Βιβλίων 
και μόνο αν θ αλλαγι αυτι αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
επιχείρθςθσ ι για άλλουσ ςπουδαίουσ λόγουσ.” (Σακζλλθσ, 2005: 172, 401; Γεωργίου, 
2003: 63 - 64; Σακζλλθσ, 2002: 144) 

Πςον αφορά τθν αξία κατά τθν οποία κα πρζπει να αποτιμϊνται τα αποκζματα που 
βρίςκονται ιδθ ςτθν κατοχι μίασ επιχείρθςθσ, εκείνθ ςφμφωνα με το πρότυπο, 
ορίηεται ωσ θ μικρότερθ που αναμζνεται να προκφψει από τθ ςφγκριςθ μεταξφ τθσ 
αξίασ κτιςθσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ τουσ, ενϊ από τθν άλλθ, κατά 
τα Ε.Λ.Ρ., εκείνθ ορίηεται ωσ θ μικρότερθ που αναμζνεται να προκφψει από τθ 
ςφγκριςθ μεταξφ τθσ αξίασ κτιςθσ και τθσ τρζχουςασ, κατά τθν θμερομθνία 
κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ, αξίασ τουσ. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που θ τρζχουςα 
αξία των αποκεμάτων είναι μικρότερθ από τθν αξία κτιςθσ τουσ, αλλά ςυγχρόνωσ 
μεγαλφτερθ από τθν κακαρι αξία ρευςτοποίθςθσ, τότε κατά τα Ε.Λ.Ρ. (ν.2190/1920, 
άρκρο 43, παρ. 7α), μπορεί να επιτραπεί ςτισ επιχειριςεισ να αποτιμιςουν τα 
αποκζματά τουσ “ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία τουσ.” (Σακζλλθσ, 2002: 145 - 
146) 

Επίςθσ, το παρόν πρότυπο δε δζχεται μόνο τθν “κατ’ είδοσ” αποτίμθςθ των 
αποκεμάτων, όπωσ αντικζτωσ ςυμβαίνει ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ επιτρζπει και τθν 
εφαρμογι των ομαδοποιθμζνων αποτιμιςεων, θ οποία όμωσ ςυνίςταται 
αποκλειςτικά για τισ περιπτϊςεισ των αποκεμάτων “που αφοροφν τθν ίδια 
παραγωγικι γραμμι, ζχουν όμοιουσ ςκοποφσ ι τελικζσ χριςεισ, παράγονται και 
διατίκενται ςτθν αγορά τθσ ίδιασ γεωργικισ περιοχισ και πρακτικά δε μποροφν να 
αποτιμθκοφν ξεχωριςτά από άλλα είδθ τθσ παραγωγικισ γραμμισ.” (Σακζλλθσ, 2005: 
172; Σακζλλθσ, 2002: 145) 

Ακόμθ, κατά το Δ.Λ.Ρ. 2, δυνατι κακίςταται θ χριςθ “διαφορετικϊν μεκόδων” 
υπολογιςμοφ του κόςτουσ κτιςθσ, κι ωσ ςυνζπεια τοφτου, “διαφορετικϊν μεκόδων 
αποτίμθςθσ” για ανόμοια είδθ αποκεμάτων, χειριςμόσ ο οποίοσ εναντιϊνεται ςτα 
όςα ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ., κακϊσ εκείνα δεν παρζχουν ανάλογθ δυνατότθτα. (Σακζλλθσ, 
2002: 145) 

Επιπλζον, όςον αφορά τα άμεςα υλικά που κατζχονται από μία επιχείρθςθ με ςκοπό 
τθ χρθςιμοποίθςι τουσ επί τθσ παραγωγισ ετοίμων προϊόντων (λογαριαςμοί 24, 25 
και 26 του Ε.Γ.Λ.Σ.), εκείνα κατά το πρότυπο, δεν επιδζχονται αποτίμθςθ χαμθλότερθ 
από το κόςτοσ κτιςθσ τουσ, εφόςον θ πϊλθςθ των ετοίμων προϊόντων επί των οποίων 
κα αναλωκοφν, πρόκειται να γίνει ςε τιμι ίςθ ι μεγαλφτερθ του κόςτουσ παραγωγισ 
τουσ. Ωςτόςο, το Δ.Λ.Ρ. 2 παρζχει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να αποτιμοφν 
τζτοιου είδουσ υλικά ςτθν κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία τουσ, αλλά μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που τα ζτοιμα προϊόντα επί των οποίων κα αναλωκοφν, πρόκειται να 
ζχουν κόςτοσ παραγωγισ μεγαλφτερο τθσ κακαρισ αξίασ ρευςτοποίθςθσ. Από τθν 
άλλθ, τα Ε.Λ.Ρ. δεν προβλζπουν ανάλογθ αντιμετϊπιςθ, αφοφ και ςε αυτιν τθν 
περίπτωςθ επιβάλλουν τθν εφαρμογι τθσ αποτίμθςθσ  ςτθν κατ’ είδοσ μικρότερθ 
αξία. (Σακζλλθσ, 2002: 127, 145) 
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Τζλοσ, όςον αφορά τισ ηθμίεσ “υποτίμθςθσ των αποκεμάτων” που ενδζχεται να 
προκφψουν κατά τθ διαδικαςία τθσ απογραφισ ςτο τζλοσ κάκε οικονομικισ 
περιόδου, εκείνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο, κα πρζπει να λογίηονται ςε πίςτωςθ ενόσ 
αντίκετου λογαριαςμοφ «προβλζψεωσ», ο οποίοσ εν ςυνεχεία κα πρζπει να 
χρεϊνεται με κάκε πικανι “μεταγενζςτερθ αφξθςθ τθσ αξίασ ρευςτοποίθςθσ” των 
ιδθ υποτιμοφμενων ειδϊν, αφινοντασ ζτςι ανεπθρζαςτθ τθν αρχικι αξία κατά τθν 
οποία αποκτικθκαν. Εν αντικζςει των όςων ορίηει το πρότυπο, κατά τα Ε.Λ.Ρ., οι 
ηθμίεσ από τυχόν υποτίμθςθ των αποκεμάτων, κα πρζπει να λογίηονται αφαιρετικά 
τθσ αρχικισ αξίασ κτιςθσ τουσ, επθρεάηοντασ ζτςι τα αποτελζςματα χριςθσ μζςω τθσ 
προςαφξθςθσ που κα ζχει πλζον υποςτεί το κόςτοσ πωλθκζντων από τον ωσ άνω 
λογιςτικό χειριςμό. Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, ότι θ νζα αξία αποτίμθςθσ που 
προκφπτει από τθν εν λόγω ηθμία των αποκεμάτων και θ οποία κα είναι ςαφϊσ 
μικρότερθ από τθν προ ηθμίασ αξία τουσ, κεωρείται πλζον ωσ θ νζα αρχικι αξία 
κτιςθσ τουσ για τθν επόμενθ οικονομικι περίοδο, χειριςμόσ ο οποίοσ οδθγεί ςε μία 
μόνιμθ απαξίωςθ των αποκεμάτων, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που υπάρξει μία 
μεταγενζςτερθ αφξθςθ τθσ κακαρισ αξίασ ρευςτοποίθςθσ ι τθσ τρζχουςασ αξίασ 
τουσ. (Τριάρχθσ, 2009: 16; Σακζλλθσ, 2005: 402) 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ προαναφερκείςασ διαφοράσ, παρατίκεται το 
ακόλουκο απλοποιθμζνο παράδειγμα: 

Ζςτω, λοιπόν, Εμπόρευμα Α με απόκεμα κατά τθν 31/12/2012, 1.000 τεμάχια, κόςτοσ 
κτιςθσ 200 ευρϊ/τεμάχιο και κακαρι αξία ρευςτοποίθςθσ 190 ευρϊ. Ζςτω, επίςθσ, 
ότι κατά τθ λιξθ τθσ επόμενθσ οικονομικισ περιόδου (31/12/2013) το εμπόρευμα Α 
δεν ζχει ακόμθ πωλθκεί και θ κακαρι αξία ρευςτοποίθςισ του ζχει αυξθκεί ςε 210 
ευρϊ.  

Σφμφωνα, λοιπόν, με τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ 
υποενότθτασ, ωσ αξία αποτίμθςθσ του εμπορεφματοσ Α κατά τθν 31/12/2012, 
ορίηεται θ μικρότερθ μεταξφ τθσ αξίασ κτιςθσ και τθσ κακαρισ ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ 
του.  

Επομζνωσ: 

 Θ αποτίμθςθ του εμπορεφματοσ Α κα γίνει με βάςθ τθν κακαρι 
ρευςτοποιιςιμθ αξία του, αφοφ 190 ευρϊ < 200 ευρϊ. 

 Το εμπόρευμα Α υφίςταται ηθμία αποτίμθςθσ ίςθ με: κόςτοσ κτιςθσ – κακαρι 
ρευςτοποιιςιμθ αξία = 200 – 190 = 10 ευρϊ ανά τεμάχιο και ςυνολικοφ 
φψουσ: ςυνολικό απόκεμα εμπορεφματοσ Α * ηθμία αποτίμθςθσ ανά τεμάχιο = 
1.000 * 10 = 10.000 ευρϊ. 

Ζτςι, οι εγγραφζσ που πρόκειται να γίνουν κατά τθν 31/12/2012 και 31/12/2013, 
βάςει του Δ.Λ.Ρ. 2 και των Ε.Λ.Ρ. και ςφμφωνα πάντα με τα ανωτζρω αρικμθτικά 
δεδομζνα,  ζχουν ωσ εξισ: 

Εγγραφζσ βάςει Δ.Λ.Π. 2 

(31/12/2012) 

Ηθμία Αποτίμθςθσ                                                                                                 10.000                                          
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                        Αποκζματα (Ρροβλζψεισ Υποτίμθςθσ Εμπορεφματοσ Α)         10.000                

-Εγγραφι Ηθμίασ Αποτίμθςθσ- 

(31/12/2013) 

Αποκζματα (Ρροβλζψεισ Υποτίμθςθσ Εμπορεφματοσ Α)                              10.000                           

                        Κζρδοσ Αποτίμθςθσ                                                                          10.000                                                    

-Εγγραφι Αναςτροφισ Ηθμίασ Αποτίμθςθσ- 

Εγγραφζσ βάςει Ε.Λ.Π. 

(31/12/2012) 

(1) 

Γενικι Εκμετάλλευςθ (Αποκζματα Ζναρξθσ Χριςθσ)                                   200.000                                           

                          Αρχικό Απόκεμα Εμπορεφματοσ Α                                           200.000                        

-Εγγραφι Αρχικοφ Αποκζματοσ Εμπορεφματοσ Α ςε Γενικι Εκμετάλλευςθ- 

 (2) 

Τελικό Απόκεμα Εμπορεφματοσ Α                                                                    190.000 

                         Γενικι Εκμετάλλευςθ (Αποκζματα Τζλουσ Χριςθσ)             190.000             

-Εγγραφι Τελικοφ Αποκζματοσ Εμπορεφματοσ Α ςε Γενικι Εκμετάλλευςθ- 

(31/12/2013) 

(1) 

Γενικι Εκμετάλλευςθ (Αποκζματα Ζναρξθσ Χριςθσ)                                     190.000 

                          Αρχικό Απόκεμα Εμπορεφματοσ Α                                           190.000                 

-Εγγραφι Αρχικοφ Αποκζματοσ Εμπορεφματοσ Α ςε Γενικι Εκμετάλλευςθ- 

(2) 

Τελικό Απόκεμα Εμπορεφματοσ Α                                                                     190.000 

                          Γενικι Εκμετάλλευςθ (Αποκζματα Τζλουσ Χριςθσ)            190.000               

-Εγγραφι Τελικοφ Αποκζματοσ Εμπορεφματοσ Α ςε Γενικι Εκμετάλλευςθ- 
(Τριάρχθσ, 2009: 13 – 16; Σακζλλθσ, 2002: 137 - 138) 

Ππωσ παρατθρείται, λοιπόν, από τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, το Δ.Λ.Ρ. 2 αποτελεί 
ζνα πρότυπο το οποίο επιφζρει πλθκϊρα ςθμαντικϊν αλλαγϊν ζναντι των Ε.Λ.Ρ. ςτον 
τρόπο βάςει του οποίου προςδιορίηεται κι εν τζλει απεικονίηεται το κόςτοσ των 
αποκεμάτων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, γεγονόσ που κακιςτά 
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εξαιρετικά δφςκολθ τθν υιοκζτθςι του από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που 
υποχρεοφνται να το εφαρμόςουν, κακϊσ εκείνεσ κα πρζπει πλζον να επανεξετάςουν 
ζνα μεγάλο μζροσ του κοςτολογικοφ τουσ ςυςτιματοσ, ϊςτε να μπορζςουν να 
παρζχουν ανάλογθ αντιμετϊπιςθ. 

 

3.3 Δ.Λ.Ρ. 11 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»  

3.3.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 11 (I.A.S. 11 «Construction Contracts»), είναι ο κακοριςμόσ του 
λογιςτικοφ χειριςμοφ των εςόδων και του κόςτουσ που ςχετίηονται με τισ ςυμβάςεισ 
καταςκευισ. Θ ιδιαιτερότθτα των ςυμβάςεων καταςκευισ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, 
λόγω τθσ φφςθσ τθσ δραςτθριότθτασ που ορίηουν οι ςυμβάςεισ, ενδζχεται θ 
θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν με τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τουσ να 
εμπίπτουν ςε διαφορετικζσ χριςεισ.  Συνεπϊσ, θ κατανομι των εςόδων και του 
κόςτουσ ςτισ ςωςτζσ λογιςτικζσ περιόδουσ, είναι το βαςικό κζμα του προτφπου. 
(Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 11) 

Αναλφοντασ τον ςκοπό του προτφπου, κα πρζπει να εξεταςτοφν αρχικά κάποιοι όροι 
όπωσ είναι θ ςφμβαςθ καταςκευισ, τα ζςοδα ενόσ ζργου και το καταςκευαςτικό 
κόςτοσ, κακϊσ και πϊσ όλα αυτά ςχετίηονται με το Δ.Λ.Ρ. 11. 

Ωσ «ςφμβαςθ καταςκευισ» ορίηεται, θ γραπτι ςυμφωνία που ζχει ςυναφκεί για τθν 
καταςκευι ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι και ενόσ ςυνόλου ςτοιχείων, τα οποία 
βζβαια είναι αλλθλοεξαρτϊμενα ωσ προσ τθ λειτουργία, το ςκοπό και το ςχεδιαςμό 
τουσ.  Οι ςυμβάςεισ ςφμφωνα με το πρότυπο, χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ :  

 Συμβάςεισ ςτακεροφ τιμιματοσ: ςυμβάςεισ, δθλαδι, με ςτακερό τίμθμα ανά 
καταςκευαηόμενθ μονάδα. Κάποιεσ φορζσ ενδζχεται να υπάρχουν και ριτρεσ 
αναπροςαρμογισ του κόςτουσ. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2014: 118) 

 Συμβάςεισ κόςτουσ πλζον κζρδουσ: ςυμβάςεισ, δθλαδι, κατά τισ οποίεσ ο 
καταςκευαςτισ κα ειςπράξει το αντίτιμο του, το οποίο κα είναι το κόςτοσ 
πλζον κάποιου ποςοςτοφ επάνω ςε αυτό  ι πλζον μίασ ςτακερισ αμοιβισ. 
(Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2014: 118) 

Το καταςκευαςτικό κόςτοσ, περιλαμβάνει όλα τα άμεςα ζξοδα που ςχετίηονται με το 
ςυγκεκριμζνο ζργο που μελετάμε. Μζςα από το ςυμφωνθκζν ςυμβόλαιο, είναι 
δυνατόν να πθγάηουν και άλλα ζξοδα, όπωσ για παράδειγμα ζξοδα άδειασ αςκιςεωσ 
επαγγζλματοσ καταςκευαςτι, τα οποία επίςθσ οφείλουν να εμφανίηονται ςτο 
ςυνολικό καταςκευαςτικό κόςτοσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 145 - 146) 

Από τθν άλλθ πλευρά, ωσ “ζςοδα”, νοείται το αρχικό ποςό που ζχει ςυμφωνθκεί ςτθν 
ςφμβαςθ πλζον οποιοδιποτε άλλο ποςό προκφψει ςτο μζλλον από τυχόν 
διαφοροποιιςεισ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. Ιδιαίτερθ μνεία πρζπει να γίνει ςε άλλα 
ζςοδα που μπορεί να προκφψουν, όπωσ τα λεγόμενα κίνθτρα. Τα κίνθτρα αποτελοφν 
ζςοδα για ενδεχόμενθ καταςκευι του ζργου νωρίτερα από τθν ςυμφωνθμζνθ 
θμερομθνία.  Στθν περίπτωςθ αυτι τα ζςοδα αυτά λαμβάνονται υπόψθ μόνο ςε 
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περίπτωςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2014: 118 – 120; 
Ντηανάτοσ, 2008: 146 - 147) 

«Το πρότυπο ςυνεπϊσ εφαρμόηεται για τθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των ςυμβάςεων 
καταςκευισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των εργολθπτϊν». (Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 11) 

Το Δ.Λ.Ρ. 11 «Συμβάςεισ Καταςκευισ Ζργων» εγκρίκθκε τον Μάρτιο 1979 και τζκθκε 
ςε ιςχφ τον Ιανουάριο του 1980.  Ανακεωρικθκε όμωσ, το 1993 και το ανακεωρθμζνο 
πλζον πρότυπο εφαρμόηεται από 1 Ιανουαρίου 1995. Αξίηει να ςθμειωκεί, επίςθσ, ότι 
ζχει ιδθ ςυμφωνθκεί πωσ από 1 Ιανουαρίου 2017 κα αντικαταςτακεί από το Δ.Ρ.Χ.Α. 
15 «Ζςοδα από ςυμβάςεισ πελατϊν». (Iasplus: I.A.S. 11) 

 

3.3.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ.  

Μελετϊντασ τθν Ελλθνικι νομοκεςία αναφορικά με τισ Καταςκευαςτικζσ Συμβάςεισ, 
παρατθρείται ότι δεν υπάρχει επαρκζσ πλαίςιο ςτον εμπορικό νόμο. Γίνεται ζνασ 
διαχωριςμόσ των καταςκευαςτικϊν ζργων ςε δθμόςια και ιδιωτικά, αλλά περαιτζρω 
ανάλυςθ ςχετικι με τισ ςυμβάςεισ δεν πραγματοποιείται. (Ντηανάτοσ, 2008: 142) 

 

3.3.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ξεκινϊντασ τθ ςφγκριςθ τθσ διαφορετικισ αντιμετϊπιςθσ του προτφπου ςε ςχζςθ με 
τθν ελλθνικι νομοκεςία πρζπει να αναφερκεί ότι, ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 11. υπάρχει 
μια αναλυτικι προςζγγιςθ για τα καταςκευαςτικά ζργα. Σε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. τα 
οποία δεν ορίηουν κάποια ιδιαίτερθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ, προκφπτει ότι οι γενικζσ 
αρχζσ που ιςχφουν για κάκε λογαριαςμό που κινείται ιςχφουν και για τα 
καταςκευαςτικά ζργα, γεγονόσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό αν αναλογιςτεί κανείσ ότι 
διακρίνεται μια ςθμαντικι διαφορά εξ οριςμοφ για τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των 
καταςκευαςτικϊν ςυμβάςεων ςυνολικά. (Ντηανάτοσ, 2008: 151)  

Εν ςυνεχεία, το πρότυπο ειςάγει μία νζα ζννοια όςον αφορά τισ ςυμβάςεισ ζργων. Ο 
λογιςτικόσ χειριςμόσ των ζργων οφείλει να γίνεται με τθν μζκοδο τθσ ποςοςτιαίασ 
ολοκλιρωςθσ, εν αντικζςει με τθν Ελλθνικι νομοκεςία όπου ωσ γνωςτόν ιςχφει θ 
αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και θ αρχι ότι τα ζξοδα και τα ζςοδα πρζπει να 
λογίηονται κατά τθν πραγματοποίθςθ τουσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 151) 

Ρροχωρϊντασ, βλζπουμε ότι ςτο πρότυπο υπάρχει μζριμνα και για τα παρεπόμενα 
ζςοδα από ζργα. Τα Δ.Λ.Ρ. ορίηουν ότι τυχόν ζςοδα που δεν ζχουν να κάνουν με το 
ζργο αυτό κακεαυτό αλλά προκφπτουν από διαδικαςίεσ που γίνονται παράλλθλα, 
όπωσ π.χ. εκποίθςθ προϊόντων κατεδάφιςθσ μποροφν να ςυμψθφιςτοφν με τα κόςτθ 
του ζργου. Θ Ελλθνικι νομοκεςία, ωςτόςο, απαγορεφει ρθτά κάτι τζτοιο και ορίηει ότι 
τα ζςοδα αυτά κα πρζπει να εμφανιςτοφν διακεκριμζνα. (Ντηανάτοσ, 2008: 152) 

Ζνα άλλο ςτοιχείο που αξίηει να αναφερκεί είναι το γεγονόσ ότι, ςφμφωνα με το 
πρότυπο, ενδεχόμενο κόςτοσ δανειςμοφ ι κόςτοσ απόκτθςθσ ζργου μπορεί να 
περιλθφκεί ςτο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου. Από τθν άλλθ πλευρά, ςφμφωνα  με τα 
Ε.Λ.Ρ. τα χρθματοοικονομικά ζξοδα εμφανίηονται διακεκριμζνα και χωρίσ επίδραςθ 
ςτο κόςτοσ και τα ζξοδα απόκτθςθσ ζργου βαρφνουν απευκείασ τα αποτελζςματα· 
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μόνο ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα μποροφςαν να μεταφερκοφν ςτα ζξοδα 
εγκατάςταςθσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 152) 

Σε ζνα γενικότερο πλαίςιο και “ςφμφωνα με τον Ντηανάτο 2008, από λογιςτικισ 
πλευράσ, θ οποιαδιποτε αναγνϊριςθ εςόδων και εξόδων με απϊτερο ςκοπό τον 
υπολογιςμό πικανοφ κζρδουσ κα πρζπει να γίνεται όταν το ζργο είναι ζτοιμο ι 
ςχεδόν ζτοιμο. Αυτό επιςθμαίνεται γιατί μόνο τότε μπορεί με ακρίβεια θ επιχείρθςθ 
να υπολογίςει το τελικό αποτζλεςμα και ςυνεπϊσ τα εκάςτοτε ζςοδα και ζξοδα τθσ. 
Αν παρόλα αυτά το ζργο δεν ζχει υλοποιθκεί πλιρωσ ακόμα και θ εταιρία αντιλθφκεί 
ότι ενδζχεται να προκφψουν ηθμιζσ ςτο κακαρό αποτζλεςμα πρζπει να γίνει θ 
ανάλογθ πρόβλεψθ ςτα βιβλία τθσ για το ςυνολικό αναμενόμενο ποςό ηθμίασ.” 

(Ντηανάτοσ, 2008: 153) 

 

3.4 Δ.Λ.Ρ. 12 «ΦΟΟΙ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ»  

3.4.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 12 «Φόροι Ειςοδιματοσ» (I.A.S. 12 «Income Taxes») είναι να 
περιγράψει τον πρότυπο λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα 
πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, ςχετικά με τουσ φόρουσ που προκφπτουν κατά κφριο λόγο από τα 
κζρδθ των επιχειριςεων ςτο τζλοσ κάκε οικονομικισ περιόδου. (Johnson & Holgate, 
2012: 13002, 13185)  

Ωςτόςο, ςφμφωνα με το πρότυπο, ο κφριοσ φόροσ των επιχειριςεων αποτελείται από 
τον τρζχοντα και τον αναβαλλόμενο (μελλοντικό) φόρο ειςοδιματοσ κι ζτςι το ηιτθμα 
που ζχει μζγιςτθ ςθμαςία ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιου είδουσ φόρων, είναι ο 
τρόποσ κατά τον οποίο κα πρζπει να λογιςτικοποιοφνται οι τρζχουςεσ και οι 
μελλοντικζσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ που προκφπτουν από: 

 τθ μελλοντικι ανάκτθςθ/διακανονιςμό τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν 
ςτοιχείων/υποχρεϊςεων, θ καταχϊρθςθ των οποίων πραγματοποιείται ςτον 
ιςολογιςμό των επιχειριςεων, 

 ςυναλλακτικζσ πράξεισ και διάφορα άλλα οικονομικά γεγονότα τθσ τρζχουςασ 
περιόδου, θ καταχϊρθςθ των οποίων πραγματοποιείται ςτισ λοιπζσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων. (Johnson & Holgate, 2012: 13001 - 
13002) 

Ειδικότερα, ωσ προσ τθ λογιςτικοποίθςθ των φορολογικϊν επιπτϊςεων που 
προκφπτουν από ςυναλλακτικζσ πράξεισ και διάφορα άλλα οικονομικά γεγονότα, τα 
οποία πραγματοποιεί μία επιχείρθςθ κατά τθ διάρκεια μίασ περιόδου, εκείνθ 
ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το πρότυπο, κα πρζπει να γίνεται ακριβϊσ “με τον ίδιο 
τρόπο, με τον οποίο θ επιχείρθςθ λογιςτικοποιεί τισ λοιπζσ ςυναλλαγζσ και τα λοιπά 
γεγονότα” (Σακζλλθσ, 2002: 263). Ωσ εκ τοφτου, όταν υφίςτανται ςυναλλακτικζσ 
πράξεισ των οποίων θ καταχϊρθςθ πραγματοποιείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ, 
παρόμοια κα πρζπει να είναι και θ καταχϊρθςθ των φορολογικϊν τουσ επιπτϊςεων, 
ενϊ από τθν άλλθ, όταν υφίςτανται ςυναλλακτικζσ πράξεισ των οποίων θ καταχϊρθςθ 
πραγματοποιείται “απευκείασ ςτα ίδια κεφάλαια”, τότε ομοίωσ ανάλογθ κα πρζπει 
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να είναι και θ καταχϊρθςθ των φορολογικϊν επιπτϊςεων που ςχετίηονται με εκείνεσ. 
(Σακζλλθσ, 2002: 264) 

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο, ςκόπιμθ κρίνεται θ αποςαφινιςθ οριςμζνων εννοιϊν, 
όπωσ εκείνεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυνζχεια τθσ παρουςίαςθσ του παρόντοσ 
προτφπου: 

- «Τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ» ονομάηεται ο φόροσ ο οποίοσ πρζπει να 
αποδοκεί  ςτο Δθμόςιο (ι να επιςτραφεί ςτθν επιχείρθςθ) και ο οποίοσ 
ςυνίςταται ςτα φορολογθτζα κζρδθ ι ηθμίεσ τθσ εκάςτοτε περιόδου. 
(Σακζλλθσ, 2005: 180)   

- «Αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ» ονομάηεται ο φόροσ ο οποίοσ πρζπει να 
αποδοκεί ςτο Δθμόςιο (αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ) ι να 
επιςτραφεί ςτθν επιχείρθςθ (αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ) ςε 
μεταγενζςτερεσ χριςεισ και ο οποίοσ προκφπτει “από προςωρινζσ διαφορζσ.” 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 192; Σακζλλθσ, 2005: 181)    

- Ωσ «προςωρινζσ διαφορζσ» νοοφνται οι διαφορζσ που προκφπτουν από τθ 
ςφγκριςθ “μεταξφ τθσ λογιςτικισ και τθσ φορολογικισ αξίασ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου ι μίασ υποχρζωςθσ”, θ τακτοποίθςθ των οποίων 
επζρχεται ςε μεταγενζςτερεσ οικονομικζσ περιόδουσ και θ διάκριςθ των 
οποίων αναφζρεται ωσ ακολοφκωσ: 

 «Φορολογθτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ» ονομάηονται οι διαφορζσ οι 
οποίεσ προςαυξάνουν το φόρο ειςοδιματοσ που επρόκειτο να 
καταβάλλει μία επιχείρθςθ ςτο μζλλον κι επομζνωσ δθμιουργοφν 
αναβαλλόμενθ φορολογικι υποχρζωςθ, όπωσ ςυμβαίνει για 
παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ των ανείςπρακτων δεδουλευμζνων τόκων 
των οποίων θ φορολόγθςθ πραγματοποιείται ςε μεταγενζςτερεσ 
χριςεισ. 

 «Εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ» ονομάηονται οι διαφορζσ οι οποίεσ 
μειϊνουν το φόρο ειςοδιματοσ που επρόκειτο να καταβάλλει μία 
επιχείρθςθ ςτο μζλλον κι επομζνωσ δθμιουργοφν αναβαλλόμενθ 
φορολογικι απαίτθςθ, όπωσ ςυμβαίνει για παράδειγμα ςτισ 
περιπτϊςεισ απαξίωςθσ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων. (Σακζλλθσ, 
2005: 486 - 487) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, ςε αυτό δεν εντάςςονται 
περιπτϊςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τον λογιςτικό χειριςμό των κρατικϊν 
επιχορθγιςεων ι με φορολογικζσ ελαφρφνςεισ από επενδφςεισ, αφοφ εκείνεσ 
καλφπτονται από άλλα πρότυπα. Ωςτόςο, το Δ.Λ.Ρ. 12 μπορεί να εφαρμοςτεί για 
περιπτϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε προςωρινζσ διαφορζσ που ενδζχεται να  
ανακφψουν από τζτοιου είδουσ επιχορθγιςεισ ι επενδφςεισ, ενϊ ακόμθ εφαρμόηεται 
και ςτθν περίπτωςθ των παρακρατθκζντων φόρων που πρζπει να αποδοκοφν “από 
μία ςυγγενι ι κυγατρικι” επιχείρθςθ προσ τθ μθτρικι τθσ “κατά τθ διανομι κερδϊν.” 
(Σακζλλθσ, 2002: 264) 

Το εν λόγω πρότυπο τίκεται ςε εφαρμογι για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1998 κι ζπειτα, ενϊ 
αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 12 «Λογιςτικι των Φόρων Ειςοδιματοσ» που 
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είχε εγκρικεί το 1979 (Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 12). Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, ότι το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ κατά τον Δεκζμβριο του 
2010, οι οποίεσ άρχιςαν να εφαρμόηονται για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 ι αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ 
επιχειριςεισ τθν αναδρομικι εφαρμογι τουσ. (Johnson & Holgate, 2012: 13129) 

 

3.4.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτθ χϊρα μασ, ο κφριοσ φόροσ των 
επιχειριςεων αποτελείται μόνο από τον τρζχοντα φόρο ειςοδιματοσ, κακϊσ ςε 
αντίκεςθ με τα όςα ορίηει το πρότυπο, τα Ε.Λ.Ρ. δεν αναγνωρίηουν τθν ζννοια τθσ 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ (Σακζλλθσ, 2005: 180). Ζτςι, γίνεται άμεςα αντιλθπτό, ότι 
οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Εγχϊρια Λογιςτικά Ρρότυπα, δεν 
καταχωροφν αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςτισ 
οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ και ιδιαίτερα ςτον ιςολογιςμό τουσ. (Σακζλλθσ, 2005: 
181) 

Ωςτόςο, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν λογιςτικοποίθςθσ τθσ αναβαλλόμενθσ 
φορολογίασ από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Διεκνι Λογιςτικά 
Ρρότυπα, απαραίτθτθ κρίνεται θ ειςαγωγι νζων λογαριαςμϊν ςτισ οικονομικζσ τουσ 
καταςτάςεισ, των οποίων θ αναφορά “ςφμφωνα με τον Γρθγοράκο 2008, γίνεται ωσ 
ακολοφκωσ:  

 18.60 «Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ» 

 18.80 «Συμψθφιςτζοσ φόροσ ειςοδιματοσ από φορολογικζσ ηθμίεσ» 

 45.60 «Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ» 

 86.60 «Ζξοδο φόρου ειςοδιματοσ». 

Οι παραπάνω λογαριαςμοί κα πρζπει να προςτεκοφν και ςε όλα τα Κλαδικά 
Λογιςτικά Σχζδια.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 207 - 208) 

 

3.4.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ξεκινϊντασ τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των φόρων ειςοδιματοσ ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, θ πρϊτθ και κυριότερθ διαφορά που 
παρατθρείται είναι εκείνθ θ οποία ςχετίηεται με τθ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδο για τθ 
λογιςτικι τουσ αντιμετϊπιςθ, όπου ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 12, εκείνθ αναφζρεται ωσ 
μζκοδοσ «εξομοίωςθσ του φόρου με ζξοδο», κατά τθν οποία ο ςυνολικόσ φόροσ 
ειςοδιματοσ “αποτελεί λειτουργικό ζξοδο” των επιχειριςεων κι άρα κα πρζπει να 
καταχωρείται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ τθν οποία αφορά, ενϊ από τθν άλλθ, 
κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ εν λόγω μζκοδοσ αναφζρεται ωσ μζκοδοσ του «πλθρωτζου φόρου», 
κατά τθν οποία ο ςυνολικόσ φόροσ ειςοδιματοσ ςυνιςτά ςυμμετοχι “του κράτουσ 
ςτα κζρδθ τθσ χριςεωσ” κι ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να καταχωρείται ςτα 
αποτελζςματα προσ διάκεςθ (εμφάνιςθ ςτον «Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων»). 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 189 - 190) 
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Ακόμθ, όςον αφορά τισ ηθμίεσ τισ οποίεσ ενδζχεται να παρουςιάςει μία επιχείρθςθ 
εντόσ οποιαςδιποτε οικονομικισ περιόδου, το παρόν πρότυπο επιτρζπει τθ 
μεταφορά τουσ και τθ φορολογικι τουσ ζκπτωςθ ςε μεταγενζςτερεσ χριςεισ, αρκεί να 
υπάρχει θ εφλογθ βεβαιότθτα ότι μελλοντικά κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα 
κζρδθ, ϊςτε να επζλκει ο ςυμψθφιςμόσ τουσ. Αυτό, λοιπόν, “το φορολογικό 
πλεονζκτθμα που εγκλείουν οι μεταφερόμενεσ εισ νζο ηθμίεσ”, οφείλει θ επιχείρθςθ 
να το αναγνωρίηει άμεςα ςτον ιςολογιςμό τθσ ωσ αναβαλλόμενθ φορολογικι 
απαίτθςθ, θ οποία κα ιςοφται “με τον φόρο ειςοδιματοσ που επρόκειτο να καρπωκεί 
θ επιχείρθςθ ςτθν επόμενθ χριςθ” εντόσ τθσ οποίασ και κα επζλκει ο ωσ άνω 
ςυμψθφιςμόσ. Από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., για να αποκτιςει μία επιχείρθςθ το 
δικαίωμα ζκπτωςθσ ςτο φόρο ειςοδιματοσ από τισ μεταφερόμενεσ εισ νζο ηθμίεσ, κα 
πρζπει να παρουςιάηει κζρδθ επί πζντε (5) ςυναπτά ζτθ, ενϊ θ απεικόνιςθ του 
φορολογικοφ αυτοφ πλεονεκτιματοσ κα πρζπει να γίνεται ςτα αποτελζςματα προσ 
διάκεςθ, εντόσ όμωσ τθσ χριςθσ κατά τθν οποία εκπλθρϊνεται θ ωσ άνω προχπόκεςθ 
των πζντε (5) ετϊν κι όχι νωρίτερα. (Καραγιάννθσ κ.ςυν, 2007: 97; Σακζλλθσ, 2005: 
182, 493 - 494)  

Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ μεταβολϊν επί του ευρφτερου φορολογικοφ κακεςτϊτοσ των 
επιχειριςεων που οδθγοφν ςτθ διαφοροποίθςθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων και 
απαιτιςεων ςε ςχζςθ με εκείνεσ οι οποίεσ είναι ιδθ καταχωρθμζνεσ ςτισ οικονομικζσ 
τουσ καταςτάςεισ, τότε ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 12 ςυναρτιςει τθσ 
Διερμθνείασ (S.I.C.) 25, οι διαφορζσ αυτζσ καταχωροφνται απευκείασ ςτα 
αποτελζςματα χριςθσ. Ωςτόςο, αν βεβαιϊνονται διαφορζσ ςε ςτοιχεία των οποίων θ 
καταχϊρθςθ πραγματοποιείται εξ αρχισ ςτθν κακαρι κζςθ των επιχειριςεων, τότε 
εκείνεσ λογίηονται ομοίωσ ανάλογα, ενϊ από τθν άλλθ τα Ε.Λ.Ρ. δεν προβλζπουν 
αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ. (Σακζλλθσ, 2005: 183, 489; Σακζλλθσ, 2002: 18, 258) 

Πςον αφορά τον ςυνολικό κφριο φόρο ειςοδιματοσ των επιχειριςεων, τον οποίο το 
πρότυπο αναγνωρίηει ωσ το άκροιςμα του τρζχοντοσ κι αναβαλλόμενου φόρου, 
εκείνοσ προςδιορίηεται βάςει των λογιςτικϊν κερδϊν τθσ χριςεωσ ζπειτα από τον 
πολλαπλαςιαςμό τουσ με τον ιςχφοντα κατά τθ χριςθ νόμιμο ςυντελεςτι 
φορολόγθςθσ, ενϊ αντικζτωσ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., ο ςυνολικόσ κφριοσ φόροσ ειςοδιματοσ 
των επιχειριςεων, ο οποίοσ ιςοδυναμεί με τον τρζχοντα φόρο, προςδιορίηεται βάςει 
των φορολογθτζων κερδϊν τθσ χριςεωσ επί του νομίμου ςυντελεςτι φορολόγθςθσ, 
όπωσ εκείνοσ ιςχφει κατά τθν εκάςτοτε χριςθ. (Σακζλλθσ, 2005: 180, 488, 493) 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ προαναφερκείςασ διαφοράσ, παρατίκεται το 
ακόλουκο απλοποιθμζνο παράδειγμα: 

Ζςτω, λοιπόν, Ανϊνυμοσ Επιχείρθςθ (Α.Ε.) με τα παρακάτω αρικμθτικά ςτοιχεία, όπωσ 
εκείνα προκφπτουν από τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ κατά τθ λιξθ τθσ 
διαχειριςτικισ χριςθσ 2013:                                                                                             

- Λογιςτικά κζρδθ χριςθσ                                             1.000.000 ευρϊ  
- Ρροςωρινζσ διαφορζσ                                                      40.000 ευρϊ  
- Νόμιμοσ ςυντελεςτισ φορολόγθςθσ 2013 για Α.Ε.                       26%. 
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Α. Υπολογιςμόσ Συνολικοφ Φόρου Ειςοδήματοσ βάςει των Δ.Λ.Π. 

Λογιςτικά κζρδθ χριςθσ                                                                     1.000.000 
(μείον) προςωρινζσ διαφορζσ                                                                (40.000) 

Φορολογθτζα κζρδθ (ι Φορολογθτζο Ειςόδθμα) χριςθσ                   960.000 

Επομζνωσ: 

 Τρζχων Φόροσ = 960.000 (φορολογθτζα κζρδθ χριςθσ) Χ 26%  = 249.600 ευρϊ. 

 Αναβαλλόμενοσ Φόροσ = 40.000 (προςωρινζσ διαφορζσ) Χ 26% = 10.400 ευρϊ. 

 Συνολικόσ Φόροσ Ειςοδιματοσ = 1.000.000 (Λογιςτικά κζρδθ) Χ 26% = 260.000 
ευρϊ ι εναλλακτικά,  

 Συνολικόσ Φόροσ Ειςοδιματοσ = 249.600 (Τρζχων Φόροσ) + 10.400 
(Αναβαλλόμενοσ Φόροσ) = 260.000 ευρϊ. (Σακζλλθσ, 2005: 493) 

Β. Υπολογιςμόσ Συνολικοφ Φόρου Ειςοδήματοσ βάςει των Ε.Λ.Π. 

Λογιςτικά κζρδθ χριςθσ                                                                     1.000.000 
(μείον) προςωρινζσ διαφορζσ                                                                (40.000) 

Φορολογθτζα κζρδθ (ι Φορολογθτζο Ειςόδθμα) χριςθσ                   960.000 

Επομζνωσ:  

Τρζχων Φόροσ = 960.000 (φορολογθτζα κζρδθ χριςθσ) Χ 26% = 249.600 ευρϊ = 
Συνολικόσ Φόροσ Ειςοδιματοσ. (Σακζλλθσ, 2005: 180) 

Μία επιπλζον διαφορά που παρατθρείται μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 12 κι Ε.Λ.Ρ., είναι εκείνθ που 
ςχετίηεται με τισ «Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου προθγοφμενων χριςεων», οι 
οποίεσ ςφμφωνα με το πρότυπο, καταχωροφνται ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ των 
επιχειριςεων (εμφάνιςθ ςτθν «Κατάςταςθ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων»), ενϊ 
αντικζτωσ, κατά τα Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα, θ καταχϊρθςθ τζτοιου είδουσ 
διαφορϊν πραγματοποιείται πάντοτε ςτα αποτελζςματα προσ Διάκεςθ (εμφάνιςθ 
ςτον «Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων»). (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 97; Σακζλλθσ, 
2005: 168) 

Τζλοσ, όςον αφορά τθν περίπτωςθ των «λοιπϊν μθ ενςωματωμζνων ςτο λειτουργικό 
κόςτοσ φόρων», εκείνοι ςφμφωνα με το παρόν πρότυπο, ςυνιςτοφν δαπάνθ τθσ 
χριςεωσ και λογίηονται ωσ εκ τοφτου ςτθν κατθγορία των λοιπϊν εξόδων, θ οποία 
υπάγεται ςτθν «Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Χριςθσ» των επιχειριςεων, ενϊ 
αντικζτωσ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ παρακολοφκθςθ τζτοιου είδουσ φόρων 
πραγματοποιείται ςτα αποτελζςματα προσ διάκεςθ (εμφάνιςθ ςτον «Ρίνακα 
Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων»). (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 97; Σακζλλθσ, 2005: 168) 

Ππωσ παρατθρείται, λοιπόν, από όλα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, το Δ.Λ.Ρ. 12 ειςάγει 
ζνα νζο πλαίςιο ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ. ωσ προσ τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των φόρων 
ειςοδιματοσ, το οποίο πζραν όμωσ από ενόσ αρκετά ςθμαντικοφ πλεονεκτιματοσ, 
εμπεριζχει ωςτόςο κι ζνα πολφ ςθμαντικό μειονζκτθμα. Ζτςι, ενϊ από τθ μία, το ποςό 
των τελικϊν λογιςτικϊν κερδϊν/ηθμιϊν που προκφπτει κατά τθ λογιςτικοποίθςθ των 
φόρων ειςοδιματοσ ςτα αποτελζςματα, φαίνεται να παρουςιάηει το πλεονζκτθμα τθσ 
ακριβζςτερθσ προςζγγιςθσ, από τθν άλλθ, και ειδικότερα για τισ ελλθνικζσ 
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επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, ςθμαντικό μειονζκτθμα 
αποτελεί το γεγονόσ, ότι για τθν τιρθςθ και τθ διαμόρφωςθ του αναβαλλόμενου 
φόρου ειςοδιματοσ, “απαιτοφνται λογιςτικοί χειριςμοί” οι οποίοι διαφαίνονται 
εξαιρετικά “πολφπλοκοι και χρονοβόροι” από χριςθ ςε χριςθ, λόγοι για τουσ οποίουσ 
γίνονται αρκετά ςυχνά ςφάλματα και λόγοι για τουσ οποίουσ προςαυξάνεται κατά 
πολφ το κόςτοσ των επιχειριςεων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 190 - 191, 211) 

Συνεπϊσ, κι εξαιτίασ του ότι με τθν ειςαγωγι τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ, το εν 
λόγω πρότυπο παρουςιάηεται να “αγνοεί τθ βαςικι λογιςτικοκοςτολογικι αρχι, 
ςφμφωνα με τθν οποία το κόςτοσ τθσ εφαρμογισ ενόσ λογιςτικοφ ι κοςτολογικοφ 
χειριςμοφ απαγορεφεται να υπερβαίνει τθν ωφζλεια που κα προκφψει από το 
χειριςμό αυτόν”, ςυμπεραίνεται ότι θ λογιςτικι παρακολοφκθςθ των φόρων 
ειςοδιματοσ, όπωσ εκείνθ επιτάςςεται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτθ χϊρα μασ, 
είναι κεωρθτικά και πρακτικά “ορκότερθ.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 191, 211) 

 

3.5 Δ.Λ.Ρ. 16 «ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΡΑΓΙΑ» 

3.5.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 16 «Ενςϊματα Ράγια» (I.A.S. 16 «Property, Plant and Equipment») 
είναι να προδιαγράψει το λογιςτικό χειριςμό των ενςϊματων πάγιων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων μιασ οικονομικισ μονάδασ, το πρότυπο ορίηει τισ ενζργειεσ που πρζπει να 
ακολουκιςει θ οικονομικι μονάδα όςον αφορά τθν αρχικι καταχϊρθςθ – 
αναγνϊριςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, τον προςδιοριςμό τθσ λογιςτικισ αξίασ 
αλλά και των αποςβζςεων των ςτοιχείων αυτϊν. Το πρότυπο ζχει ευρεία εφαρμογι 
για το ςφνολο των ςτοιχείων που εμπίπτουν ςτο χαρακτθριςμό των ενςϊματων 
πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων εκτόσ από: 

 Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία με το χαρακτθριςμό κατεχόμενα προσ πϊλθςθ, τα 
οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 5. 

 Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία ςυνδεόμενα με δάςθ και γεωργικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 41. 

 Δικαιϊματα ορυχείων – μεταλλείων, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 6. 

 Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία κατζχονται για επενδυτικοφσ ςκοποφσ, 
τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 40. 
(Elliott & Elliott, 2009: 402 - 404; Σακζλλθσ, 2005: 274 - 275; Σακζλλθσ, 2002: 
367 - 368) 

Εδϊ κρίνεται ςκόπιμο να δοκοφν κάποιοι οριςμοί όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
πρότυπο: 

 Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ, “είναι τα υλικά περιουςιακά ςτοιχεία που 
κατζχονται από μια επιχείρθςθ για χριςθ ςτθν παραγωγι ι ςτθν παροχι 
υπθρεςιϊν ι αγακϊν, για εκμίςκωςθ ςε άλλουσ ι για διοικθτικοφσ ςκοποφσ 
και αναμζνεται να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια περιςςότερων τθσ μίασ 
χριςεων.” (Σακζλλθσ, 2002: 368) 
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 Υπολειμματικι αξία, “είναι το κακαρό ποςό που προςδοκά θ επιχείρθςθ να 
λάβει για ζνα περιουςιακό ςτοιχείο ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του, μετά 
τθν αφαίρεςθ των αναμενόμενων εξόδων διακζςεωσ.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 
213) 

 Αποςβεςτζο ποςό “είναι το κόςτοσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, ι άλλο ποςό 
που υποκακιςτά το κόςτοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, μειωμζνο κατά τθν 
υπολειμματικι αξία του.” (Σακζλλθσ, 2002: 368) 

 Εφλογθ ι πραγματικι αξία “είναι το ποςό για το οποίο ζνα περιουςιακό 
ςτοιχείο μπορεί να ανταλλαγεί μεταξφ μερϊν που ζχουν γνϊςθ του 
αντικειμζνου και ενεργοφν με τθ κζλθςι τουσ ςε μια αντικειμενικι 
ςυναλλαγι.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 213) 

Αρχικά, για να καταχωρθκοφν οι ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ πρζπει να ιςχφουν 
και οι 2 κάτωκι προχποκζςεισ: 

 Να υπάρχει πικανότθτα ειςροισ ςτθν οικονομικι μονάδα μελλοντικϊν 
οικονομικϊν ωφελειϊν που ςυνδζονται με τα ςτοιχεία αυτά. 

 Να είναι δυνατι θ αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του κόςτουσ των ςτοιχείων αυτϊν. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 214; Σακζλλθσ, 2005: 276; Σακζλλθσ, 2002: 369) 

Συνεπϊσ, εάν ζνα πάγιο ςτοιχείο πλθροί τισ ανωτζρω προχποκζςεισ, κα καταχωρθκεί 
ωσ ςτοιχείο ενεργθτικοφ ιςολογιςμοφ ςτο κόςτοσ κτιςεωσ του εάν ζχουμε αγορά τοισ 
μετρθτοίσ. Κόςτοσ κτιςεωσ που περιλαμβάνει, πζραν τθσ τιμισ αγοράσ του ςτοιχείου, 
άμεςα ζξοδα που ςχετίηονται με το εν λόγω ςτοιχείο ϊςτε να φτάςει ςε κατάςταςθ 
λειτουργίασ, όπωσ για παράδειγμα: ζξοδα μεταφοράσ – παράδοςθσ, κόςτθ 
διαμόρφωςθσ χϊρου κτλ. Εάν ζνα ςτοιχείο αποκτάται με πίςτωςθ, καταχωρείται ςτο 
κόςτοσ κτιςθσ ςαν να επρόκειτο για αγορά τοισ μετρθτοίσ, με τθν ιδιαιτερότθτα όμωσ 
ότι θ διαφορά μεταξφ τιμισ μετρθτοίσ και ςυνόλου πλθρωμϊν χαρακτθρίηεται ωσ 
χρθμ/κο ζξοδο (δαπάνθ τόκων) ςτθν χριςθ που πραγματοποιείται. Οι ςυγκεκριμζνοι 
τόκοι μπορεί να κεφαλαιοποιθκοφν εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του Δ.Λ.Ρ. 23.  

Επίςθσ, ζνα ςτοιχείο μπορεί να αποκτθκεί με ανταλλαγι, όπου εκεί καταχωρείται 
ςτθν εφλογθ αξία του, μπορεί ακόμα να ζχουμε απόκτθςθ μζςω χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ είτε ολότελα το ςτοιχείο αυτό να είναι ιδιοκαταςκευαηόμενο, ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ ακολουκοφνται οι οδθγίεσ των Δ.Λ.Ρ. 17 και Δ.Λ.Ρ. 2 αντίςτοιχα. 
(McKenzie et al, 2013: 154 - 155; Γρθγοράκοσ, 2008: 214 - 216; Σακζλλθσ, 2002: 371 -
373) 

Το πρότυπο διακρίνει τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςε καταχωρθμζνα 
ςτοιχεία ενςϊματων ακινθτοποιιςεων ςε 2 κατθγορίεσ: 

 Δαπάνεσ προςκθκϊν και βελτιϊςεων, οι οποίεσ προςαυξάνουν τθ λογιςτικι 
αξία του ςτοιχείου όταν κεωρείται ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ κα 
είναι αυξθμζνα ςε ςχζςθ με τα αρχικϊσ εκτιμϊμενα. 

 Δαπάνεσ επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ, οι οποίεσ διατθροφν  ι αποκακιςτοφν τα 
μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που ανζμενε θ οικονομικι μονάδα από το 
ςτοιχείο αυτό, χαρακτθρίηονται ωσ ζξοδα ςτθ χριςθ ςτθν οποία 
πραγματοποιοφνται. 
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(MacKenzie et al, 2013: 157 - 158; Elliott & Elliott, 2009: 405 - 406; Σακζλλθσ, 
2002: 381 - 383) 

Μετά τθν αρχικι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων, θ οικονομικι μονάδα κα πρζπει να 
προχωριςει ςτθν αποτίμθςθ των ςτοιχείων αυτϊν επιλζγοντασ μία από τισ 2 
μεκόδουσ που ορίηει το πρότυπο: 

 Μζκοδοσ κόςτουσ κτιςεωσ, ςτθν οποία μζκοδο το ςτοιχείο εμφανίηεται ςτο 
κόςτοσ κτιςεωσ του, μειωμζνο με τισ ςωρευμζνεσ αποςβζςεισ. 

 Επιτρεπόμενθ εναλλακτικι μζκοδοσ ι εναλλακτικι μζκοδοσ εφλογθσ αξίασ, 
ςτθν οποία μζκοδο ορίηεται ότι το ςτοιχείο “πρζπει να εμφανίηεται με 
αναπροςαρμοςμζνθ αξία, που αποτελείται από τθν πραγματικι αξία του κατά 
τθν θμζρα τθσ αναπροςαρμογισ, μειωμζνθ με τισ μεταγενζςτερεσ ςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ και τισ μεταγενζςτερεσ ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.” 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 216; Σακζλλθσ, 2005: 282 - 284; Σακζλλθσ, 2002: 390) 

Πςον αφορά τθν ανωτζρω εναλλακτικι μζκοδο, το πρότυπο ορίηει για τθν εκτίμθςθ 
τθσ πραγματικισ αξίασ ότι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ αγοραία αξία του 
ςτοιχείου, θ οποία αξία υπολογίηεται από επαγγελματίεσ εκτιμθτζσ ςτθν περίπτωςθ 
των ακινιτων. Στθν περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ, 
λαμβάνεται υπόψθ το αναπόςβεςτο κόςτοσ αντικατάςταςθσ του ςτοιχείου αυτοφ.  

Επίςθσ, θ ςυχνότθτα των αναπροςαρμογϊν είναι ανάλογθ τθσ διακφμανςθσ τθσ 
πραγματικισ αξίασ των ςτοιχείων που αναπροςαρμόηονται, ςυνιςτάται λοιπόν θ 
αναπροςαρμογι να πραγματοποιείται ανά 3ετία ι 5ετία. (Elliott & Elliott, 2009: 414 -
416; Σακζλλθσ, 2005: 282 - 283; Σακζλλθσ, 2002: 390 - 391) 

Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ εναλλακτικισ μεκόδου ζχει ωσ εξισ, πρϊτα όςον 
αφορά τισ αποςβζςεισ, πρζπει “είτε να αναπροςαρμόηονται ανάλογα με τθ μεταβολι 
ςτθν προ αποςβζςεων αξία του πάγιου ςτοιχείου, οφτωσ ϊςτε θ λογιςτικι αξία του 
ςτοιχείου μετά τθν αναπροςαρμογι, να είναι ίςθ με τθν αναπροςαρμοςμζνθ αξία 
του, είτε να ςυμψθφίηονται με τθν προ αποςβζςεων αξία του πάγιου ςτοιχείου και θ 
αναπόςβεςτθ αξία του ςτοιχείου αναπροςαρμόηεται ςτθν εφλογθ αξία του” 
(Σακζλλθσ, 2005: 283). Εάν ζχουμε όμωσ αφξθςθ λογιςτικισ αξίασ ςτοιχείου, αυτι 
φαίνεται ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «διαφορζσ αναπροςαρμογισ» των ιδίων 
κεφαλαίων. Αντίκετα, ςε μείωςθ λογιςτικισ αξίασ ςτοιχείου αυτι πρζπει να φαίνεται 
ςε χρζωςθ του λογαριαςμοφ «διαφορζσ αναπροςαρμογισ», εάν θ μείωςθ ξεπερνά το 
ποςό που υπάρχει ιδθ ςτον ανωτζρω λογαριαςμό τότε το υπερβάλλον ποςό 
καταχωρείται ωσ δαπάνθ – ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. Τζλοσ,  τυχόν 
“αφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ του πάγιου ςτοιχείου λόγω αναπροςαρμογισ που 
ζπεται προγενζςτερθσ απομείωςθσ τθσ αξίασ του ςτοιχείου, καταχωρείται ςτα ζςοδα” 
(Σακζλλθσ, 2005: 288), ειδικότερα, “μια αφξθςθ λόγω αναπροςαρμογισ πρζπει να 
καταχωρείται ωσ ζςοδο, κατά τθν ζκταςθ που αναςτρζφει μια προθγοφμενθ 
υποτίμθςθ του ίδιου πάγιου ςτοιχείου, θ οποία είχε βαρφνει τα ζξοδα” (Σακζλλθσ, 
2005: 290). Θ διαφορά αναπροςαρμογισ τθσ αξίασ ενόσ περιουςιακοφ πάγιου 
ςτοιχείου πάντοτε καταχωρείται ςτθν πίςτωςθ του λογαριαςμοφ «Διαφορά 
αναπροςαρμογισ», εκτόσ εάν καλφπτει ηθμία προθγοφμενθσ χριςθσ ενόσ ςτοιχείου, 
αυτι θ υπεραξία πιςτϊνεται κατ’ ευκείαν ςτο λογαριαςμό «Αποτελζςματα εισ νζο» 
με παράλλθλθ χρζωςθ φυςικά του λογαριαςμοφ «Διαφορά αναπροςαρμογισ». Αυτι 
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θ μεταφορά πραγματοποιείται “τμθματικά κατά το χρόνο που διενεργείται θ 
απόςβεςθ του πάγιου ςτοιχείου ι εφάπαξ για ολόκλθρο το ποςό τθσ διαφοράσ 
αναπροςαρμογισ, κατά τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ του πάγιου ςτοιχείου” (Σακζλλθσ, 
2002: 399). (Elliott & Elliott, 2009: 416; Σακζλλθσ, 2005: 288; Σακζλλθσ, 2002: 398 - 
399) 

Τζλοσ, το πρότυπο ορίηει ωσ προσ τισ αποςβζςεισ, αρχικά δίνοντασ τον οριςμό τθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ του ςτοιχείου. Ωσ ωφζλιμθ ηωι κεωρείται, είτε το χρονικό διάςτθμα 
χρθςιμοποίθςθσ από τθν οικονομικι μονάδα του ςτοιχείου αυτοφ, είτε ο αρικμόσ των 
μονάδων παραγωγισ που κα λάβει θ οικονομικι μονάδα από το ανωτζρω ςτοιχείο. 
Για να προςδιοριςτεί θ ωφζλιμθ ηωι παράγοντεσ όπωσ θ φυςιολογικι φκορά, τεχνικι 
απαξίωςθ, χριςθ του πάγιου ςτοιχείου λαμβάνονται υπόψθ. Ειδικότερα, το πρότυπο 
ορίηει τουσ εξισ κανόνεσ ωσ προσ τισ αποςβζςεισ: 

 “το αποςβεςτζο ποςό ενόσ ενςϊματου πάγιου ςτοιχείου πρζπει να 
κατανζμεται ςυςτθματικά κακ’ όλθ τθν ωφζλιμθ ηωι του, με τθν προχπόκεςθ 
ότι θ υπολειμματικι αξία του ςτοιχείου δεν είναι μεγαλφτερθ τθσ λογιςτικισ 
του αξίασ.” (Σακζλλθσ, 2005: 298) 

 “θ χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ απόςβεςθσ πρζπει να αντικατοπτρίηει το 
ρυκμό ανάλωςθσ των οικονομικϊν ωφελειϊν του ςτοιχείου από τθν 
επιχείρθςθ.” (Σακζλλθσ, 2002: 402) 

 Δεν διενεργοφνται πλζον αποςβζςεισ ςε ςτοιχεία τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ 
«κατεχόμενα για πϊλθςθ». 

 “Θ δαπάνθ απόςβεςθσ για κάκε χριςθ πρζπει να βαρφνει τα αποτελζςματα, 
εκτόσ αν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λογιςτικι αξία ενόσ άλλου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου, δθλαδι εκτόσ όταν κοςτολογείται.” (Σακζλλθσ, 2005: 299) 

Το πρότυπο επιτρζπει τισ ακόλουκεσ 3 μεκόδουσ απόςβεςθσ: 

 Στακερι μζκοδοσ, θ οποία ακολουκεί τον τφπο: Απόςβεςθ = (κόςτοσ – 
υπολειμματικι αξία) / ωφζλιμθ ηωι. 

 Μζκοδοσ φκίνοντοσ υπολοίπου, χαρακτθριςτικό αυτισ τθσ μεκόδου είναι θ 
μείωςθ τθσ απόςβεςθσ κατά τθ διάρκεια ωφζλιμθσ ηωισ του ςτοιχείου. 

 Μζκοδο τθσ κατά παραγόμενθσ μονάδασ, “θ αποςβεςτζα αξία διαιρείται με το 
ςυνολικό αρικμό των μονάδων που εκτιμάται ότι κα παράγει το ςτοιχείο ςε 
ολόκλθρθ τθν ωφζλιμθ ηωι του και προςδιορίηεται θ απόςβεςθ ανά μονάδα 
παραγόμενου προϊόντοσ.” (Σακζλλθσ, 2005: 301) 

Ωσ προσ τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου απόςβεςθσ το πρότυπο ορίηει γενικά 
ότι “θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ αποςβζςεωσ ενόσ πάγιου ςτοιχείου επιλζγεται με 
βάςθ τον προςδοκϊμενο ρυκμό των οικονομικϊν ωφελειϊν και εφαρμόηεται 
ομοιόμορφα από χριςθ ςε χριςθ, εκτόσ εάν υπάρχει κάποια μεταβολι ςτον 
προςδοκϊμενο ρυκμό των οικονομικϊν ωφελειϊν από το πάγιο αυτό” (Γρθγοράκοσ, 
2008: 220). Οι δαπάνεσ βελτίωςθσ αποςβζνονται ωσ εξισ: 

 Αν οι δαπάνεσ ςυντελοφν ςτθν παράταςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του εκάςτοτε 
ςτοιχείου τότε οι δαπάνεσ χρεϊνονται ςτο λογαριαςμό ςωρευμζνων 
αποςβζςεων και ςτθ ςυνζχεια επαναπροςδιορίηεται ο ςυντελεςτισ 
απόςβεςθσ. 



   Θ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΤΘΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 

55 
 

 Αν οι δαπάνεσ ςυντελοφν ςτθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του εκάςτοτε ςτοιχείου 
τότε οι δαπάνεσ αυτζσ αυξάνουν το αρχικό κόςτοσ του εκάςτοτε ςτοιχείου 
(χρζωςθ του λογ/μοφ του ςτοιχείου με το ποςό τθσ δαπάνθσ). (Σακζλλθσ, 
2002: 412 - 413) 

Ραρατίκεται παράδειγμα που να εμφανίηει πρακτικά τουσ 2 τρόπουσ απόςβεςθσ που 
αναφζρονται παραπάνω. Ζςτω μθχάνθμα με κόςτοσ κτιςεωσ 100.000 ευρϊ, διάρκεια 
ηωισ 10 ζτθ, πραγματοποιείται δαπάνθ φψουσ 50.000 ευρϊ ζπειτα από 7 ζτθ, θ οποία 
δαπάνθ παρατείνει τθ ηωι του μθχανιματοσ από 10 ςε 14 ζτθ. Ακολουκεί θ 
θμερολογιακι εγγραφι:   

12.99.00 Αποςβεςκζντα μθχ/τα                                  50.000 

                   38.00 Ταμείο                                                                                              50.000 

Πταν πραγματοποιθκεί θ δαπάνθ γίνεται θ ανωτζρω θμερολογιακι εγγραφι, ςτθ 
ςυνζχεια επαναπροςδιορίηεται ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ ωσ εξισ: 

 Κόςτοσ κτιςθσ μθχ/τοσ                                     100.000 
Μείον: Συςςωρ/νεσ Αποςβζςεισ     70.000 
            Δαπάνθ Βελτίωςθσ             (50.000)       20.000 
Νζα Αποςβεςτζα αξία                                         80.000 
Νζα ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ                           14-7=7 ζτθ 
Νζα ετιςια απόςβεςθ                              80.000/7=11.429 ευρϊ 
 

Σφμφωνα με τα προθγοφμενα δεδομζνα του παραδείγματοσ, όμωσ παίρνοντασ τθν 
περίπτωςθ ότι θ δαπάνθ ςυντελεί ςτθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ςτοιχείου, ζχουμε 
τθν ακόλουκθ θμερολογιακι εγγραφι:  

12.00 Μθχ/τα                                                               50.000 

                        38.00 Ταμείο                                                                                     50.000  

Πταν πραγματοποιθκεί θ δαπάνθ γίνεται θ ανωτζρω θμερολογιακι εγγραφι, ςτθ 
ςυνζχεια επαναπροςδιορίηεται ο ςυντελεςτισ απόςβεςθσ ωσ εξισ: 

 Κόςτοσ κτιςθσ μθχ/τοσ                                     100.000 
Ρλζον: Δαπάνθ Βελτίωςθσ                                  50.000 
Μείον: Συςςωρ/νεσ Αποςβζςεισ                       (70.000) 
Νζα Αποςβεςτζα αξία                                         80.000 
Νζα ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ                           10-7=3 ζτθ 
Νζα ετιςια απόςβεςθ                               80.000/3=26.667 ευρϊ  
(Τριάρχθσ, 2009: 26 - 27) 

Απαιτείται δθλαδι γενικά όπωσ φαίνεται παραπάνω, περιοδικι ανάγκθ επανεξζταςθσ 
τθσ μεκόδου αποςβζςεωσ κακϊσ και τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ςτοιχείων. Τζλοσ, 
υποχρεοφται θ οικονομικι μονάδα ςτθν τιρθςθ του Δ.Λ.Ρ. 36 «Απομείωςθ Αξίασ 
Ρεριουςιακϊν Στοιχείων» για κζματα απομείωςθσ ςτοιχείων που κατζχει, επίςθσ ζνα 
ενςϊματο πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο πρζπει να διαγράφεται από τον ιςολογιςμό 
όταν “διατίκεται ι αποςφρεται από τθν εκμετάλλευςθ και δεν αναμζνονται 
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μελλοντικά οικονομικά οφζλθ από τθ διάκεςθ του” (Σακζλλθσ, 2002: 419). (MacKenzie 
et al, 2013: 158 - 164; Elliott & Elliott, 2009: 406 - 414; Γρθγοράκοσ, 2008: 218 - 221; 
Σακζλλθσ, 2005: 297 - 305; Σακζλλθσ, 2002: 400 - 419) 

Το Δ.Λ.Ρ. 16 ανακεωρικθκε το 1998 ενϊ εφαρμόηεται για τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ από 1θ Ιουλίου 1999 και μετά, ςτθν Ελλάδα από τθν 1θ Ιανουαρίου 2005. 
Επίςθσ ζχει υποςτεί πλικοσ τροποποιιςεων κατά τα ζτθ 2005, 2008, 2009, 2012 και 
2013 ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ επιτροπϊν. (Elliott & Elliott, 2009: 
403; Γρθγοράκοσ, 2008: 338 - 339; Σακζλλθσ, 2002: 361; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 36) 

 

3.5.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Τα Ε.Λ.Ρ. εντάςςουν τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ςτουσ λογαριαςμοφσ 10 ζωσ 15 του 
Ε.Γ.Λ.Σ. Σφμφωνα με το ν.2190/1920 τα πάγια ςτοιχεία καταχωροφνται ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςτθν αξία κτιςεωσ τουσ προςκζτοντασ τα ζξοδα αγοράσ, 
ζξοδα κτιςεωσ ακινιτων χαρακτθρίηονται ωσ ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ, τυχόν 
αναπροςαρμογζσ δεν επιτρζπονται εκτόσ εάν γίνεται εφαρμογι ειδικοφ νόμου. 
(Σακζλλθσ, 2002: 403)   

Επίςθσ, ςφμφωνα με το φορολογικό νόμο 2065/1992 κακιερϊκθκε θ αναπροςαρμογι 
τθσ αξίασ ακινιτων ανά 4 ζτθ, αρχισ γινομζνθσ από χριςεισ του 1992. Θζματα 
επιςκευϊν και ςυντιρθςθσ ρυκμίηονται ωσ ακολοφκωσ βάςει Ε.Λ.Ρ., πρζπει να 
υφίςταται πλθρότθτα ωσ προσ τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: να είναι ςυχνι και 
ςυςτθματικι θ εφαρμογι τθσ ςυντιρθςθσ των ςτοιχείων, με απϊτερο ςκοπό τθ 
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του ςτοιχείου βάςει των αρχικϊν προδιαγραφϊν του. 
(Σακζλλθσ, 2002: 403)   

Επίςθσ ςθμαντικό είναι, θ δαπάνθ τθσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ να μθ ςυντελεί ςε 
ενδεχόμενθ μεταβολι διάρκειασ ηωισ και παραγωγικισ ικανότθτασ του ςτοιχείου. Εάν 
πλθροφνται τα ανωτζρω χαρακτθριςτικά, τότε θ δαπάνθ επιςκευισ – ςυντιρθςθσ 
χαρακτθρίηεται ωσ ζξοδο χριςεωσ, το οποίο ζξοδο βαρφνει τα αποτελζςματα 
χριςεωσ.  Ωσ προσ τισ αποςβζςεισ τα Ε.Λ.Ρ. ορίηουν “ότι θ απόςβεςθ κακενόσ από τα 
πάγια περιουςιακά ςτοιχεία είναι ανάλογθ τθσ ετιςιασ μειϊςεωσ τθσ αξίασ του, που 
οφείλεται τόςο ςτθ χρθςιμοποίθςθ του ςτοιχείου αυτοφ, όςο και ςτθν πάροδο του 
χρόνου και ςτθν οικονομικι απαξίωςθ του.” (Σακζλλθσ, 2002: 403) 

Ακόμθ, οι αποςβζςεισ είναι υποχρεωτικζσ βάςει νόμου, πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με 
τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ που ιςχφουν ανά ζτοσ και τζλοσ, οι αποςβζςεισ 
πρζπει να διενεργοφνται ςυςτθματικά ςε όλθ τθν ωφζλιμθ ηωι του ςτοιχείου. 
Φορολογικά για να εκπζςουν οι αποςβζςεισ πρζπει να ιςχφουν οι κάτωκι 
προχποκζςεισ: 

 Το ςτοιχείο που υπόκειται ςε απόςβεςθ να ανικει ςτθν κυριότθτα τθσ 
οικονομικισ μονάδασ. 

 Το ςτοιχείο να χρθςιμοποιείται από τθν οικονομικι μονάδα ορκολογικά. 

 Το ποςό τθσ απόςβεςθσ να ζχει υπολογιςτεί ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διατάξεισ 
τθσ νομοκεςίασ. 
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 Να είναι καταχωρθμζνο ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ 
μονάδασ το ςυνολικό ποςό τθσ απόςβεςθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 404) 

Τα Ε.Λ.Ρ. ωσ προσ το κζμα τθσ επανεξζταςθσ τθσ μεκόδου απόςβεςθσ, ορίηει ότι 
πρζπει να εφαρμόηεται θ μζκοδοσ του ςτακεροφ ποςοφ κακϊσ και οι ςυντελεςτζσ 
απόςβεςθσ του Ρ.Δ. 299/2003. Εξαιροφνται από τθν ανωτζρω οδθγία βιομθχανικζσ, 
βιοτεχνικζσ και ςυναφείσ επιχειριςεισ για τθν αγορά νζων μθχανθμάτων – 
εξοπλιςμοφ από 01/01/1998, ςε αυτι τθν περίπτωςθ επιτρζπεται θ διενζργεια 
αποςβζςεων  με τθ φκίνουςα μζκοδο. Τζλοσ, υποχρεωτικι κακίςταται θ τιρθςθ του 
«μθτρϊου πάγιων ςτοιχείων» ςφμφωνα με το ν.3052/2002 για επιτθδευματίεσ τρίτθσ 
κατθγορίασ. (Σακζλλθσ, 2005: 275 - 308; Σακζλλθσ, 2002: 384 - 418) 

 

3.5.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Οι διαφορζσ μεταξφ του Δ.Λ.Ρ. 16 και των Ε.Λ.Ρ. μζςω του ν.2190/1920 ςυνοψίηονται 
ωσ εξισ, αρχικά ωσ προσ τισ προχποκζςεισ αρχικισ καταχϊρθςθσ, το Δ.Λ.Ρ. 16 ορίηει 
ότι πρζπει να ιςχφουν 2 προχποκζςεισ, οι οποίεσ αναφζρκθκαν ιδθ παραπάνω: 

 Να υπάρχει πικανότθτα ειςροισ ςτθν οικονομικι μονάδα μελλοντικϊν 
οικονομικϊν ωφελειϊν που ςυνδζονται με τα ςτοιχεία αυτά. 

 Να είναι δυνατι θ αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του κόςτουσ των ςτοιχείων αυτϊν. 

Σε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου απαραίτθτθ προχπόκεςθ μόνο είναι θ οικονομικι 
μονάδα να ζχει το ςτοιχείο αυτό ςτθν κυριότθτα τθσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 214; 
Σακζλλθσ, 2005: 187) 

Πςον αφορά το πϊσ καταχωροφνται αρχικά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 
οικονομικισ μονάδασ τα ακίνθτα, το Δ.Λ.Ρ. 16 ορίηει ότι θ αξία των ακινιτων πρζπει 
να ςυμπεριλαμβάνει τθν αξία του ςυμβολαίου, ζξοδα κτιςθσ ακινθτοποιιςεων αλλά 
και τυχόν τόκουσ δανείων. Σε αντίκεςθ, τα Ε.Λ.Ρ. ςυμπεριλαμβάνουν μόνο τθν αξία 
του ςυμβολαίου, τα ζξοδα κτιςθσ ακινθτοποιιςεων αλλά και οι τόκοι δανείων 
χαρακτθρίηονται ωσ ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ και καταχωροφνται ςτουσ 
λογαριαςμοφσ 16.14 και 16.18 αντίςτοιχα, επίςθσ υπόκεινται ςε αποςβζςεισ εντόσ 
5ετίασ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 211 - 212; Σακζλλθσ, 2005: 187) 

Το Δ.Λ.Ρ. 16 δίνει τθ δυνατότθτα το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ που λαμβάνει θ  
οικονομικι μονάδα για να αποκτιςει το ενςϊματο πάγιο ςτοιχείο να φαίνεται 
αφαιρετικά τθσ αξίασ κτιςθσ του ςτοιχείου αυτοφ, δθλαδι να μειϊςει τθν αξία 
κτιςθσ, αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου δεν προβλζπεται θ ςυγκεκριμζνθ 
δυνατότθτα. (Σακζλλθσ, 2005: 291 - 293) 

Υπάρχει ςυμφωνία μεταξφ του Δ.Λ.Ρ. 16 και των Ε.Λ.Ρ. ωσ προσ τθν αρχικι 
καταχϊρθςθ παγίων (εξαιρουμζνων των ακινιτων), τα ςτοιχεία αυτά καταχωροφνται 
ςτο ποςό του τιμολογίου αγοράσ προςαυξθμζνο με τα ειδικά ζξοδα κτιςθσ. Επίςθσ 
ςυμφωνία μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 16 και Ε.Λ.Ρ. υπάρχει ςτο πωσ επιδροφν οι μεταγενζςτερεσ 
δαπάνεσ ςτα πάγια ςτοιχεία, υπάρχει προςαφξθςθ τθσ αξίασ κτιςθσ αυτϊν με το 
ποςό τθσ δαπάνθσ εάν υπάρχει αφξθςθ μελλοντικϊν οικονομικϊν ωφελειϊν που 
ςυνδζονται με το ςτοιχείο αυτό. (Σακζλλθσ, 2005: 188) 



   Θ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΤΘΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 

58 
 

Διαφορά μεταξφ του Δ.Λ.Ρ. 16 και των Ε.Λ.Ρ. υπάρχει ςτο τρόπο που γίνονται οι 
μεταγενζςτερεσ αποτιμιςεισ των ενςϊματων ακινθτοποιιςεων. Αν και υπάρχει 
ςυμφωνία ςτο ότι δίνεται θ δυνατότθτα  χρθςιμοποίθςθσ από κοινοφ τθσ βαςικισ 
μεκόδου κόςτουσ κτιςθσ διαφζρει θ αντιμετϊπιςθ από τα Ε.Λ.Ρ. ωσ προσ τθ μζκοδο 
τθσ εφλογθσ αξίασ που επιτρζπει το Δ.Λ.Ρ. 16. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ακίνθτα θ 
αξία τουσ αναπροςαρμόηεται ανά 4ετία με ςυντελεςτζσ που εκδίδονται από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν βάςει του ν.2065/1992. Ακόμθ, ςφμφωνα με το ν.3229/2004 
τα ακίνθτα μπορεί να αποτιμθκοφν ςτθν εφλογθ αξία τουσ βάςει του Δ.Λ.Ρ. 16, με 
τυχόν υπεραξία να φορολογείται, αρκεί θ οικονομικι μονάδα να εφαρμόηει τα Δ.Λ.Ρ. 
Το Δ.Λ.Ρ. 16, ςε περίπτωςθ πιςτωτικισ διαφοράσ από αναπροςαρμογι παγίου, δεν 
διανζμει τθ διαφορά αυτι αλλά τθν καταχωρεί ςε λογαριαςμό των ιδίων κεφαλαίων, 
ενϊ ςε αντίκεςθ, τα Ε.Λ.Ρ. βάςει  του ν.2065/1992 κεφαλαιοποιοφν τθ διαφορά αυτι 
με ζκδοςθ μετοχϊν δωρεάν διανομισ ςτουσ μετόχουσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 212; Σακζλλθσ, 2005: 188 - 189) 

Ωσ προσ τισ αποςβζςεισ, υπάρχει διαφορά μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 16 και Ε.Λ.Ρ., καταρχιν οι 
αποςβζςεισ ενόσ ςτοιχείου κατά το Δ.Λ.Ρ. 16 γίνονται “με βάςθ τθν ωφζλιμθ 
οικονομικι ηωι του και τον προςδοκϊμενο ρυκμό ανάλωςθσ των οικονομικϊν 
ωφελειϊν που απορρζουν από το ςτοιχείο αυτό” (Σακζλλθσ, 2005: 189). Ενϊ, τα 
Ε.Λ.Ρ. ορίηουν ότι οι αποςβζςεισ πρζπει να γίνονται βάςει προκακοριςμζνων 
φορολογικϊν ςυντελεςτϊν του Ρ.Δ. 299/2003. Επίςθσ κατά το Δ.Λ.Ρ. 16, ςε ςφνκετα 
πάγια, εάν ζνα τμιμα του ςτοιχείου αυτοφ ζχει ςθμαντικό κόςτοσ, πάντα ςε ςφγκριςθ 
με το ςυνολικό κόςτοσ του ςτοιχείου, κα υποβάλλεται ςε ξεχωριςτι απόςβεςθ. Τα 
Ε.Λ.Ρ. και εδϊ ακολουκοφν τουσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ για τα ςυγκεκριμζνα 
ςτοιχεία. Το Δ.Λ.Ρ. 16 δίνει τθ δυνατότθτα “όταν ςθμαντικά ανταλλακτικά και 
εφεδρικόσ εξοπλιςμόσ πλθροφν τον οριςμό του ενςϊματου παγίου ςτοιχείου ι όταν 
είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για ζνα ενςϊματο πάγιο ςτοιχείο, τότε 
αντιμετωπίηονται λογιςτικά ωσ ενςϊματα πάγια ςτοιχεία” (Σακζλλθσ, 2005: 190). Εδϊ, 
τα Ε.Λ.Ρ. χαρακτθρίηουν τα ανταλλακτικά ωσ αποκζματα που κατά τθν χρθςιμοποίθςθ 
τουσ βαρφνουν το κόςτοσ ι τα αποτελζςματα χριςεωσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 212; 
Σακζλλθσ, 2005: 189 - 190) 

Σε ςυμβάν όπωσ θ καταςτροφι ενόσ ενςϊματου πάγιου ςτοιχείου το Δ.Λ.Ρ. 16 
αντιμετωπίηει το εν λόγω γεγονόσ με τθν εξισ ςειρά, αρχικά, θ καταχϊρθςθ τθσ ηθμίασ 
ι απομείωςθσ γίνεται βάςει οδθγιϊν του Δ.Λ.Ρ. 36, μόλισ πραγματοποιθκεί θ 
είςπραξθ τθσ αποηθμίωςθσ τότε μόνο καταχωρείται θ απαίτθςθ ςτα αποτελζςματα 
χριςθσ και τζλοσ, θ ηθμία αποκακίςταται, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 16. Το 
Δ.Λ.Ρ. 16 διαχωρίηει ξεκάκαρα τα παραπάνω γεγονότα ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου 
χριηουν ενιαίασ αντιμετϊπιςθσ ωσ ζνα γεγονόσ. (Σακζλλθσ, 2005: 190) 

Τζλοσ, παρατθροφνται διαφορζσ και ςε κζματα αντικατάςταςθσ μερϊν πάγιων 
ςτοιχείων, κακϊσ και ςε κζματα τακτικισ επικεϊρθςθσ. Για τα πρϊτα, το Δ.Λ.Ρ. 16 
ορίηει ότι “το κόςτοσ αντικατάςταςθσ επαυξάνει τθ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων εάν 
πλθροφνται τα κριτιρια καταχϊρθςθσ των ενςϊματων πάγιων ςτοιχείων, θ 
αναπόςβεςτθ αξία των μερϊν που αντικακίςταται διαγράφεται” (Σακζλλθσ, 2005: 
190). Σε αντίκεςθ, τα Ε.Λ.Ρ. αναφζρουν ότι οι δαπάνεσ πρζπει να ζχουν χαρακτιρα 
δαπανϊν βελτίωςθσ για να προςαυξιςουν το κόςτοσ κτιςθσ των παγίων, επίςθσ, δεν 
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υφίςταται διαγραφι του αναπόςβεςτου κόςτουσ των υπό αντικατάςταςθ μερϊν. 
(Σακζλλθσ, 2005: 191)  

Πςον αφορά το κζμα τθσ τακτικισ κφριασ επικεϊρθςθσ, το Δ.Λ.Ρ. 16 ορίηει ότι “το 
κόςτοσ τθσ επικεϊρθςθσ προςαυξάνει τθ λογιςτικι αξία του ενςϊματου παγίου, 
εφόςον πλθροφνται τα κριτιρια αναγνϊριςθσ των ενςϊματων παγίων, τυχόν 
αναπόςβεςτο κόςτοσ προθγοφμενθσ επικεϊρθςθσ διαγράφεται” (Σακζλλθσ, 2005: 
191). Αντίκετα, τα Ε.Λ.Ρ. ορίηουν ότι το κόςτοσ αυτό πρζπει να καταχωρείται ςτα 
ζξοδα τθσ χριςθσ, δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα κεϊρθςθσ του κόςτουσ αυτοφ ωσ 
ζξοδο πολυετοφσ απόςβεςθσ. (Σακζλλθσ, 2005: 190 - 191)  

Καταλιγοντασ, βάςει τθσ ςφγκριςθσ μεταξφ του Δ.Λ.Ρ. 16 και των όςων ορίηονται 
βάςει Ε.Λ.Ρ., εξάγεται το ςυμπζραςμα ότι αφενόσ ςτα κετικά που ειςάγει το πρότυπο 
είναι θ ορκότερθ και πλθςιζςτερθ ςτθν πραγματικότθτα απεικόνιςθ των ενςϊματων 
ακινθτοποιιςεων του ιςολογιςμοφ, με χριςθ τθσ πραγματικισ αξίασ αυτϊν κακϊσ και 
οι αποςβζςεισ που υπολογίηονται πλζον βάςει τθσ ωφζλιμθσ ηωισ και τον ρυκμό 
απόδοςθσ ωφελειϊν των ςτοιχείων αυτϊν. Αναγκαίο όμωσ για τθν πρόλθψθ 
αταςκαλιϊν και εκμετάλλευςθσ του παραπάνω γεγονότοσ είναι θ κζςπιςθ μιασ 
ανεξάρτθτθσ και αμερόλθπτθσ αρχισ, θ οποία κα ςτελεχϊνεται από επαγγελματίεσ 
εκτιμθτζσ οι οποίοι και κα είναι υπεφκυνοι για τισ εκτιμιςεισ αυτζσ. Επίςθσ, κζματα 
όπωσ θ αρχικι καταχϊρθςθ, θ μετζπειτα αποτίμθςθ των ςτοιχείων αυτϊν αλλά και οι 
αποςβζςεισ αντιμετωπίηονται διαφορετικά από το Δ.Λ.Ρ. 16 ςε ςχζςθ με τα οριηόμενα 
των Ε.Λ.Ρ., με ςυνζπεια τθν διαφορετικι απεικόνιςθ και καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτον 
ιςολογιςμό κακϊσ και του ποςοφ των αποςβζςεων που εμφανίηεται ςτθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων χριςθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 431 - 432) 

 

3.6 Δ.Λ.Ρ. 17 «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ» 

3.6.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 17 «Μιςκϊςεισ» (I.A.S. 17 «Leases») είναι να προδιαγράψει τον 
πρότυπο λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα πρζπει να 
γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων 
από πλευράσ μιςκωτριϊν κι εκμιςκωτριϊν εταιρειϊν, αναφορικά με τισ μιςκϊςεισ 
που ςυνίςτανται ςτθ μεταβίβαςθ “του δικαιϊματοσ χριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων” 
κι ανεξάρτθτα από το αν ο εκμιςκωτισ φζρει ι όχι τθν ευκφνθ για “τθ λειτουργία ι τθ 
ςυντιρθςθ” των ςτοιχείων αυτϊν. (Σακζλλθσ, 2002: 439) 

Γενικά, ωσ «μίςκωςθ» νοείται μία οριςμζνου χρόνου ςφμβαςθ που ςυνίςταται ςτθν 
παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου από ζνα 
ςυμβαλλόμενο μζροσ (εκμιςκωτι) ςε ζνα άλλο (μιςκωτι) με αντάλλαγμα τθν 
καταβολι μιςκωμάτων, θ κατθγοριοποίθςθ τθσ οποίασ πραγματοποιείται ωσ 
ακολοφκωσ: 

 «Χρθματοδοτικι μίςκωςθ» ονομάηεται θ ςφμβαςθ κατά τθν οποία όλοι οι 
κίνδυνοι και οι ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν κυριότθτα ενόσ μιςκωμζνου 
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περιουςιακοφ ςτοιχείου μεταφζρονται ςτο μιςκωτι, ζςτω ακόμθ κι αν δεν 
υπάρξει τελικι μεταβίβαςθ του νομίμου τίτλου κυριότθτασ.  

 «Λειτουργικι μίςκωςθ» ονομάηεται θ ςφμβαςθ κατά τθν οποία οι κίνδυνοι και 
οι ωφζλειεσ που απορρζουν από τθν κυριότθτα ενόσ μιςκωμζνου 
περιουςιακοφ ςτοιχείου παραμζνουν ςτον εκμιςκωτι. (McKenzie et al, 2013: 
531 - 532) 

Ωςτόςο, πζραν του ανωτζρου βαςικοφ παράγοντα που διαφοροποιεί τισ δφο μορφζσ 
μιςκϊςεων, υπάρχουν οριςμζνα επιπλζον ςτοιχεία, τα οποία ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 
17, αποτελοφν χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων και τα 
οποία αναφζρονται ωσ εξισ: 

- Θ μίςκωςθ παραχωρεί τθν κυριότθτα του μιςκωμζνου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου ςτο μιςκωτι μζχρι και τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. 

- Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτο μιςκωτι να αγοράςει το μιςκωμζνο περιουςιακό 
ςτοιχείο κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ αγοράσ 
είναι ςχεδόν βζβαιθ λόγω τθσ χαμθλισ αξίασ που κα ζχει το ςυγκεκριμζνο 
ςτοιχείο κατά τθν περίοδο εκείνθ. 

- Θ μίςκωςθ διαρκεί όςο ςχεδόν και θ ωφζλιμθ ηωι του μιςκωμζνου 
περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

- Κατά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, θ παροφςα αξία των ελαχίςτων μιςκωμάτων 
είναι ίςθ με τθν εφλογθ αξία του μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

- Τα μιςκωμζνα περιουςιακά ςτοιχεία ζχουν τζτοιεσ ιδιαιτερότθτεσ που μόνο ο 
μιςκωτισ μπορεί να τα χρθςιμοποιεί χωρίσ να υποςτοφν ςθμαντικζσ 
μετατροπζσ. 

- Ο μιςκωτισ οφείλει να αποηθμιϊςει τον εκμιςκωτι ςε περίπτωςθ που ο ίδιοσ 
κελιςει να προβεί ςε ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

- Οποιαδιποτε κζρδθ ι ηθμίεσ προκφψουν από τυχόν μεταβολζσ τθσ 
υπολειμματικισ αξίασ του μιςκίου ανικουν ςτο μιςκωτι. 

- Ραρζχεται θ ευχζρεια ςτο μιςκωτι να παρατείνει τθ μίςκωςθ για μία επιπλζον 
περίοδο, με μίςκωμα πολφ χαμθλότερο από αυτό που ιδθ καταβάλλει ςτον 
εκμιςκωτι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. (McKenzie et al, 2013: 533 - 
534) 

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι θ κατάταξθ μίασ μίςκωςθσ 
είτε ωσ λειτουργικισ είτε ωσ χρθματοδοτικισ, κα πρζπει να “γίνεται κατά τθν ζναρξθ 
τθσ” ςφμβαςθσ και αποτελεί μία διαδικαςία εξζχουςασ ςθμαςίασ για τισ επιχειριςεισ, 
κακϊσ θ κάκε μία εκ των ανωτζρω μορφϊν χριηει εντελϊσ διαφορετικισ 
αντιμετϊπιςθσ τόςο ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των μιςκωτϊν όςο και ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των εκμιςκωτϊν. Επίςθσ, κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι το 
Δ.Λ.Ρ. 17 κατά τθ διαδικαςία κατάταξθσ μίασ μίςκωςθσ, υιοκετεί τθ βαςικι «αρχι τθσ 
ουςίασ υπεράνω του τφπου», βάςει τθσ οποίασ λαμβάνεται υπόψθν περιςςότερο θ 
οικονομικι “ουςία τθσ ςυναλλαγισ παρά ο νομικόσ τφποσ τθσ ςφμβαςθσ”, 
διαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν αξιοπιςτία και τθν παρουςίαςθ τθσ 
πραγματικισ εικόνασ των οικονομικϊν καταςτάςεων. (Σακζλλθσ, 2002: 442 - 443) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, ςε αυτό εντάςςονται όλεσ 
οι περιπτϊςεισ μιςκϊςεων, εκτόσ όμωσ από εκείνεσ που αφοροφν ςε: 
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 “ςυμβάςεισ για υπθρεςίεσ”, κατά τισ οποίεσ δεν υφίςταται μεταβίβαςθ “του 
δικαιϊματοσ χριςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων” από τον εκμιςκωτι ςτο 
μιςκωτι (Γρθγοράκοσ, 2008: 224), 

 ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ για εκμετάλλευςθ πνευματικϊν δικαιωμάτων π.χ. 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, χειρόγραφων κειμζνων, διπλωμάτων 
ευρεςιτεχνίασ κ.α. (Johnson & Holgate, 2012: 19001), 

 ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ για εξερεφνθςθ ι χριςθ ορυκτϊν, όπωσ του 
πετρελαίου, του φυςικοφ αερίου κι άλλων παρόμοιων μθ ανανεϊςιμων 
πόρων. (Johnson & Holgate, 2012: 19001) 

Επίςθσ, από το πεδίο εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 17 αποκλείεται και θ περίπτωςθ 
επιμζτρθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων που αφοροφν ςε επενδφςεισ ακινιτων και ςε 
βιολογικζσ καλλιζργειεσ, είτε εκείνα βρίςκονται ςτθν κατοχι των μιςκωτϊν μζςω 
χρθματοδοτικισ είτε μζςω λειτουργικισ μίςκωςθσ. (Johnson & Holgate, 2012: 19002) 

Το εν λόγω πρότυπο τίκεται ςε εφαρμογι για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1999 κι ζπειτα, ενϊ 
αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 17 «Λογιςτικι των Μιςκϊςεων» που είχε 
εγκρικεί το 1994 (Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 254; Σακζλλθσ, 2002: 433). Αξίηει, επίςθσ, να 
αναφερκεί, ότι το ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ οριςμζνεσ τροποποιιςεισ κατά τα 
ζτθ 2004 και 2009, οι οποίεσ άρχιςαν ςτο ςφνολό τουσ να εφαρμόηονται για τισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2010 ι 
αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ τθν αναδρομικι εφαρμογι τουσ. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 223; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 17)  

 

3.6.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ.  

Ππωσ προκφπτει από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτθ χϊρα μασ («άρκρο 574 του Αςτικοφ 
Κϊδικα»), θ ευρφτερθ ζννοια των μιςκϊςεων ταυτίηεται απόλυτα με τθν αντίςτοιχθ 
των Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, ενϊ το ίδιο ςυμβαίνει και με τον εννοιολογικό 
προςδιοριςμό των λειτουργικϊν μιςκϊςεων, οι οποίεσ μζχρι και το ζτοσ 1985 
αποτελοφςαν τθ μοναδικι μορφι επιχειρθματικϊν ςυμβάςεων ςτθν Ελλάδα, κακϊσ ο 
κεςμόσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ “ειςιχκθ ςτθ χϊρα μασ” μετζπειτα με το 
ν.1665/1986. (Σακζλλθσ, 2002: 459, 472)   

Ωςτόςο, ςε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κα πρζπει να τονιςκεί το γεγονόσ, ότι μζχρι και 
ςιμερα ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ (ν.1665/1986) ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ 
τροποποιιςεισ, χωρίσ όμωσ να ζχει ακόμθ υιοκετθκεί από τισ Ελλθνικζσ Λογιςτικζσ 
Αρχζσ, αφοφ ςφμφωνα με το Εκνικό Συμβοφλιο Λογιςτικισ (Ε.ΣΥ.Λ.) κάτι τζτοιο κα 
οδθγιςει τθ χϊρα μασ ςε ςωρεία φορολογικϊν προβλθμάτων. Ωσ εκ τοφτου, λοιπόν, 
υποχρεωτικό κακίςταται για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Ελλθνικά 
Λογιςτικά Ρρότυπα, να αντιμετωπίηουν τισ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ ςτισ 
οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ, ακριβϊσ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίηουν και τισ λειτουργικζσ. (Σακζλλθσ, 2002: 459, 472 - 473)   

Από τθν άλλθ, όςον αφορά τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ που εφαρμόηουν τα Διεκνι 
Λογιςτικά Ρρότυπα κι εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το Ε.Γ.Λ.Σ. δθμιουργικθκε πριν από 
τθν ειςαγωγι τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ςτθ χϊρα μασ, εκείνεσ κα πρζπει να 
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ειςάγουν νζουσ λογαριαςμοφσ ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ, οφτωσ ϊςτε να 
μπορζςουν να εξυπθρετιςουν τουσ ςκοποφσ λογιςτικοποίθςθσ των εν λόγω 
μιςκϊςεων, θ αναφορά των οποίων “ςφμφωνα με τον Γρθγοράκο 2008, 
πραγματοποιείται ωσ ακολοφκωσ:   

α) για τθ λογιςτικι του μιςκωτι 

 10.70 «Εδαφικζσ εκτάςεισ leasing» 

 11.70 «Κτίρια – Εγκαταςτάςεισ κτιρίων – Τεχνικά ζργα leasing» 

 12.70 «Μθχανιματα – Τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ – Λοιπόσ μθχανολογικόσ 
             εξοπλιςμόσ leasing»       

 13.70 «Μεταφορικά μζςα leasing» 

 14.70 «Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ leasing» 

 16.70 «Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία leasing».”  
(Γρθγοράκοσ, 2008: 231) 

Επίςθσ, κα πρζπει να προςτεκοφν και οι αντίςτοιχοι λογαριαςμοί επί των οποίων 
παρακολουκοφνται οι αποςβζςεισ των ανωτζρω ςτοιχείων, όπωσ είναι για 
παράδειγμα οι λογαριαςμοί 10.99.70 «Αποςβεςμζνεσ εδαφικζσ εκτάςεισ leasing» και 
66.00.70 «Αποςβζςεισ εδαφικϊν εκτάςεων leasing» κ.ο.κ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 231 - 
232)  

“Ακόμθ, κα πρζπει να προςτεκοφν οι λογαριαςμοί: 

 45.70 «Μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ leasing» 

 65.70 «Τόκοι leasing».  

β) για τθ λογιςτικι του εκμιςκωτι 

 15.70 «Αγορζσ πάγιου εξοπλιςμοφ για εκμίςκωςθ» 

 18.70 «Ρελάτεσ leasing – Μακροπρόκεςμεσ απαιτιςεισ» 

 30.70 «Ρελάτεσ leasing – Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ» 

 50.70 «Ρρομθκευτζσ πάγιου εξοπλιςμοφ leasing» 

 56.70 «Ζςοδα τόκων leasing επόμενων χριςεων» 

 65.70 «Τόκοι κι ζξοδα χρθματοδοτιςεωσ ςυμβάςεων leasing» 

 73.70 «Ζςοδα από τόκουσ leasing».” (Γρθγοράκοσ, 2008: 232) 

 

3.6.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ρροτοφ ξεκινιςει θ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των δφο μορφϊν μιςκϊςεων ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των μιςκωτριϊν κι εκμιςκωτριϊν εταιρειϊν, κα πρζπει 
αρχικά να τονιςκεί το γεγονόσ, ότι για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςθσ υποενότθτασ, θ εν 
λόγω ςφγκριςθ ςυνίςταται επί τθσ ουςίασ ςτουσ διαφορετικοφσ χειριςμοφσ που μόνο 
το Δ.Λ.Ρ. 17 υιοκετεί για κάκε μία εξ αυτϊν των μορφϊν, κακϊσ ςτθ χϊρα μασ, όπωσ 
ζχει ιδθ αναφερκεί, ο χειριςμόσ των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων εξομοιϊνεται με 
τον αντίςτοιχο των λειτουργικϊν, ο οποίοσ και βρίςκεται ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τισ 
οδθγίεσ που παρζχονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  
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Ξεκινϊντασ, λοιπόν, τθ ςφγκριςθ, θ πρϊτθ διαφορά που παρατθρείται ανάμεςα ςε 
χρθματοδοτικζσ και ςε λειτουργικζσ μιςκϊςεισ είναι εκείνθ θ οποία ςχετίηεται με τθν 
αρχικι καταχϊρθςθ των μιςκωμζνων περιουςιακϊν ςτοιχείων, όπου ςφμφωνα με τθ 
λογιςτικι των χρθματοδοτικϊν ςυμβάςεων, κα πρζπει για τισ μιςκϊτριεσ εταιρείεσ να 
γίνεται ςτο πάγιο ενεργθτικό του ιςολογιςμοφ τουσ αναγνωρίηοντασ ταυτόχρονα μία 
ιςόποςθ μακροχρόνια υποχρζωςθ προσ τθν εκμιςκϊτρια εταιρεία, με αξία θ οποία κα 
πρζπει ωςτόςο να αντιςτοιχεί, είτε ςτθν εφλογθ αξία του μιςκίου, είτε ςτθν 
προεξοφλθμζνθ αξία των ελαχίςτων καταβολϊν μιςκωμάτων που υπολογίηεται βάςει 
του πραγματικοφ επιτοκίου. Από τθν άλλθ, όςον αφορά τουσ εκμιςκωτζσ, εκείνοι κα 
πρζπει να λογίηουν τθν αξία που ςυνίςταται ςτθν “κακαρι επζνδυςθ” επί του 
μιςκωμζνου ςτοιχείου ωσ μακροχρόνια απαίτθςθ από τθ μιςκϊτρια εταιρεία, επίςθσ, 
ςτο πάγιο ενεργθτικό του ιςολογιςμοφ τουσ (Σακζλλθσ, 2002: 444, 448). Εν αντικζςει 
των ανωτζρω εκτεκζντων, θ αρχικι καταχϊρθςθ των μιςκωμζνων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, κατά τθ λογιςτικι των λειτουργικϊν ςυμβάςεων, κα πρζπει για τουσ 
μιςκωτζσ να γίνεται ςε λογαριαςμοφσ τάξεωσ, ενϊ για τουσ εκμιςκωτζσ ςτθν 
κατθγορία των ενςϊματων/αςϊματων ακινθτοποιιςεων ςτο πάγιο ενεργθτικό του 
ιςολογιςμοφ τουσ, όπωσ ακριβϊσ ιςχφει και για τα λοιπά ενςϊματα/αςϊματα 
περιουςιακά τουσ ςτοιχεία. (Σακζλλθσ, 2002: 450, 461) 

Ακόμθ, ςφμφωνα με τθ λογιςτικι των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, τυχόν άμεςα 
ζξοδα τα οποία λαμβάνουν χϊρα με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφναψθσ μίασ 
ςυμβάςεωσ, κα πρζπει για τουσ μιςκωτζσ να λογίηονται ωσ μζροσ τθσ αξίασ των 
μιςκωμζνων παγίων, όπωσ εκείνθ εμφανίηεται ςτον ιςολογιςμό τουσ, ενϊ για τουσ 
εκμιςκωτζσ τα ςυγκεκριμζνα ζξοδα κα πρζπει να λογίηονται απευκείασ ςτα 
αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε χριςθσ (Σακζλλθσ, 2002: 445, 449). Αντικζτωσ, κατά τθ 
λογιςτικι των λειτουργικϊν μιςκϊςεων, θ καταχϊρθςθ τζτοιου είδουσ εξόδων κα 
πρζπει για τουσ μιςκωτζσ να γίνεται “ςε λογαριαςμό πολυετοφσ απόςβεςθσ” με 
ςταδιακι εν ςυνεχεία μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα κάκε χριςθσ “αναλογικά με 
τον ρυκμό καταχϊρθςθσ των εξόδων μιςκωμάτων, ι εναλλακτικά ςε υπολογαριαςμό 
του 64 «Διάφορα ζξοδα»”, βαρφνοντασ ζτςι τα αποτελζςματα τθσ εκάςτοτε χριςθσ. 
Από τθν άλλθ, για τουσ εκμιςκωτζσ, τα εν λόγω ζξοδα κα πρζπει να λογίηονται, είτε ωσ 
ετεροχρονιςμζνεσ δαπάνεσ μεταφερόμενεσ ςταδιακά ςτα “αποτελζςματα αναλογικά 
με τον ρυκμό καταχϊρθςθσ των εςόδων μιςκωμάτων”, είτε απευκείασ ςτα 
αποτελζςματα εντόσ τθσ χριςθσ τθν οποία αφοροφν. (Σακζλλθσ, 2002: 451, 465) 

Επιπλζον, όςον αφορά τα μιςκϊματα τα οποία καταβάλλονται από τουσ μιςκωτζσ και 
τα οποία ειςπράττονται από τισ εκμιςκϊτριεσ εταιρείεσ, εκείνα κατά τθ λογιςτικι των 
χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, κα πρζπει εν πρϊτοισ να κατθγοριοποιοφνται κι εν 
ςυνεχεία να λογιςτικοποιοφνται ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ωσ εξισ:  

 ςτο ποςό που αφορά τουσ τόκουσ,  

α) το οποίο κεωρείται για τουσ μιςκωτζσ “χρθματοοικονομικό ζξοδο” και 
κα πρζπει να καταχωρείται ςταδιακά ςτα αποτελζςματα κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ μίςκωςθσ (Σακζλλθσ, 2002: 445), 
β) το οποίο κεωρείται για τουσ εκμιςκωτζσ αναβαλλόμενο ζςοδο και κα 
πρζπει ωσ εκ τοφτου να φζρεται ςε πίςτωςθ του μεταβατικοφ λογαριαςμοφ 
«ζςοδα επόμενων χριςεων» με ςταδιακι εν ςυνεχεία μεταφορά του ςτα 
αποτελζςματα κάκε χριςθσ (Σακζλλθσ, 2002: 448), 
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 ςτο ποςό που αφορά το «χρεωλφςιο»,  

α) το οποίο φζρεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των μιςκωτϊν ςε 
“μείωςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ ανεξόφλθτθσ υποχρζωςθσ” προσ τισ 
εκμιςκϊτριεσ εταιρείεσ (Σακζλλθσ, 2002: 445), 
β) το οποίο φζρεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των εκμιςκωτϊν ςε 
μείωςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ απαίτθςθσ από τισ μιςκϊτριεσ εταιρείεσ. 
(Σακζλλθσ, 2002: 448)  

Από τθν άλλθ, κατά τθ λογιςτικι των λειτουργικϊν μιςκϊςεων, δεν υφίςταται 
επιμεριςμόσ των εν λόγω μιςκωμάτων ςε τόκουσ και χρεωλφςιο, κακϊσ το ςυνολικό 
ποςό αυτϊν κα πρζπει να λογίηεται ωσ ζξοδο ενοικίων ςτα αποτελζςματα χριςθσ των 
μιςκωτϊν (ςε ιδιαίτερουσ υπολογαριαςμοφσ του 62.04 «Ζξοδα ενοικίων»), ενϊ 
αντίςτοιχα ωσ ζςοδο από ενοίκια ςτα αποτελζςματα χριςθσ των εκμιςκωτϊν (ςε 
ιδιαίτερουσ υπολογαριαςμοφσ των 75.04 – 75.09 «Ζςοδα από ενοίκια»), βάςει 
πάντοτε τθσ «αρχισ των δεδουλευμζνων εςόδων - εξόδων» κι ανεξάρτθτα από τον 
χρόνο είςπραξθσ - καταβολισ αυτϊν. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 67, 84; Σακζλλθσ, 
2002: 447, 451) 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των όςων ζχουν προθγθκεί, παρατίκεται το ακόλουκο 
απλοποιθμζνο παράδειγμα: 

Ζςτω, λοιπόν, ςφναψθ χρθματοδοτικισ ςυμβάςεωσ ανάμεςα ςε μιςκωτι κι 
εκμιςκωτι για παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 
ςτον πρϊτο, με τα εξισ ςτοιχεία: 

- Αρχικι αξία μθχανιματοσ 75.000 ευρϊ. 
- Ετιςιο ςτακερό μίςκωμα 20.000 ευρϊ (εντόσ του οποίου περιλαμβάνονται 

ετιςιοι τόκοι 5.000 ευρϊ).  
- Διάρκεια ςφμβαςθσ 5 ζτθ. 
- Κακαρι επζνδυςθ μθχανιματοσ 100.000 ευρϊ. 

Α. Λογιςτικζσ Εγγραφζσ με βάςη το Δ.Λ.Π. 17 

i) Στα βιβλία του μιςκωτι 

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςφναψθ τθσ ςυμβάςεωσ, θ μιςκϊτρια εταιρεία διενεργεί τθν 
ακόλουκθ εγγραφι: 

(1) 

Μιςκωμζνα Μθχανιματα                                                                             75.000 

         Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ από Μιςκωμζνα Μθχανιματα           75.000 

-Ραραλαβι Μθχανιματοσ με Σφμβαςθ Leasing- 

Εν ςυνεχεία, κατά το χρόνο καταβολισ των ετιςιων μιςκωμάτων από τθ μιςκϊτρια 
εταιρεία, διενεργείται θ εξισ  εγγραφι: 
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(2) 

Μακροπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ από Μιςκωμζνα Μθχανιματα                    15.000 

Χρεωςτικοί Τόκοι (Μιςκϊςεων Leasing)                                                                5.000 

               Ταμείο                                                                                                              20.000 

-Καταβολι Ετιςιων Μιςκωμάτων- 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 233) 

ii) Στα βιβλία του εκμιςκωτι 

Μόλισ ολοκλθρωκεί θ ςφναψθ τθσ ςυμβάςεωσ, θ εκμιςκϊτρια εταιρεία διενεργεί τθν 
ακόλουκθ εγγραφι: 

(1) 

Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ (Ρελάτεσ Leasing)                                             100.000 

        Αρχικι Αξία Ράγιου Εξοπλιςμοφ για Εκμίςκωςθ                                    75.000 

                 Ζςοδα Επόμενων Χριςεων                                                                         25.000 

-Ραραχϊρθςθ Μθχανιματοσ με Σφμβαςθ Leasing- 

Εν ςυνεχεία, κατά το χρόνο είςπραξθσ των ετιςιων μιςκωμάτων από τθ μιςκϊτρια 
εταιρεία, διενεργοφνται οι εξισ  εγγραφζσ: 

(2) 

Ταμείο                                                                                                                         20.000 

                 Μακροπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ (Ρελάτεσ Leasing)                                 20.000 

-Είςπραξθ Ετιςιων Μιςκωμάτων- 

(3) 

Ζςοδα Επόμενων Χριςεων                                                                                       5.000 

                 Λοιποί Ριςτωτικοί Τόκοι                                                                              5.000 

-Είςπραξθ Τόκων Ρεριόδου- 
(Τριάρχθσ, 2009: 34; Γρθγοράκοσ, 2008: 235, 236) 

Β. Λογιςτικζσ Εγγραφζσ με βάςη τα  Ε.Λ.Π. 

Βάςει των Ε.Λ.Ρ., οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ αντιμετωπίηονται ωσ λειτουργικζσ και 
με τθν υπόκεςθ ότι το ετιςιο μίςκωμα “προκαταβάλλεται εφάπαξ” ςτθν αρχι κάκε 
ζτουσ, τότε οι λογιςτικζσ εγγραφζσ ςτα βιβλία των μιςκωτριϊν κι εκμιςκωτριϊν 
εταιρειϊν ζχουν ωσ εξισ: 
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i) Στα βιβλία του μιςκωτι 

Ζξοδα Ενοικίων Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ                                                     20.000 

                 Ταμείο                                                                                                          20.000 

-Ζξοδα Ενοικίων Ρεριόδου- 

ii) Στα βιβλία του εκμιςκωτι 

Ταμείο                                                                                                                         20.000 

                Ζςοδα Ενοικίων Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ                                    20.000 

-Ζςοδα Ενοικίων Ρεριόδου- 
(Σακζλλθσ, 2002: 462) 

Επιπροςκζτωσ, όςον αφορά τισ αποςβζςεισ επί των “αποςβζςιμων” μιςκίων, εκείνεσ 
κατά τθ λογιςτικι των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, κα πρζπει να διενεργοφνται 
αποκλειςτικϊσ από τουσ μιςκωτζσ, οι υποχρεϊςεισ των οποίων ςυνίςτανται ςτισ 
ακόλουκεσ περιοριςτικζσ διατάξεισ: 

 θ καταχϊρθςθ των αποςβζςεων ενόσ μιςκίου κα πρζπει να γίνεται κατά 
“τρόπο ςυςτθματικό” ςτα αποτελζςματα όλων των χριςεων ίςαμε το πζρασ 
τθσ ςφμβαςθσ,  

 θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ κατά τθ διενζργεια απόςβεςθσ ενόσ 
μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου κα πρζπει να είναι ίδια με εκείνθ που 
χρθςιμοποιείται για τθν απόςβεςθ των λοιπϊν περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων, 

 θ διάρκεια απόςβεςθσ ενόσ μιςκίου κα πρζπει να ιςοφται με τθ διάρκεια “τθσ 
ωφζλιμθσ ηωισ του”, ςτθν περίπτωςθ που είναι βζβαιο “ότι, μζχρι και τθ λιξθ” 
τθσ ςφμβαςθσ, θ μιςκϊτρια εταιρεία κα ζχει προβεί ςτθν απόκτθςι του, ενϊ 
ςε αντίκετθ περίπτωςθ, ωσ διάρκεια απόςβεςθσ κεωρείται “το ςυντομότερο 
χρονικό διάςτθμα μεταξφ διάρκειασ τθσ μίςκωςθσ και τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 
ςτοιχείου.” (Σακζλλθσ, 2002: 445 - 446)  

Αντικζτωσ, κατά τθ λογιςτικι των λειτουργικϊν μιςκϊςεων, οι αποςβζςεισ επί των 
αποςβζςιμων μιςκίων κα πρζπει να διενεργοφνται αποκλειςτικϊσ από τισ 
εκμιςκϊτριεσ εταιρείεσ, οι οποίεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τα ακόλουκα: 

 θ καταχϊρθςθ των αποςβζςεων ενόσ μιςκίου ςτα αποτελζςματα χριςθσ κα 
πρζπει να γίνεται μζςω του λογαριαςμοφ 66 «Αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων 
ενςωματωμζνεσ ςτο λειτουργικό κόςτοσ» με τρόπο ςυςτθματικό κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του,  

 θ χρθςιμοποιοφμενθ μζκοδοσ κατά τθ διενζργεια απόςβεςθσ ενόσ 
μιςκωμζνου περιουςιακοφ ςτοιχείου κα πρζπει να είναι ίδια με εκείνθ που 
χρθςιμοποιείται για τθν απόςβεςθ των λοιπϊν περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων. 
(Σακζλλθσ, 2002: 464 - 465) 

Τζλοσ, μία επιπλζον διαφορά που παρατθρείται ανάμεςα ςτισ δφο μορφζσ 
μιςκϊςεων, είναι εκείνθ που ςχετίηεται με τισ «Ρράξεισ πϊλθςθσ και 
επαναμίςκωςθσ», κατά τισ οποίεσ πωλθτισ και μιςκωτισ ενόσ παγίου ςτοιχείου είναι 
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το ίδιο νομικό πρόςωπο και των οποίων θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ “εξαρτάται από το 
είδοσ τθσ ςχετικισ μίςκωςθσ”. Ζτςι, λοιπόν, όταν μία τζτοια πράξθ φζρει τα 
χαρακτθριςτικά των χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, τότε τα οποιαδιποτε κζρδθ που 
ζχουν πικανϊσ προκφψει για τουσ πωλθτζσ - μιςκωτζσ από τθν πϊλθςθ του μιςκίου, 
κα πρζπει να λογίηονται ωσ αναβαλλόμενα ζςοδα ςτουσ μεταβατικοφσ λογαριαςμοφσ 
του πακθτικοφ ςτον ιςολογιςμό τουσ, με ςταδιακι εν ςυνεχεία μεταφορά τουσ ςτα 
αποτελζςματα κάκε χριςθσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ. Από τθν άλλθ, όμωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που μία τζτοια πράξθ ςυνιςτά λειτουργικι μίςκωςθ, τότε τα εν λόγω 
κζρδθ των πωλθτϊν - μιςκωτϊν, κα πρζπει να λογίηονται άμεςα ςτα αποτελζςματα 
τθσ χριςθσ τθν οποία αφοροφν. (Σακζλλθσ, 2002: 452 - 453)     

Ωςτόςο, πζραν των όςων ζχουν προθγθκεί ςχετικά με τισ δφο μορφζσ μιςκϊςεων 
κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ ενότθτασ, κα πρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί ότι, “ο 
κεςμόσ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ” αποτελεί “πλζον ζναν μθχανιςμό” μζςω του 
οποίου διακινοφνται τεράςτια επενδυτικά κεφάλαια ανά τον κόςμο “ςε πάγιο 
εξοπλιςμό”, γεγονόσ το οποίο ενιςχφει κατά πολφ τθ ςθμαντικότθτα του 
ςυγκεκριμζνου προτφπου, αλλά ταυτόχρονα, και γεγονόσ το οποίο αποτελεί ςοβαρι 
αιτία αμφιςβιτθςθσ “ωσ προσ τθν εφαρμοηόμενθ λογιςτικι τθσ χρθματοδοτικισ 
μίςκωςθσ ςτθ χϊρα μασ”, κακϊσ θ εξομοίωςι τθσ με τθν αντίςτοιχθ των λειτουργικϊν 
μιςκϊςεων, “νοκεφει κατάφωρα τα αποτελζςματα και τουσ ιςολογιςμοφσ τόςο των 
επιχειριςεων που αποκτοφν περιουςιακά ςτοιχεία με χρθματοδοτικι μίςκωςθ όςο 
και των εταιρειϊν Leasing.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 223; Σακζλλθσ, 2002: 472) 

 

3.7 Δ.Λ.Ρ. 18 «ΕΣΟΔΑ» 

3.7.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Το Δ.Λ.Ρ. 18 «Ζςοδα» (I.A.S. 18 «Revenues») ζχει ωσ ςκοπό να προδιαγράψει τον 
πρότυπο λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα πρζπει να 
γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων, 
αναφορικά με τα ζςοδα των επιχειριςεων που προζρχονται από: 

 πϊλθςθ αγακϊν (εμπορευμάτων, προϊόντων κ.α.), 

 παροχι υπθρεςιϊν, 

 χριςθ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων από τρίτουσ, όπωσ είναι τα ζςοδα 
από τόκουσ, τα ζςοδα παροχισ δικαιωμάτων εκμετάλλευςθσ και τα ζςοδα που 
τελοφν υπό τθ μορφι μεριςμάτων. (McKenzie et al, 2013: 484 - 485)  

Γενικά, ωσ «ζςοδο» νοείται “θ μικτι (ακακάριςτθ) ειςροι οικονομικϊν οφελϊν ςτθ 
διάρκεια τθσ περιόδου, που προκφπτει από τισ ςυνικεισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
επιχείρθςθσ, όταν αυτζσ οι ειςροζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των ιδίων 
κεφαλαίων, εκτόσ τθσ αφξθςθσ που προζρχεται από ειςφορζσ των μετόχων ι εταίρων 
και γενικά των ιδιοκτθτϊν τθσ επιχείρθςθσ.” (Σακζλλθσ, 2005: 515)   

Ωςτόςο, ςε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κα πρζπει να τονιςτεί το γεγονόσ, ότι ςφμφωνα 
με το Ρλαίςιο Κατάρτιςθσ και Ραρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων - «IASB’s 
Framework for Preparation and Presentation of Financial Statements» - ωσ ζςοδα 
προερχόμενα από τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν μίασ επιχείρθςθσ, δθλαδι ωσ 
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οργανικά ζςοδα, κεωροφνται όλεσ ςχεδόν οι μορφζσ κονδυλίων που 
χρθςιμοποιοφνται για τον προςδιοριςμό του κακαροφ αποτελζςματοσ χριςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλείςτων προςδιοριηόμενων από το Ε.Γ.Λ.Σ. οργανικϊν κι 
ανόργανων εςόδων, ενϊ από τθν άλλθ, ωσ ανόργανα ζςοδα, κεωροφνται 
αποκλειςτικά οι περιπτϊςεισ κονδυλίων που ςυνίςτανται είτε ςε διάφορεσ μορφζσ 
αποηθμιϊςεων, είτε ςε κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ παρζχονται με ςκοπό “τθν 
άμεςθ οικονομικι ενίςχυςθ και τθν κάλυψθ των πραγματοποιθμζνων ηθμιϊν ι 
εξόδων” των δικαιοφχων επιχειριςεων. (Σακζλλθσ, 2005: 198, 537) 

Εν ςυνεχεία, παρατίκενται οριςμζνοι εκ των ςθμαντικότερων λογαριαςμϊν εντόσ των 
οποίων παρακολουκοφνται τα οργανικά κι ανόργανα με βάςθ το Ε.Γ.Λ.Σ. ζςοδα, όπωσ 
εκείνοι εντάςςονται ςτο εννοιολογικό πεδίο των οργανικϊν εςόδων του παρόντοσ 
προτφπου: 

 70 «Ζςοδα από πωλιςεισ εμπορευμάτων» 

 71 «Ζςοδα από πωλιςεισ προϊόντων ετοίμων και θμιτελϊν» 

 73 «Ζςοδα από πωλιςεισ υπθρεςιϊν» 

 75 «Ζςοδα παρεπόμενων αςχολιϊν» 

 76 «Ζςοδα κεφαλαίων»  
- 76.00 «Ζςοδα ςυμμετοχϊν ςε μθ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ» 
- 76.01 «Ζςοδα χρεογράφων» 
- 76.02 «Δεδουλευμζνοι τόκοι γραμματίων ειςπρακτζων» 
- 76.03 «Λοιποί πιςτωτικοί τόκοι» 

 81 «Ζκτακτα κι ανόργανα αποτελζςματα» 
- 81.01 «Ζκτακτα κι ανόργανα ζςοδα» (Σακζλλθσ, 2005: 537 - 538) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 18, ςε αυτό δεν εντάςςονται οι 
περιπτϊςεισ εςόδων που προκφπτουν από: 

 ςυμβάςεισ καταςκευισ (Δ.Λ.Ρ. 11), 

 ςυμφωνίεσ μιςκϊςεων (Δ.Λ.Ρ. 17), 

 μερίςματα που αφοροφν ςε επενδφςεισ των οποίων θ λογιςτικοποίθςθ γίνεται 
βάςει τθσ μεκόδου τθσ κακαρισ κζςθσ (Δ.Λ.Ρ. 28), 

 ςυμβόλαια αςφαλίςεων (Δ.Ρ.Χ.Ρ. 4), 

 μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία χρθματοοικονομικϊν μζςων ι από τθ διάκεςι 
τουσ (Δ.Λ.Ρ. 39), 

 μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία άλλων κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, 

 αρχικι αναγνϊριςθ και μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία βιολογικϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων που ςυνδζονται με τθν αγροτικι δραςτθριότθτα (Δ.Λ.Ρ. 41), 

 αρχικι αναγνϊριςθ αγροτικϊν προϊόντων (Δ.Λ.Ρ. 41), 

 εξαγωγι μεταλλευμάτων,  

αφοφ εκείνεσ καλφπτονται από άλλα πρότυπα. (McKenzie et al, 2013: 484 - 486; 
Johnson & Holgate, 2012: 9002 - 9003) 

Θ εφαρμογι του εν λόγω προτφπου ξεκινά για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1995 κι ζπειτα, ενϊ 
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αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 18 «Καταχϊρθςθ των Εςόδων ςτα 
Αποτελζςματα» που είχε εγκρικεί το 1982. (Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 254; Σακζλλθσ, 
2002: 475) 

 

3.7.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Σφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, όπωσ εκείνεσ εφαρμόηονται ςτθ χϊρα μασ, τα 
ζςοδα των επιχειριςεων παρακολουκοφνται κατά κφριο λόγο ςτθν 7θ ομάδα του 
Ελλθνικοφ Λογιςτικοφ Σχεδίου και νοοφνται ωσ “θ χρθματικι ζκφραςθ τθσ 
αγοραςτικισ δφναμθσ που αποκτάται, άμεςα ι ζμμεςα, από τθ δραςτθριότθτα τθσ 
οικονομικισ μονάδασ και ειδικότερα από τθν πϊλθςθ ι εκμετάλλευςθ αγακϊν, 
υπθρεςιϊν και δικαιωμάτων.” (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 12; Σακζλλθσ, 2005: 515)  

Ωςτόςο, ςε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ςτο εννοιολογικό πεδίο 
των οργανικϊν εςόδων εντάςςονται, κατά το Ε.Γ.Λ.Σ., και οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι 
οποίεσ παρζχονται με ςκοπό τθν άμεςθ οικονομικι ενίςχυςθ και τθν κάλυψθ των 
πραγματοποιθμζνων ηθμιϊν ι εξόδων των δικαιοφχων επιχειριςεων, γεγονόσ το 
οποίο αντιτίκεται πλιρωσ ςτα όςα επιβάλλει το «Ρλαίςιο Κατάρτιςθσ και 
Ραρουςίαςθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων», κακϊσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, 
εκείνο αντιμετωπίηει τζτοιεσ μορφζσ κονδυλίων ωσ ανόργανα ζςοδα. (Καραγιάννθσ 
κ.ςυν., 2007: 82 - 83; Σακζλλθσ, 2005: 515) 

 

3.7.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Ρροτοφ ξεκινιςει θ αναφορά ςτισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ που παρατθροφνται 
ανάμεςα ςε Διεκνι κι Ελλθνικά Λογιςτικά Ρρότυπα ωσ προσ τθ χρονικι κυρίωσ 
αναγνϊριςθ των εςόδων ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων, κα πρζπει αρχικά να 
ςθμειωκεί, ότι για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ παροφςθσ υποενότθτασ, θ επικείμενθ 
ςφγκριςθ πρόκειται να τεκεί ςτα πλαίςια μίασ ςχετικισ κατθγοριοποίθςθσ των 
εςόδων, όπωσ εκείνα αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ προτφπου. Ζτςι λοιπόν 
ζχουμε:   

Α. Ζςοδα από πϊλθςθ αγακϊν 

Θ καταχϊρθςθ των εν λόγω εςόδων ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων, κα πρζπει 
ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 18, να γίνεται κατά το χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ πϊλθςθσ, 
που ςυνιςτά επί τθσ ουςίασ, το χρόνο κατά τον οποίο ικανοποιοφνται ςωρευτικά τα 
ακόλουκα κριτιρια: 

 Οι ςθμαντικοί κίνδυνοι και τα οφζλθ που απορρζουν “από τθν κυριότθτα των 
αγακϊν” ζχουν μεταφερκεί από τθν οικονομικι οντότθτα ςτον αγοραςτι. 

 Θ οικονομικι οντότθτα δε ςχετίηεται ςε κανζνα βακμό με τθν κυριότθτα των 
πωλθκζντων αγακϊν και δε διατθρεί κανζνα δικαίωμα ελζγχου πάνω ςε αυτά. 

 Θ ειςροι των οικονομικϊν οφελϊν που ςχετίηονται με τθ ςυναλλακτικι πράξθ 
είναι ςχεδόν βζβαιθ. 

 Τα ζςοδα που προζκυψαν ι αναμζνεται να προκφψουν από τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ μποροφν να προςδιοριςτοφν αξιόπιςτα.   
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 Τα ποςά που δαπανικθκαν ι αναμζνεται να δαπανθκοφν για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ μποροφν να προςδιοριςτοφν με αξιοπιςτία. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 251)  

Σε αντίκεςθ με τα όςα ορίηει το πρότυπο, θ καταχϊρθςθ αυτισ τθσ μορφισ εςόδων 
ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων, κατά τα Ε.Λ.Ρ., κα πρζπει να γίνεται από τθ 
ςτιγμι που θ κυριότθτα των πωλθκζντων αγακϊν μεταφζρεται ςτον αγοραςτι κι 
αφοφ εκδοκοφν τα ςχετικά τιμολόγια.  (Γρθγοράκοσ, 2008: 251; Σακζλλθσ, 2005: 195) 

Ωςτόςο, το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.) ςτθν προςπάκειά του να 
καλφψει τουσ ςυνθκζςτερουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ πραγματοποιείται μία 
πϊλθςθ αγακϊν, παρζχει μζςω του Δ.Λ.Ρ. 18 οδθγίεσ για τθ χρονικι αναγνϊριςθ των 
εςόδων που προζρχονται από διάφορεσ περιπτϊςεισ πωλιςεων, οι ςθμαντικότερεσ 
εκ των οποίων παρατίκενται ευκφσ αμζςωσ κι ζχουν ωσ εξισ: (Σακζλλθσ, 2005: 517) 

1. Πωλιςεισ που τιμολογοφνται αλλά ζπειτα από ςυμφωνία με τον αγοραςτι 
αναμζνεται να υπάρξει ςχετικι κακυςτζρθςθ ςτθν παράδοςθ των πωλθκζντων 
αγακϊν. 

Σφμφωνα με τα όςα επιβάλλει το πρότυπο, θ καταχϊρθςθ των εν λόγω εςόδων κα 
πρζπει να γίνεται από τθ ςτιγμι που ο νόμιμοσ τίτλοσ ιδιοκτθςίασ μεταφζρεται ςτον 
αγοραςτι κι αφοφ πλθροφνται οι εξισ προχποκζςεισ: 

 Θ πραγματοποίθςθ τθσ παράδοςθσ είναι ςχεδόν βζβαιθ. 

 Το πωλθκζντα αγακά βρίςκονται ςτθν κατοχι τθσ πωλιτριασ εταιρείασ, 
προςδιοριςμζνα κι ζτοιμα να παραδοκοφν ςτον αγοραςτι κατά τθ ςτιγμι 
αναγνϊριςθσ τθσ πϊλθςθσ. 

 Ο αγοραςτισ ζχει προβεί ςε γνωςτοποίθςθ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τθν κακυςτζρθςθ τθσ παράδοςθσ. 

 Δεν ζχει υπάρξει οποιαδιποτε μεταβολι ςτουσ “ςυνικεισ όρουσ πλθρωμισ.” 
(Σακζλλθσ, 2005: 517) 

Εν αντικζςει, κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ καταχϊρθςθ των εν λόγω εςόδων κα πρζπει να γίνεται 
με τθν ζκδοςθ του αντίςτοιχου «τιμολογίου – δελτίου αποςτολισ», εντόσ του οποίου 
κα πρζπει υποχρεωτικά να αναγράφεται θ αιτία για τθν οποία τα ςυγκεκριμζνα 
αγακά πρόκειται να παραμείνουν ςτο χϊρο φφλαξθσ τθσ πωλιτριασ εταιρείασ για 
λογαριαςμό του πελάτθ. (Σακζλλθσ, 2005: 517)    

2. Αποςτολι αγακϊν για δοκιμι με ςκοπό τθν πϊλθςθ, όπου παρζχεται θ δυνατότθτα 
επιςτροφισ τουσ από τον υποψιφιο αγοραςτι. 

Σε μία τζτοια περίπτωςθ, θ καταχϊρθςθ του εςόδου κα πρζπει, ςφμφωνα με το 
πρότυπο, να γίνεται είτε κατά το χρόνο μθ επίςθμθσ αποδοχισ των αγακϊν από τον 
αγοραςτι, είτε με τθ λιξθ τθσ περιόδου επιςτροφισ κι εφόςον ζχει προθγθκεί θ 
παράδοςι τουσ, ενϊ από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., το ζςοδο κα πρζπει να 
καταχωρείται όταν το υπό δοκιμι αγακό γίνεται επίςθμα αποδεκτό από τον 
αγοραςτι κι αφοφ εκδοκεί το ςχετικό τιμολόγιο. (Σακζλλθσ, 2005: 518)  
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3. Πωλιςεισ με διαμεςολάβθςθ (μζςω αντιπροςϊπου). 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ οποία χριηει όμοιου λογιςτικοφ χειριςμοφ από Δ.Λ.Ρ. 18 κι 
Ε.Λ.Ρ., θ καταχϊρθςθ του εςόδου ςτα αποτελζςματα τθσ πωλιτριασ εταιρείασ κα 
πρζπει να γίνεται από τθ ςτιγμι που ο νόμιμοσ διαμεςολαβθτισ – αντιπρόςωποσ  
πραγματοποιεί τθν πϊλθςθ των αγακϊν ςε τρίτο μζροσ, χάριν τθσ οποίασ δικαιοφται 
να λαμβάνει ςχετικι προμικεια, τθν οποία κα πρζπει με τθ ςειρά του να καταχωρεί 
ςτα αποτελζςματα, κατά το χρόνο ζκδοςθσ του αντίςτοιχου Δελτίου Αναγγελίασ 
Προμθκειϊν από τθν πωλιτρια εταιρεία. (Σακζλλθσ, 2005: 518 - 519) 

4. Πωλιςεισ αγακϊν των οποίων θ κυριότθτα παρακρατείται μζχρι και τθν πλιρθ 
εξόφλθςι τουσ από τον αγοραςτι. 

Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ οποία επίςθσ χριηει όμοιασ αντιμετϊπιςθσ από Δ.Λ.Ρ. 18 
κι Ε.Λ.Ρ., θ καταχϊρθςθ των εςόδων ςτα αποτελζςματα κα πρζπει να γίνεται κατά το 
χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του αγοραςτι κι αφοφ ζχει 
προθγθκεί θ πλιρθσ εξόφλθςι τουσ που ςυνεπάγεται επί τθσ ουςίασ με άρςθ τθσ 
παρακράτθςθσ. (Σακζλλθσ, 2005: 519) 

5. Πωλιςεισ επί παραγγελιϊν με καταβολι ολόκλθρου ι μζρουσ του αντιτίμου από 
τον αγοραςτι, προτοφ παραδοκοφν τα αγακά που δεν είναι προσ ςτιγμιν διακζςιμα.  

Θ καταχϊρθςθ των εν λόγω εςόδων κα πρζπει, ςφμφωνα με τα όςα ορίηει το 
πρότυπο, να γίνεται κατά το χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν ςτον αγοραςτι, ενϊ τα 
Ε.Λ.Ρ. δεν αντιτίκενται ςτα ανωτζρω εκτεκζντα, αφοφ προβλζπουν όμοιο λογιςτικό 
χειριςμό. (Σακζλλθσ, 2005: 519) 

6. Πωλιςεισ με καταβολι τμθματικϊν πλθρωμϊν - δόςεων. 

Σε μία τζτοια περίπτωςθ, το Δ.Λ.Ρ. 18 κεωρεί ωσ ζςοδο που κα πρζπει να 
καταχωρείται κατά το χρόνο πραγματοποίθςθσ τθσ πϊλθςθσ, το ποςό που αφορά 
ςτθν απαλλαγμζνθ από τόκουσ αξία των πωλθκζντων αγακϊν, θ οποία και ιςοφται με 
τθ ςθμερινι αξία του ςυνόλου των αναμενόμενων τμθματικϊν ειςπράξεων, ενϊ όςον 
αφορά τθν καταχϊρθςθ των τόκων, εκείνθ κα πρζπει να γίνεται βάςει τθσ «αρχισ του 
δεδουλευμζνου». (Σακζλλθσ, 2005: 520) 

Από τθν άλλθ, τα Ε.Λ.Ρ. κεωροφν ωσ ζςοδο που κα πρζπει να καταχωρείται κατά το 
χρόνο παράδοςθσ των αγακϊν, το ποςό που αφορά ςτθ ςυνολικι (ζντοκθ) αξία 
πϊλθςθσ, κακϊσ ςτθ χϊρα μασ και για τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ πωλιςεων, οι 
τόκοι “κεωροφνται τμιμα τθσ αξίασ” των πωλθκζντων αγακϊν. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 
2007: 84; Σακζλλθσ, 2005: 520) 

Β. Ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν 

Σφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 18, τα ζςοδα που προζρχονται από παροχι υπθρεςιϊν κα 
πρζπει να καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων κατά το χρόνο 
πραγματοποίθςθσ τθσ πϊλθςθσ – παροχισ, που ςυνιςτά επί τθσ ουςίασ, το χρόνο 
κατά τον οποίο ικανοποιοφνται ςωρευτικά τα ακόλουκα κριτιρια:  

 το κζρδοσ/ηθμία που προκφπτει από τθ ςυναλλακτικι πράξθ παροχισ 
υπθρεςιϊν μπορεί να προςδιοριςτεί βάςιμα. 
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 Θ ειςροι των οικονομικϊν οφελϊν που ςχετίηεται με τθ ςυναλλακτικι πράξθ 
παροχισ υπθρεςιϊν είναι ςχεδόν βζβαιθ. (Σακζλλθσ, 2005: 521) 

Επιπλζον, για τθν καταχϊρθςθ αυτισ τθσ μορφισ εςόδων ςτα αποτελζςματα, το 
παρόν πρότυπο επιβάλλει τθ «μζκοδο του ποςοςτοφ ολοκλιρωςθσ», ςφμφωνα με τθν 
οποία, το ζςοδο από κάκε ςυναλλακτικι πράξθ παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να 
υπολογίηεται βάςει ενόσ ποςοςτοφ που αναλογεί είτε ςτο ςφνολο των εργαςιϊν που 
ζχουν εκτελεςτεί, είτε ςτο ςφνολο των υπθρεςιϊν που ζχουν παραςχεκεί, είτε ακόμθ 
ςτο ςφνολο των δαπανϊν που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι και τθν θμζρα 
κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ, ςε ςχζςθ πάντα με το ςφνολο των αντίςτοιχων 
υπθρεςιϊν ι δαπανϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν μζχρι και τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ. (Σακζλλθσ, 2005: 521 - 522) 

Από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ καταχϊρθςθ των εν λόγω εςόδων ςτα αποτελζςματα 
των επιχειριςεων κα πρζπει να γίνεται κατά το χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ παρεχόμενθσ 
υπθρεςίασ προσ τον πελάτθ κι αφοφ εκδοκοφν τα ςχετικά τιμολόγια. (Σακζλλθσ, 2005: 
516) 

Γ. Ζςοδα από τθ χριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ από τρίτουσ 

Θ καταχϊρθςθ αυτισ τθσ μορφισ εςόδων ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων, κα 
πρζπει, ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 18, να γίνεται, όταν πλθροφνται ςωρευτικά οι 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

 Θ ειςροι των οικονομικϊν οφελϊν που ςχετίηονται με τθ ςφμβαςθ είναι 
ςχεδόν βζβαιθ. 

 Τα ζςοδα που προζκυψαν ι αναμζνεται να προκφψουν από τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ μποροφν να προςδιοριςτοφν βάςιμα. 
(Σακζλλθσ, 2005: 526)   

Σε αντίκεςθ με τα όςα ορίηει το πρότυπο, μοναδικι προχπόκεςθ για τθν καταχϊρθςθ 
αυτισ τθσ μορφισ εςόδων ςτα αποτελζςματα των επιχειριςεων, κατά τα Ε.Λ.Ρ., 
αποτελεί θ ολοκλιρωςθ ςφναψθσ τθσ ςχετικισ ςυμβάςεωσ, με τθν οποία και 
παραχωρείται το δικαίωμα χριςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων από τον ζναν 
ςυμβαλλόμενο ςτον άλλον. (Γρθγοράκοσ, 2008: 224) 

Εν ςυνεχεία, παρατίκενται οι ςυνθκζςτερεσ μορφζσ εςόδων, όπωσ εκείνεσ 
προκφπτουν μζςω τθσ χριςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μίασ επιχείρθςθσ από 
τρίτουσ, κακϊσ επίςθσ και τα όςα επιβάλλονται από Δ.Λ.Ρ. κι Ε.Λ.Ρ. ςχετικά με τθν 
καταχϊρθςθ αυτϊν ςτα αποτελζςματα: 

1. Ζςοδα από τόκουσ 

Ωσ ζςοδα από τόκουσ, κεωροφνται οι διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν από τθ 
ςφγκριςθ μεταξφ τθσ πραγματικισ αξίασ ενόσ ςτοιχείου και τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 
αναμενόμενων ςυνολικϊν ειςπράξεων που προζρχονται από τθν πϊλθςθ, τθ χριςθ ι 
τθ διάκεςι του, θ καταχϊρθςθ των οποίων κα πρζπει, ςφμφωνα με το παρόν 
πρότυπο ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 39, να γίνεται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου εντόσ 
τθσ οποίασ κακίςτανται δεδουλευμζνα και υπολογιηόμενα πάντοτε με τθ «μζκοδο του 
πραγματικοφ επιτοκίου», το οποίο νοείται ωσ το επιτόκιο που προεξοφλεί επακριβϊσ 
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το ςφνολο των αναμενόμενων ταμιακϊν ειςροϊν κατά τθν προβλεπόμενθ περίοδο 
ηωισ του ςτοιχείου, “ϊςτε να εξιςϊνονται με τθν αρχικι λογιςτικι του αξία.” 
(Σακζλλθσ, 2005: 196) 

Από τθν άλλθ, ενϊ τα Ε.Λ.Ρ. αποδζχονται τθν «αρχι του δεδουλευμζνου» ωσ βαςικι 
αρχι για τθ χρονικι αναγνϊριςθ των πιςτωτικϊν τόκων ςτα αποτελζςματα των 
επιχειριςεων, δεν επιτρζπουν ωςτόςο τθ «μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου» για 
τον υπολογιςμό τουσ, κακϊσ εκείνθ ςτθ χϊρα μασ αγνοείται. (Σακζλλθσ, 2005: 196)  

Ακόμθ, κατά το Δ.Λ.Ρ. 18 ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 39, ςτθν περίπτωςθ που υφίςτανται 
δεδουλευμζνοι τόκοι οι οποίοι αφοροφν ςτισ “προ – απόκτθςθσ” μίασ επζνδυςθσ 
περιόδουσ και οι οποίοι ειςπράττονται αργότερα, τότε εκείνοι λογίηονται αφαιρετικά 
του κόςτουσ κτιςθσ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ κι όχι ωσ ζςοδο, όπωσ αντικζτωσ 
προβλζπεται από τα Ε.Λ.Ρ. (McKenzie et al, 2013: 491; Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 76; 
Σακζλλθσ, 2005: 526) 

2. Ζςοδα από δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ 

Ωσ ζςοδα από δικαιϊματα εκμετάλλευςθσ, κεωροφνται για τισ επιχειριςεισ εκείνα 
που προζρχονται από τθν παραχϊρθςθ των “δικαιωμάτων τθσ βιομθχανικισ τουσ 
ιδιοκτθςίασ”, όπωσ είναι για παράδειγμα θ εμπορικι επωνυμία, το λογιςμικό και κάκε 
μορφισ πνευματικά δικαιϊματα, θ καταχϊρθςθ των οποίων κα πρζπει, ομοίωσ με το 
Δ.Λ.Ρ. 18 και τα Ε.Λ.Ρ., να γίνεται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ εντόσ τθσ οποίασ 
κακίςτανται δεδουλευμζνα, λαμβάνοντασ όμωσ, κατά το πρότυπο, υπόψθ τθν 
οικονομικι ουςία “τθσ ςυναλλαγισ κι όχι το νομικό τφπο” τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αντικζτωσ επιβάλλεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτθ χϊρα μασ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 
251; Σακζλλθσ, 2005: 527; Γεωργίου, 2003: 159) 

3. Ζςοδα από μερίςματα 

Θ καταχϊρθςθ των εςόδων που τελοφν υπό τθ μορφι μεριςμάτων, κα πρζπει, 
ςφμφωνα με το πρότυπο, να γίνεται, αφοφ υπάρξει οριςτικι ζγκριςθ του δικαιϊματοσ 
των μετόχων που αφορά ςτθ λιψθ μερίςματοσ, ενϊ το ίδιο ιςχφει, ςφμφωνα και με 
τα όςα ορίηονται από τα Ε.Λ.Ρ. (Σακζλλθσ, 2005: 196) 

Τζλοσ, κατά το Δ.Λ.Ρ. 18, όςα διανεμόμενα μερίςματα αφοροφν ςτα “προ τθσ 
απόκτθςθσ των μετοχϊν κακαρά κζρδθ”, τότε εκείνα λογίηονται αφαιρετικά του 
κόςτουσ κτιςθσ των εν λόγω μετοχϊν κι όχι ωσ ζςοδο, όπωσ αντικζτωσ επιβάλλεται 
από το «ν.2190/1920» που εφαρμόηεται ςτθ χϊρα μασ. (Σακζλλθσ, 2005: 196) 

Ππωσ παρατθρείται, λοιπόν, από τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, το Δ.Λ.Ρ. 18 αποτελεί 
ζνα ευρείασ εφαρμογισ πρότυπο, θ ςθμαντικότθτα του οποίου ενιςχφεται κατά ζνα 
μεγάλο ποςοςτό, όχι μόνο εξ αιτίασ τθσ κακοριςτικισ ςυμβολισ των εςόδων ςτα 
αποτελζςματα κάκε τφπου επιχείρθςθσ, αλλά και λόγω τθσ ουςιαςτικισ επίδραςθσ 
που αςκεί ωσ προσ τθ χρονικι κυρίωσ αναγνϊριςθ οριςμζνων μορφϊν κόςτουσ, 
κακϊσ “ςφμφωνα με τθν «αρχι τθσ ςυςχζτιςθσ»”, θ καταχϊρθςθ των εςόδων και των 
εξόδων που αφοροφν τθν ίδια ςυναλλακτικι πράξθ κα πρζπει να γίνεται ιςόχρονα. 
(Σακζλλθσ, 2005: 517)   
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3.8  Δ.Λ.Ρ. 19 «ΡΑΟΧΕΣ ΣΕ ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ»/Δ.Λ.Ρ. 26 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΚΑΙ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΡΑΟΧΩΝ ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΟ ΤΘΝ 
ΥΡΘΕΣΙΑ» 

3.8.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Το Δ.Λ.Ρ. 19 «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ» (I.A.S. 19 «Employee Benefits») ζχει ωσ 
ςκοπό να περιγράψει τον πρότυπο λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ που κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ 
των οικονομικϊν καταςτάςεων, αναφορικά με το κόςτοσ των επιχειριςεων που 
ςυνίςταται ςτισ πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ του εργατικοφ δυναμικοφ τουσ. (Johnson & 
Holgate, 2012: 11001) 

Γενικά, ωσ «παροχζσ ςε εργαηομζνουσ» νοοφνται όλων των ειδϊν οι αντιπαροχζσ που 
μία οικονομικι οντότθτα υποχρεοφται να καταβάλλει ςτο απαςχολοφμενο προςωπικό 
τθσ ωσ ανταπόδοςθ για τισ υπθρεςίεσ που εκείνο προςφζρει και κζτοντασ ωσ βαςικό 
κριτιριο τθ διάρκεια αλλά και το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιείται θ καταβολι 
τουσ, εκείνεσ διακρίνονται ςε πζντε (5) κατθγορίεσ, θ αναφορά των οποίων γίνεται ωσ 
ακολοφκωσ: (MacKenzie et al, 2013: 461, 463; Γεωργίου, 2003: 169)   

1. Βραχυχρόνιεσ παροχζσ, όπωσ είναι οι μιςκοί, τα θμερομίςκια, οι εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, τα επιδόματα αδείασ ι αςκενείασ κι 
άλλεσ πρόςκετεσ παροχζσ οι οποίεσ χορθγοφνται εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν 
από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ. (MacKenzie et al, 2013: 
479)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Μακροχρόνιεσ παροχζσ, όπωσ είναι οι παροχζσ για μακρόχρονθ υπθρεςία, οι 
παροχζσ μακρόχρονθσ ανικανότθτασ κι άλλεσ πρόςκετεσ παροχζσ οι οποίεσ 
χορθγοφνται μετά από δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία κλειςίματοσ 
του ιςολογιςμοφ. (Johnson & Holgate, 2012: 11002, 11012)  

3. Ραροχζσ αποχϊρθςθσ μετά τθν κανονικι θμερομθνία λιξθσ τθσ εργαςιακισ 
απαςχόλθςθσ, όπωσ είναι οι παροχζσ που ςχετίηονται με διάφορα κρατικά και 
ιδιωτικά αςφαλιςτικά προγράμματα τα οποία μπορεί να αποφζρουν 
“ςυντάξεισ, αςφάλιςθ ηωισ, ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ κι άλλεσ 
παρόμοιεσ παροχζσ” μετά τθ λιξθ τθσ εργαςιακισ απαςχόλθςθσ. (Γρθγοράκοσ, 
2008: 254)  

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι τζτοια “προγράμματα 
παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία” μπορεί να αφοροφν “είτε ςε 
προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν είτε ςε προγράμματα κακοριςμζνων 
παροχϊν”, ενϊ ωσ προσ τισ μεταξφ τουσ διαφορζσ, εκείνεσ ςυνίςτανται κατά 
κφριο λόγο ςτον τρόπο με τον οποίο προςδιορίηονται οι εργαςιακζσ ειςφορζσ 
τουσ από τισ επιχειριςεισ που ςχετίηονται με τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα, 
κακϊσ επίςθσ και ςτον τρόπο που τα ςυγκεκριμζνα προγράμματα 
διαχειρίηονται τισ εν λόγω ειςφορζσ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 254 - 255) 

Ωςτόςο, κα πρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί, ότι ωσ αρμόδιο αποκλειςτικά 
πρότυπο για τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ του εν λόγω κόςτουσ των 
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επιχειριςεων ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των ανωτζρω προγραμμάτων, 
κακίςταται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το Δ.Λ.Ρ. 26, ενϊ το Δ.Λ.Ρ. 19 κα 
πρζπει να εφαρμόηεται μόνο “ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των εργοδοτϊν 
που ζχουν τζτοια προγράμματα. Ζτςι, το πρότυπο 26 ςυμπλθρϊνει το Δ.Λ.Ρ. 
19.”(Γρθγοράκοσ, 2008: 255 - 256) 

4. Ραροχζσ αποχϊρθςθσ πριν από τθν κανονικι θμερομθνία λιξθσ τθσ 
εργαςιακισ απαςχόλθςθσ, όπωσ είναι θ αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ ι 
διάφορεσ άλλεσ παροχζσ τισ οποίεσ προςφζρει θ ίδια θ επιχείρθςθ ζχοντασ ωσ 
ςτόχο να ενκαρρφνει οικειοκελι αποχϊρθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ. 
(Johnson & Holgate, 2012: 11023) 

5. Ραροχζσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται με τθ μορφι ςυμμετοχικϊν τίτλων, 
όπωσ είναι για παράδειγμα τα δικαιϊματα επί των μετοχϊν μίασ επιχείρθςθσ, 
των οποίων όμωσ θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ δεν εμπίπτει ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, κακϊσ εκείνθ κακορίηεται από τισ 
οδθγίεσ που προβλζπονται ςτο Δ.Ρ.Χ.Ρ. 2 «Ραροχζσ που Εξαρτϊνται από τθν 
Αξία των Μετοχϊν». (MacKenzie et al, 2013: 393, 461 - 462)   

Θ εφαρμογι του εν λόγω προτφπου ξεκινά για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1999 κι ζπειτα, ενϊ 
αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 19 «Δαπάνεσ Ραροχϊν Αποχϊρθςθσ» που είχε 
εγκρικεί το 1993 (Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 254). Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, ότι το 
ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ κατά τα ζτθ 2000, 2002, 
2004, 2008 και 2011, οι οποίεσ άρχιςαν ςτο ςφνολό τουσ να εφαρμόηονται για τισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2013 ι 
αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ τθν αναδρομικι εφαρμογι τουσ. 
(MacΚenzie et al, 2013: 461; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 19)  

 

3.8.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Ππωσ ακριβϊσ το Δ.Λ.Ρ. 19, ζτςι και τα Ελλθνικά Ρρότυπα ορίηουν ότι, “οι αποδοχζσ 
και γενικά οι αμοιβζσ και όλεσ οι απολαβζσ του προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εργοδοτικϊν ειςφορϊν αςφαλίςεϊσ του και τθσ αποηθμιϊςεϊσ του κατά τθν 
ζξοδο από τθν υπθρεςία, αντιπροςωπεφουν το αντίτιμο τθσ παρεχόμενθσ εργαςίασ 
του, το οποίο κεωρείται ωσ το κατεξοχιν ςτοιχείο κόςτουσ (λειτουργικοφ και 
παραγωγισ) και πρζπει να άγεται ςε βάροσ του αντίςτοιχου ζργου που παράγεται 
από τθν εργαςία του προςωπικοφ.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 647) 

Ωςτόςο, οι πιο πολλζσ από τισ εργαςιακζσ παροχζσ, όπωσ εκείνεσ προςδιορίηονται 
από το Δ.Λ.Ρ. 19, δεν υιοκετοφνται από τθ χϊρα μασ κι ωσ εκ τοφτου τα Ελλθνικά 
Ρρότυπα δεν προβλζπουν ρυκμιςτικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθ λογιςτικοποίθςθ 
αυτϊν, ενϊ ςε ςφγκριςθ με εκείνεσ που θ χϊρα μασ υιοκετεί, θ μοναδικι μορφι 
παροχϊν για τθν οποία υφίςταται επίςθμθ νομοκετικι και φορολογικι ρφκμιςθ από 
τα Ε.Λ.Ρ. “(ν.2190/1920 «περί Ανωνφμων Εταιρειϊν», άρκρο 42ε, παρ. 14 και άρκρο 
43, παρ. 1 – Ε.ΣΥ.Λ. Γνωμ. Αρικμ. 205/1988 – ν.2238/1994, άρκρο 31, παρ. 1 εδ. ιεϋ)” 
είναι οι οφειλόμενεσ αποηθμιϊςεισ προσ το προςωπικό που εξζρχεται τθσ υπθρεςίασ, 
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είτε πριν, είτε μετά τθν κανονικι θμερομθνία λιξθσ τθσ εργαςιακισ απαςχόλθςθσ. 
(Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 1020, 1028; Σακζλλθσ, 2005: 479)  

Ακόμθ, ωσ προσ τα προγράμματα παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία, εκείνα ςτθν 
Ελλάδα αφοροφν κυρίωσ προγράμματα κακοριςμζνων ειςφορϊν που λειτουργοφν 
υπό κρατικι (κι όχι ιδιωτικι) επίβλεψθ, ενϊ ελάχιςτα είναι εκείνα που ςυνιςτοφν 
προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν. (Γρθγοράκοσ, 2008: 255) 

 

3.8.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ερευνϊντασ το Δ.Λ.Ρ. 19 ςε ςχζςθ πάντα με τα όςα ορίηουν τα Ελλθνικά Λογιςτικά 
Ρρότυπα ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των εργαςιακϊν παροχϊν ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, αρκετζσ φαίνεται να είναι οι περιπτϊςεισ 
εκείνεσ ςτισ οποίεσ παρατθροφνται ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ τουσ και των 
οποίων θ αναφορά παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια τθσ παροφςθσ υποενότθτασ. 

Ξεκινϊντασ, λοιπόν, με τισ περιπτϊςεισ οι οποίεσ χριηουν όμοιασ αντιμετϊπιςθσ από 
Δ.Λ.Ρ. 19 κι Ε.Λ.Ρ., θ πρϊτθ που παρατθρείται είναι εκείνθ που ςχετίηεται με τισ 
βραχυχρόνιεσ εργαςιακζσ παροχζσ, θ αρχικι καταχϊρθςθ των οποίων κα πρζπει να 
γίνεται ςε λογαριαςμό «υποχρεϊςεων» ςτον ιςολογιςμό των επιχειριςεων, αφοφ 
όμωσ πρϊτα αφαιρεκοφν τυχόν ποςά τα οποία ζχουν προκαταβλθκεί, ενϊ ςτθ 
ςυνζχεια κα πρζπει να λογίηονται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ εντόσ τθσ 
οποίασ πραγματοποιείται θ καταβολι τουσ. Ωςτόςο, ςτθν περίπτωςθ που τα 
προκαταβλθτζα αυτά ποςά υπερβαίνουν τα αντίςτοιχα ποςά για τα οποία ζχει 
καταχωρθκεί υποχρζωςθ, τότε εκείνα κα πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ 
“προπλθρωμζσ” για υπθρεςίεσ που οι εργαηόμενοι κα παράςχουν ςτο μζλλον. 
(Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 52, 61; Γεωργίου, 2003: 171)  

Ακόμθ, κατά το Δ.Λ.Ρ. 19, όςον αφορά τα ποςά τα οποία υποχρεοφται να καταβάλλει 
μία επιχείρθςθ ωσ ειςφορζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ ςε προγράμματα 
κακοριςμζνων ειςφορϊν, τότε εκείνα λογίηονται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ 
χριςθσ κατά τθν οποία γεννάται θ υποχρζωςθ για καταβολι τουσ, ενϊ το ίδιο 
ακριβϊσ ςυμβαίνει, κατά τα Ε.Λ.Ρ., όταν υφίςτανται ανάλογεσ ειςφορζσ που 
ςχετίηονται με κρατικά αςφαλιςτικά ταμεία. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 56, 64; 
Γεωργίου, 2003: 176) 

Μία τελευταία ομοιότθτα που παρατθρείται μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 19 κι Ε.Λ.Ρ., είναι εκείνθ 
που αφορά ςτο κόςτοσ των βραχυχρόνιων εργαςιακϊν παροχϊν των επιχειριςεων, 
όταν αυτό ςυνδζεται άμεςα: 

 με τθν παραγωγι προϊόντων (Δ.Λ.Ρ. 19 ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 2), 

 με τθν αγορά, καταςκευι ι ιδιοπαραγωγι ενςϊματων/αςϊματων παγίων 
ςτοιχείων (Δ.Λ.Ρ. 19 ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 16/Δ.Λ.Ρ. 39),  

 με καταςκευαςτικά ζργα που προκφπτουν από ςυμβάςεισ (Δ.Λ.Ρ. 19 
ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 11), 

όπου αποτελοφν περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ το εν λόγω κόςτοσ κα πρζπει να 
αντιμετωπίηεται ωσ κεφαλαιουχικι δαπάνθ κι ωσ εκ τοφτου να επιβάλλεται θ 
κεφαλαιοποίθςι του πάνω ςτο αρχικό κόςτοσ κτιςθσ των προαναφερκζντων 
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ςτοιχείων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 647; Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 64; Γεωργίου, 2003: 77, 
171, 329) 

Συνεχίηοντασ τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των εργαςιακϊν παροχϊν ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, παρατθροφνται οι ακόλουκεσ διαφορζσ: 

Αρχικά, όςον αφορά τα ποςά που αναλογοφν ςτα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ και τα οποία 
διανζμονται ςε μζλθ τθσ διοίκθςθσ και ςε προςωπικό εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από 
τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ τθσ, εκείνα ςφμφωνα με το πρότυπο, 
αποτελοφν βραχυχρόνιεσ παροχζσ και κα πρζπει να εμφανίηονται ωσ μζροσ τθσ 
«Κατάςταςθσ Μεταβολϊν Ιδίων Κεφαλαίων» τθσ κάκε επιχείρθςθσ (Σακζλλθσ, 2005: 
931). Εν αντικζςει, κατά τα Ε.Λ.Ρ., τα εν λόγω ποςά κα πρζπει να καταχωροφνται ςτα 
κζρδθ προσ διάκεςθ και να εμφανίηονται ωσ εκ τοφτου ςτον «Ρίνακα Διάκεςθσ 
Αποτελεςμάτων», ο οποίοσ ςυντάςςεται από τισ επιχειριςεισ ςτο τζλοσ κάκε 
χριςεωσ. (Μπατςινίλασ  & Ρατατοφκασ, 2010: 1177 - 1178) 

Ακόμθ, όςον αφορά τθν περίπτωςθ των οφειλόμενων αποηθμιϊςεων ςε προςωπικό 
που εξζρχεται τθσ υπθρεςίασ, είτε πριν, είτε μετά τθν κανονικι θμερομθνία λιξθσ τθσ 
εργαςιακισ απαςχόλθςθσ, δθλαδι είτε λόγω απόλυςθσ, είτε λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, 
εκείνεσ κατά τα προβλεπόμενα του Δ.Λ.Ρ. 19, κα πρζπει να παρακολουκοφνται ςε 
“ιδιαίτερο λογαριαςμό «προβλζψεων»” και να προςδιορίηονται βάςει αναλογιςτικϊν 
παραδοχϊν για το ςφνολο του εξερχόμενου προςωπικοφ, ενϊ θ απεικόνιςι τουσ κα 
πρζπει να πραγματοποιείται ςτον ιςολογιςμό τθσ κάκε επιχείρθςθσ προεξοφλθμζνεσ 
ςε Ραροφςεσ Αξίεσ, κακϊσ θ εξόφλθςθ αυτϊν μπορεί να ολοκλθρωκεί ζπειτα από το 
πζραςμα αρκετϊν ετϊν. Εν ςυνεχεία, το ποςό που αναφζρεται ςε τζτοιου είδουσ 
αποηθμιϊςεισ, κα πρζπει να λογίηεται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα χριςθσ με τρόπο 
ςυςτθματικό, ϊςτε να μθν επιβαρφνονται μόνο τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ εκείνθσ 
κατά τθν οποία πραγματοποιείται θ αποχϊρθςθ, αλλά το ποςό αυτό να κατανεμθκεί 
κατά το μζροσ που αναλογεί ςε κάκε χριςθ μζχρι και τθ ςτιγμι που κα καταςτεί 
καταβλθτζο. (Σακζλλθσ, 2005: 477 - 478)  

Από τθν άλλθ, ενϊ τα Ε.Λ.Ρ. προβλζπουν όμοιο λογιςτικό χειριςμό για τθν εν λόγω 
περίπτωςθ κατά το μζροσ που αφορά το ςχθματιςμό προβλζψεων και τθν εν ςυνεχεία 
μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα κάκε χριςθσ αναλογικά με το ποςό τθσ 
καταβλθκείςασ αποηθμίωςθσ, δεν εφαρμόηουν ωςτόςο τθ μζκοδο του 
προεξοφλθτικοφ επιτοκίου κατά τον προςδιοριςμό των ςχθματιηόμενων προβλζψεων, 
αλλά απαιτοφν “οι ςχθματιηόμενεσ ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ προβλζψεισ να καλφπτουν, 
τουλάχιςτον, τισ αποηθμιϊςεισ εξόδου από τθν υπθρεςία λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. 
Δθλαδι το κατϊτατο όριο των ςχθματιηόμενων ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ προβλζψεων 
πρζπει να ιςοφται με το 50%, ι αν οι εργαηόμενοι υπάγονται ςε επικουρικι 
αςφάλιςθ, με το 40% τθσ πλιρουσ αποηθμιϊςεωσ, που κα ελάμβανε το προςωπικό 
τθσ επιχείρθςθσ, αν απολυόταν τθν θμζρα κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ τθσ.” 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 648) 

Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία («ν.2238/1994, άρκρο 
31»), ωσ φορολογικά εκπιπτόμενθ δαπάνθ “από τα ακακάριςτα ζςοδα” τθσ 
επιχείρθςθσ, “αναγνωρίηεται μόνο θ πρόβλεψθ” θ οποία αντιςτοιχεί ςτθν 
αποηθμίωςθ του προςωπικοφ που πλθρεί όλεσ τισ προχποκζςεισ για να 
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ςυνταξιοδοτθκεί άμεςα ι εντόσ του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ. (Μπατςινίλασ  & 
Ρατατοφκασ, 2010: 1028 - 1029) 

Τζλοσ, όςον αφορά τισ μακροχρόνιεσ εργαςιακζσ παροχζσ, εκείνεσ ςφμφωνα με το 
Δ.Λ.Ρ. 19, απαιτοφν όμοιο λογιςτικό χειριςμό με τον αντίςτοιχο των αποηθμιϊςεων 
(χειριςμόσ ο οποίοσ παρατζκθκε ςτισ αμζςωσ προθγοφμενεσ παραγράφουσ), ενϊ από 
τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., δεν υφίςτανται νομοκετικζσ διατάξεισ που να ρυκμίηουν τισ 
εν λόγω παροχζσ. (MacKenzie et al, 2013: 480) 

Ωςτόςο, πζραν των όςων ζχουν προθγθκεί ςχετικά με τθν επίδραςθ του εργαςιακοφ 
κόςτουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, όπωσ εκείνο προςδιορίηεται 
βάςει των Διεκνϊν και των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων, κα πρζπει επίςθσ να 
ςθμειωκεί, ότι το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.) ςτθν προςπάκεια του 
να καλφψει τα ςυςτιματα αςφάλιςθσ όλων των χωρϊν, ζχει ςυμπεριλάβει ςτο Δ.Λ.Ρ. 
19 πλικοσ διαφορετικϊν ρυκμίςεων, οι περιςςότερεσ εκ των οποίων δεν 
εμπεριζχονται ςτθν παροφςα ενότθτα, κακϊσ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει κι από 
πολλζσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκείνεσ δεν υιοκετοφνται από τθ χϊρα 
μασ. Ραρ’ όλα αυτά, γίνεται απολφτωσ κατανοθτό ότι το Δ.Λ.Ρ. 19 κακίςταται ωσ 
πρότυπο υψίςτθσ ςθμαςίασ για όλεσ τισ επιχειριςεισ ανά τον κόςμο, αφοφ όχι μόνο 
παρζχει οδθγίεσ ςε ςχζςθ με τον αντικειμενικά ςθμαντικότερο παραγωγικό τουσ 
ςυντελεςτι, όπωσ είναι εκείνοσ τθσ εργαςίασ, αλλά και λόγω τθσ ουςιαςτικισ 
επίδραςθσ που αςκεί επί του ςυνολικοφ προςδιοριηόμενου κι απεικονιηόμενου εν 
τζλει κόςτουσ κατά τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων.  

 

3.9 Δ.Λ.Ρ. 20 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΤΩΝ ΚΑΤΙΚΩΝ ΕΡΙΧΟΘΓΘΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ» 

3.9.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Το Δ.Λ.Ρ. 20 «Λογιςτικι των Κρατικϊν Επιχορθγιςεων και Γνωςτοποίθςθ τθσ Κρατικισ 
Υποςτιριξθσ» (I.A.S. 20 «Accounting for Government Grants and Disclosure of 
Government Assistance») ζχει ωσ ςκοπό να προδιαγράψει τον πρότυπο λογιςτικό 
χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ 
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν καταςτάςεων, αναφορικά με τισ 
επιχορθγιςεισ και τισ λοιπζσ μορφζσ οικονομικισ υποςτιριξθσ που λαμβάνει μία 
επιχείρθςθ από το κράτοσ. (MacKenzie et al, 2013: 518) 

Γενικά, ωσ «κρατικι υποςτιριξθ», νοείται θ ενίςχυςθ μίασ οικονομικισ οντότθτασ θ 
οποία παρζχεται από το κράτοσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, με τθ μορφι 
ζμμεςων κι άμεςων οικονομικϊν ωφελειϊν. Ραραδείγματα ζμμεςων οικονομικϊν 
ωφελειϊν μποροφν να αποτελζςουν περιπτϊςεισ, όπωσ είναι θ ανζγερςθ κατάλλθλων 
υποδομϊν ςε περιοχζσ που αρχίηουν να αναπτφςςονται ι ακόμθ και περιπτϊςεισ 
κατά τισ οποίεσ ανταγωνίςτριεσ επιχειριςεισ υποβάλλονται ςε πάςθσ φφςεωσ 
περιοριςτικά μζτρα. Από τθν άλλθ, χαρακτθριςτικό παράδειγμα άμεςων οικονομικϊν 
ωφελειϊν αποτελοφν οι «κρατικζσ επιχορθγιςεισ», οι οποίεσ εννοιολογικά 
αποδίδονται ωσ “θ ενίςχυςθ μίασ οικονομικισ οντότθτασ που παρζχεται από το 
κράτοσ” είτε με τθ μορφι νομιςματικϊν ςτοιχείων (π.χ. χρθματικά ποςά) είτε με τθ 
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μορφι μθ νομιςματικϊν ςτοιχείων, όπωσ είναι για παράδειγμα τα οικόπεδα, τα 
κτίρια, τα μθχανιματα κ.λπ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 256; Σακζλλθσ, 2002: 486 - 487)   

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο, κα πρζπει να τονιςκεί το γεγονόσ, ότι οι κρατικζσ 
επιχορθγιςεισ παρζχονται με ςκοπό τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων αναγκϊν μίασ 
επιχείρθςθσ και διακρίνονται ζτςι ςε δφο (2) μεγάλεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ 
αναφζρονται ωσ εξισ: 

 «Επιχορθγιςεισ που αφοροφν πάγια ςτοιχεία ενεργθτικοφ», οι οποίεσ 
παρζχονται ςε μία επιχείρθςθ με ςκοπό τθν αγορά, καταςκευι ι τθ με κάκε 
τρόπο απόκτθςθ παγίου εξοπλιςμοφ. 

 «Επιχορθγιςεισ που αφοροφν τα αποτελζςματα», οι οποίεσ παρζχονται με 
ςκοπό τθν “άμεςθ οικονομικι ενίςχυςθ ι τθν κάλυψθ τυχόν εξόδων και 
ηθμιϊν” που παρουςίαςε μία επιχείρθςθ ςε προγενζςτερεσ περιόδουσ. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 256 - 258; Σακζλλθσ, 2002: 490, 492) 

Ωςτόςο, πζραν των ανωτζρω, κα πρζπει, επίςθσ, να ςθμειωκεί, ότι ςτθν ζννοια των 
κρατικϊν επιχορθγιςεων, περιλαμβάνονται ςφμφωνα με το πρότυπο, και οι 
περιπτϊςεισ των «χαριςτικϊν δανείων», τα οποία νοοφνται ωσ παρεχόμενα κρατικά 
δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει καμία υποχρζωςθ αποπλθρωμισ από τισ 
επιχειριςεισ που τα λαμβάνουν (αρκεί βζβαια θ επιχείρθςθ που λαμβάνει το 
ςυγκεκριμζνο δάνειο να εκπλθρϊςει τουσ όρουσ μθ αποπλθρωμισ του), κακϊσ 
επίςθσ και οι περιπτϊςεισ των επιχορθγιςεων για τισ οποίεσ δεν υπάρχει το δικαίωμα 
είςπραξθσ, αλλά “εκπίπτουν από υποχρεϊςεισ προσ το Δθμόςιο.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 
257; Σακζλλθσ, 2005: 198 - 199) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, ςε αυτό δεν εντάςςονται 
οι περιπτϊςεισ οι οποίεσ αφοροφν ςε: 

 επιδράςεισ που μπορεί να ζχει μία αλλαγι του δείκτθ τιμϊν ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ μίασ επιχείρθςθσ κατά τθ λογιςτικοποίθςθ των κρατικϊν 
επιχορθγιςεων, 

 κρατικζσ ενιςχφςεισ οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ απαλλαγι ι ζκπτωςθ από τον 
φόρο ειςοδιματοσ που πρζπει να καταβάλλει μία επιχείρθςθ προσ το 
Δθμόςιο, 

 ςυμμετοχι του κράτουσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο μίασ επιχείρθςθσ, 

 επιδοτοφμενα κρατικά προγράμματα που ςχετίηονται με γεωργικζσ 
επιχειριςεισ, 

αφοφ εκείνεσ καλφπτονται από άλλα πρότυπα. (MacKenzie et al, 2013: 518; Σακζλλθσ, 
2002: 485) 

Το εν λόγω πρότυπο τίκεται ςε εφαρμογι για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που αρχίηουν τθν 1θ Ιανουαρίου 1994 κι ζπειτα, ενϊ αντικατζςτθςε το 
προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 20 με ομϊνυμο τίτλο που είχε εγκρικεί το 1982 (Ρρωτοψάλτθσ, 
2004: 255). Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, ότι το ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ 
οριςμζνεσ τροποποιιςεισ κατά το Μάιο του 2008, οι οποίεσ άρχιςαν να εφαρμόηονται 
για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 ι 
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αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ επιχειριςεισ τθν αναδρομικι εφαρμογι τουσ. 
(MacKenzie et al, 2013: 518; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 20) 

 

3.9.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Στθ χϊρα μασ, το κζμα των κρατικϊν επιχορθγιςεων αντιμετωπίηεται κατά ζνα 
μεγάλο ποςοςτό από τισ γνωματεφςεισ του Ε.ΣΥ.Λ., κακϊσ επίςθσ κι από μία ςειρά 
νομοκετικϊν διατάξεων, όπωσ είναι ο «ν.1262/1982», ο «ν.1892/1990», ο 
«ν.2601/1998» κι ο πλζον πρόςφατοσ «ν.3299/2004», εντόσ του οποίου ορίηονται και 
οι προχποκζςεισ λιψθσ των κρατικϊν επιχορθγιςεων από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 606, 608; Σακζλλθσ, 2002: 505, 508) 

Ακόμθ, όςον αφορά τθν προςδιοριηόμενθ από τα Ε.Λ.Ρ. ζννοια των κρατικϊν 
επιχορθγιςεων, εκείνθ ταυτίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ με τθν αντίςτοιχθ του παρόντοσ 
προτφπου, αφοφ όμωσ εξαιρεκοφν οι περιπτϊςεισ των “μθ νομιςματικϊν ςτοιχείων, 
χαριςτικϊν δανείων και εκπτϊςεων από τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τθσ 
επιχείρθςθσ προσ το Δθμόςιο”, τισ οποίεσ τα Ε.Λ.Ρ. δε δζχονται ωσ επιπλζον μορφζσ 
κρατικισ ενίςχυςθσ, κακϊσ αγνοοφν τελείωσ τθ ςυςχζτιςι τουσ με τθν 
προαναφερκείςα ζννοια. (Σακζλλθσ, 2005: 197 - 199; Σακζλλθσ, 2002: 499) 

Ωςτόςο, μία ειδικι περίπτωςθ που τα ελλθνικά πρότυπα εν μζρει δζχονται ωσ 
επιπλζον μορφι κρατικισ ενίςχυςθσ, είναι εκείνθ των δωρεϊν που ςυνίςτανται κατά 
κφριο λόγο ςτθν παραχϊρθςθ παγίων ςτοιχείων ι ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ των 
επιχειριςεων, τισ οποίεσ κα μποροφςε κανείσ να παρομοιάςει με χαριςτικά δάνεια, 
που όμωσ δεν τυγχάνουν ίδιου λογιςτικοφ χειριςμοφ με τισ δωρεζσ. (Γρθγοράκοσ, 
2008: 609 – 610) 

 

3.9.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ξεκινϊντασ τθ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων ωσ προσ τθν κοςτολογικι επίδραςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, θ πρϊτθ διαφορά που παρατθρείται 
είναι εκείνθ που ςχετίηεται με τθν “αρχικι τουσ καταχϊρθςθ”, θ οποία ςφμφωνα με 
το πρότυπο, γίνεται μόνο όταν υπάρχει θ απόλυτθ “βεβαιότθτα” ότι θ επιχείρθςθ κα 
ακολουκιςει τουσ κανονιςμοφσ που ζχουν τεκεί για τθν καταβολι τουσ, κακϊσ επίςθσ 
κι όταν υπάρχει θ απόλυτθ βεβαιότθτα διαςφάλιςθσ τθσ είςπραξισ τουσ. Σε αντίκεςθ 
με τα όςα επιβάλλει το πρότυπο, θ αρχικι καταχϊρθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων 
ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, κατά τα Ε.Λ.Ρ., γίνεται υπό τθ 
μοναδικι προχπόκεςθ τθσ απόλυτθσ διαςφάλιςθσ “είςπραξισ” τουσ, αφοφ εδϊ το 
ηιτθμα περί ςυμμόρφωςθσ τθσ επιχείρθςθσ με τουσ κανονιςμοφσ που ζχουν τεκεί 
από το κράτοσ για τθν καταβολι αυτϊν αγνοείται. (Σακζλλθσ, 2005: 197)  

Μία ακόμθ ςθμαντικι διαφορά που παρατθρείται μεταξφ Δ.Λ.Ρ. κι Ε.Λ.Ρ., είναι εκείνθ 
που ςχετίηεται με τθ λογιςτικοποίθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων οι οποίεσ 
παρζχονται για το ςκοπό τθσ απόκτθςθσ παγίου εξοπλιςμοφ, όπου ςφμφωνα με τα 
όςα επιβάλλει το πρότυπο, μπορεί να γίνει με τθ χριςθ δφο (2) εναλλακτικϊν 
μεκόδων. Κατά τισ εναλλακτικζσ, λοιπόν, αυτζσ μεκόδουσ, οι εν λόγω επιχορθγιςεισ 
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μπορεί να λογίηονται είτε αφαιρετικά από το κόςτοσ κτιςθσ των επιχορθγοφμενων 
παγίων ςτοιχείων, είτε ωσ «ζςοδα επόμενων χριςεων», με ςταδιακι εν ςυνεχεία 
“μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα κάκε χριςθσ”, αναλογικά με τισ αποςβζςεισ που 
διενεργοφνται ςτα ςτοιχεία αυτά. Από τθν άλλθ, τα Ε.Λ.Ρ. επιβάλλουν τθν 
καταχϊρθςθ τζτοιου είδουσ επιχορθγιςεων ςτθν πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 41.10 
«Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων», το οποίο αποτελεί ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ 
των επιχειριςεων, με ςταδιακι εν ςυνεχεία μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα κάκε 
χριςθσ, αναλογικά με τισ αποςβζςεισ που διενεργοφνται πάνω ςτα επιχορθγοφμενα 
αυτά ςτοιχεία. (Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 395 - 397, 399, 402) 

Επιπλζον, ωσ προσ τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτθν απόκτθςθ των μθ 
αποςβζςιμων παγίων ςτοιχείων π.χ. εδαφικζσ εκτάςεισ, οικόπεδα κ.λπ., εκείνεσ 
ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 20, πρζπει να καταβάλλονται υπό όρουσ, όπωσ είναι για 
παράδειγμα θ περίπτωςθ καταβολισ επιχοριγθςθσ “για αγορά οικοπζδου, με τον όρο 
ανζγερςθσ κτιρίου ςτο χϊρο του οικοπζδου” (Σακζλλθσ, 2002: 488). Ζτςι, ο λογιςτικόσ 
χειριςμόσ που ακολουκείται ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ κι ζχοντασ ωσ βαςικό άξονα το 
παράδειγμα που μόλισ προθγικθκε, αναφζρεται ωσ εξισ: θ καταβλθτζα επιχοριγθςθ 
που ςχετίηεται με τθν αγορά του οικοπζδου, καταχωρείται ςτο μεταβατικό 
λογαριαςμό πακθτικοφ «ζςοδα επόμενων χριςεων», ενϊ ςτθ ςυνζχεια μεταφζρεται 
ςτα αποτελζςματα κάκε χριςθσ, αναλογικά με τον ετιςιο ρυκμό των κτιριακϊν 
αποςβζςεων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 259 - 261) 

Από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν ςτθν απόκτθςθ 
των μθ αποςβζςιμων παγίων ςτοιχείων καταβάλλονται δίχωσ όρουσ, ενϊ από 
λογιςτικισ άποψθσ εκείνεσ ςυνιςτοφν είτε αφορολόγθτα αποκεματικά που κα πρζπει 
να λογίηονται ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 41.08 «Αφορολόγθτα αποκεματικά 
ειδικϊν διατάξεων νόμου», είτε πάγιεσ επενδφςεισ που κα πρζπει να λογίηονται ςε 
πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 41.10 «Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων», χωρίσ να 
υφίςταται ςταδιακι μεταφορά τουσ ςτα αποτελζςματα κάκε χριςθσ, κακϊσ τα 
αποκτϊμενα εν λόγω ςτοιχεία δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ. (Καραγιάννθσ κ.ςυν., 
2007: 43; Σακζλλθσ, 2002: 500) 

Πςον αφορά τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ που αφοροφν τα αποτελζςματα, εκείνεσ 
ςφμφωνα με το πρότυπο, λογίηονται είτε ωσ πίςτωςθ του λογαριαςμοφ ανόργανων 
εςόδων ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ εντόσ τθσ οποίασ θ επιχείρθςθ δικαιοφται να 
τισ ειςπράξει, είτε ωσ “πίςτωςθ των λογαριαςμϊν δαπανϊν τισ οποίεσ αφοροφν.” Σε 
αντίκεςθ με το πρότυπο, τα Ε.Λ.Ρ. επιβάλλουν τθν καταχϊρθςθ των επιχορθγιςεων 
που αφοροφν ςε άμεςθ “οικονομικι ενίςχυςθ” τθσ επιχείρθςθσ, αποκλειςτικά “ςτθν 
πίςτωςθ του λογαριαςμοφ οργανικϊν εςόδων” 74 «Επιχορθγιςεισ και διάφορα 
ζςοδα πωλιςεων» και κα πρζπει να εμφανίηονται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ 
εντόσ τθσ οποίασ δθμιουργείται το νόμιμο “δικαίωμα είςπραξισ” τουσ, ενϊ όςον 
αφορά τισ επιχορθγιςεισ που λαμβάνονται με ςκοπό τθν κάλυψθ δαπανϊν οι οποίεσ 
ζχουν ιδθ βαρφνει τα αποτελζςματα προγενζςτερων οικονομικϊν περιόδων, τα 
Ε.Λ.Ρ. επιβάλλουν τθν καταχϊρθςι τουσ ςε πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 
αποτελεςμάτων 82.01 «Ζςοδα προθγοφμενων χριςεων», επίςθσ, εντόσ τθσ χριςθσ 
κατά τθν οποία δθμιουργείται το νόμιμο δικαίωμα είςπραξι τουσ. (Σακζλλθσ, 2005: 
198) 
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Τζλοσ, όςον αφορά τισ περιπτϊςεισ επιςτροφισ των ιδθ καταβλθτζων κρατικϊν 
επιχορθγιςεων, εκείνεσ ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 20 ςυναρτιςει του Δ.Λ.Ρ. 8, 
λογιςτικοποιοφνται ωσ εξισ:  

 ςε περίπτωςθ που θ “προσ επιςτροφι” επιχοριγθςθ αφορά ςτθν απόκτθςθ 
παγίων ςτοιχείων, τότε το επιςτρεπτζο ποςό καταχωρείται είτε ςτθ χρζωςθ 
“του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ παγίου” για το οποίο είχε δοκεί θ 
επιχοριγθςθ, αυξάνοντασ ζτςι το κόςτοσ κτιςθσ του, είτε ςτθ χρζωςθ “του 
αντίςτοιχου λογαριαςμοφ αναβαλλόμενου εςόδου” που είχε πιςτωκεί κατά το 
χρόνο καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ, αναγνωρίηοντασ εν ςυνεχεία ωσ ζξοδο 
που βαρφνει τα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ χριςθσ, το ποςό των 
διενεργθκζντων μζχρι και τθ ςτιγμι τθσ επιςτροφισ αποςβζςεων, ενϊ 

 ςε περίπτωςθ που θ “προσ επιςτροφι” επιχοριγθςθ αφορά τα αποτελζςματα, 
τότε το επιςτρεπτζο ποςό καταχωρείται είτε ςτθ χρζωςθ του αντίςτοιχου 
λογαριαςμοφ εςόδου που είχε πιςτωκεί κατά το χρόνο καταβολισ τθσ 
επιχοριγθςθσ, είτε ςτθ χρζωςθ του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ δαπανϊν για τισ 
οποίεσ είχε δοκεί θ επιχοριγθςθ, αναγνωρίηοντασ εν ςυνεχεία ωσ ζξοδο που 
βαρφνει τα “αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ χριςθσ”, οποιοδιποτε ποςό δεν 
ζχει ωσ τότε χρθςιμοποιθκεί. (Γεωργίου, 2003: 183 - 184)  

Από τθν άλλθ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ λογιςτικοποίθςθ των επιςτρεπτζων κρατικϊν 
επιχορθγιςεων ζχει ωσ εξισ: 

 ςε περίπτωςθ που θ προσ επιςτροφι επιχοριγθςθ αφορά ςτθν απόκτθςθ 
παγίων ςτοιχείων, τότε το επιςτρεπτζο ποςό καταχωρείται ςτθ χρζωςθ του 
λογαριαςμοφ 41.10 «Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων» που είχε πιςτωκεί 
κατά το χρόνο καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ, αναγνωρίηοντασ εν ςυνεχεία ωσ 
ζξοδο που βαρφνει τα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ χριςθσ, το ποςό των 
διενεργθκζντων μζχρι και τθ ςτιγμι τθσ επιςτροφισ αποςβζςεων, ενϊ  

 ςε περίπτωςθ που θ προσ επιςτροφι επιχοριγθςθ αφορά τα αποτελζςματα, 
τότε το επιςτρεπτζο ποςό, καταχωρείται εξ ολοκλιρου ςτθ χρζωςθ του 
λογαριαςμοφ 82.00 «Ζξοδα προθγοφμενων χριςεων» ςτα αποτελζςματα τθσ 
τρζχουςασ χριςθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 509 - 510)  

Ππωσ παρατθρείται, λοιπόν, από τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, θ υιοκζτθςθ του 
παρόντοσ προτφπου επιφζρει αλλαγζσ που επιδροφν ςε ςθμαντικό βακμό ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ των επιχειριςεων, αφοφ πζραν των ελαχίςτων ομοιοτιτων, 
ωσ αρκετζσ και ιδιαίτερα ςθμαντικζσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν οι ρυκμίςεισ 
εκείνεσ, κατά τισ οποίεσ θ διεκνισ πρακτικι φαίνεται να διαφζρει ζναντι τθσ 
αντίςτοιχθσ, όπωσ εκείνθ ακολουκείται ςτθ χϊρα μασ. 

 

3.10 Δ.Λ.Ρ. 23 «ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ» 

3.10.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Το Δ.Λ.Ρ. 23 «Κόςτοσ Δανειςμοφ» (I.A.S. 23 «Borrowing Costs») ζχει ωσ ςκοπό να 
περιγράψει τον πρότυπο λογιςτικό χειριςμό και τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ που κα 
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πρζπει να γνωςτοποιοφνται ςτισ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων, αναφορικά με τισ δαπάνεσ που προκφπτουν, άμεςα ι ζμμεςα, από τθ 
λιψθ δανείων μίασ επιχείρθςθσ. (Γεωργίου, 2003: 215) 

Γενικά, ωσ «κόςτοσ δανειςμοφ» νοοφνται όλοι οι τόκοι και τα λοιπά 
χρθματοοικονομικά ζξοδα με τα οποία επιβαρφνεται μία επιχείρθςθ για τα δάνεια 
που εκείνθ λαμβάνει, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 
τθσ. Ζτςι, ςφμφωνα με το πρότυπο, το κόςτοσ αυτό των επιχειριςεων μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

 τόκουσ βραχυπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου δανειςμοφ από τράπεηεσ, 
“κακϊσ και τόκουσ υπεραναλιψεων”, 

 επιπλζον δαπάνεσ που ζλαβαν μζροσ ϊςτε να λθφκοφν τα δάνεια π.χ. δαπάνεσ 
προμθκειϊν, 

 λοιπζσ χρθματοοικονομικζσ προςαυξιςεισ προερχόμενεσ από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ (που αναγνωρίηονται βάςει του Δ.Λ.Ρ. 17), 

 χρεωςτικζσ διαφορζσ ςυναλλαγμάτων από δάνεια τα οποία ελιφκθςαν ςε μθ 
εγχϊριο νόμιςμα. (Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 456) 

Σε αυτό ακριβϊσ το ςθμείο κι ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν καλφτερθ κατανόθςθ των όςων 
ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 23 κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ ενότθτασ, παρατίκεται θ 
αποςαφινιςθ οριςμζνων επιπλζον εννοιϊν, των οποίων θ αναφορά γίνεται ωσ 
ακολοφκωσ: 

- Ωσ «επιλζξιμο» ι «μθ άμεςα εκμεταλλεφςιμο περιουςιακό ςτοιχείο» νοείται το 
ςτοιχείο του οποίου θ προετοιμαςία ι θ καταςκευι, ϊςτε αυτό να επζλκει ςε 
τελικι κατάςταςθ χριςθσ ι πϊλθςθσ, απαιτεί τθν παρζλευςθ ςθμαντικοφ 
χρόνου (π.χ. οινοπνευματϊδθ ποτά, καπνόσ, ακίνθτα, μθχανολογικόσ 
εξοπλιςμόσ, διάφορεσ τεχνικζσ εγκαταςτάςεισ κ.α.). (Μπατςινίλασ & 
Ρατατοφκασ, 2010: 322, 456) 

- «Ειδικά δάνεια» ονομάηονται τα δανειακά κεφάλαια που χρθςιμοποιοφνται 
αποκλειςτικά για τθν αγορά, παραγωγι ι καταςκευι “ενόσ μθ άμεςα 
εκμεταλλεφςιμου περιουςιακοφ ςτοιχείου.” (Σακζλλθσ, 2002: 533) 

- «Γενικόσ δανειςμόσ» ονομάηεται ο δανειςμόσ κεφαλαίου που χρθςιμοποιείται 
για τθν κάλυψθ των γενικότερων αναγκϊν μίασ επιχείρθςθσ και είναι δυνατόν 
ζνα μζροσ του να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθν αγορά, παραγωγι ι 
καταςκευι “ενόσ μθ άμεςα εκμεταλλεφςιμου περιουςιακοφ ςτοιχείου.” 
(Σακζλλθσ, 2002: 534) 

- Ωσ «επιτόκιο κεφαλαιοποίθςθσ» νοείται το “μζςο ςτακμικό” δανειακό 
επιτόκιο, ςυναρτιςει των δανειακϊν κεφαλαίων που δεν ζχουν ακόμθ 
χρθςιμοποιθκεί εντόσ χριςθσ, αφοφ όμωσ εξαιρεκοφν τα δάνεια τα οποία 
ελιφκθςαν αποκλειςτικά για τθν αγορά, παραγωγι ι καταςκευι “ενόσ μθ 
άμεςα εκμεταλλεφςιμου περιουςιακοφ ςτοιχείου.” (Σακζλλθσ, 2002: 534) 

Πςον αφορά το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ προτφπου, ςε αυτό δεν εντάςςονται 
τα κόςτθ δανειςμοφ που ςχετίηονται άμεςα με τθν απόκτθςθ:      

 περιουςιακϊν ςτοιχείων των οποίων θ επιμζτρθςθ γίνεται ςτθν εφλογθ αξία 
τουσ, όπωσ είναι για παράδειγμα τα βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία,                              
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 αποκεμάτων των οποίων θ παραγωγι ςυνίςταται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και ςε 
επαναλαμβανόμενθ βάςθ, ζςτω ακόμθ κι αν απαιτείται ςθμαντικόσ χρόνοσ για 
τθν προετοιμαςία ι τθν καταςκευι τουσ. (MacKenzie et al, 2013: 187) 

Θ εφαρμογι του εν λόγω προτφπου ξεκινά για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ζχουν ωσ αφετθρία τθν 1θ Ιανουαρίου 1995 κι ζπειτα, ενϊ 
αντικατζςτθςε το προχπάρχον Δ.Λ.Ρ. 23 «Κεφαλαιοποίθςθ του Κόςτουσ Δανειςμοφ» 
που είχε εγκρικεί το 1985 (Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 255). Αξίηει, επίςθσ, να αναφερκεί, 
ότι το ςυγκεκριμζνο πρότυπο υπζςτθ ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ κατά το Μάρτιο του 
2007, οι οποίεσ άρχιςαν να εφαρμόηονται για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
χριςεων που ξεκινοφν τθν 1θ Ιανουαρίου 2009 ι αργότερα, επιτρζποντασ ςτισ 
επιχειριςεισ τθν αναδρομικι εφαρμογι τουσ. (MacKenzie et al, 2013: 186; Taxheaven: 
Δ.Λ.Ρ. 23)  

 

3.10.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Ππωσ προκφπτει από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςτθ χϊρα μασ, θ ζννοια του δανειακοφ 
κόςτουσ ταυτίηεται ςε γενικζσ γραμμζσ με τθν αντίςτοιχθ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων, αφοφ όμωσ εξαιρεκοφν οι περιπτϊςεισ των τόκων και των λοιπϊν 
χρθματοοικονομικϊν προςαυξιςεων που προζρχονται από χρθματοδοτικζσ 
μιςκϊςεισ, τισ οποίεσ τα Ε.Λ.Ρ. δεν αναγνωρίηουν ωσ τμιμα του εν λόγω κόςτουσ των 
επιχειριςεων. (Σακζλλθσ, 2005: 192, 202)  

 

3.10.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Ρροτοφ ξεκινιςει θ ςυγκριτικι ανάλυςθ μεταξφ Διεκνϊν κι Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων ωσ προσ τθν επίδραςθ του δανειακοφ κόςτουσ ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ των επιχειριςεων, κα πρζπει αρχικά να ςθμειωκεί, ότι το Δ.Λ.Ρ. 23 μζχρι 
και τθν τελευταία ανακεϊρθςθ τθν οποία υπζςτθ κατά το ζτοσ 2007, παρείχε τθ 
δυνατότθτα λογιςτικοποίθςθσ του κόςτουσ τόκων δανειςμοφ που ςχετίηεται άμεςα με 
τθν απόκτθςθ των επιλζξιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων βάςει δφο (2) χειριςτικϊν 
μεκόδων. Ζπειτα, όμωσ, από αυτό το γεγονόσ, θ πρϊτθ μζκοδοσ θ οποία επζτρεπε τθ 
μεταφορά του εν λόγω κόςτουσ ωσ χρθματοοικονομικό ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ 
εκάςτοτε χριςθσ, ζχει πλζον απαγορευτεί. (MacKenzie et al, 2013: 186)  

Ωσ εκ τοφτου, οι επιχειριςεισ που ςυντάςςουν τισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που παρζχονται από τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, 
υποχρεοφνται να λογιςτικοποιοφν το δανειακό τουσ κόςτοσ αποκλειςτικά και μόνο 
βάςει τθσ δεφτερθσ μεκόδου, κατά τθν οποία επιβάλλεται θ κεφαλαιοποίθςθ των 
τόκων δανειςμοφ πάνω ςτο αρχικό κόςτοσ κτιςθσ των επιλζξιμων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων. (Σακζλλθσ, 2005: 202) 

Ζτςι, λοιπόν, προκφπτει θ πρϊτθ και κυριότερθ διαφορά μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 23 κι Ε.Λ.Ρ., 
αφοφ τα τελευταία επιβάλλουν τθν καταχϊρθςθ του εν λόγω κόςτουσ “ωσ ζξοδο 
πολυετοφσ απόςβεςθσ ςτο λογαριαςμό 16.18 «Τόκοι δανείων καταςκευαςτικισ 
περιόδου»”, ο οποίοσ κατατάςςεται ςτο πάγιο ενεργθτικό του ιςολογιςμοφ των 
επιχειριςεων. Στθ ςυνζχεια, οι τόκοι αυτοί μεταφζρονται ςτα αποτελζςματα μζςω 
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των αποςβζςεων, οι οποίεσ διενεργοφνται “είτε εφάπαξ” εντόσ τθσ χριςθσ κατά τθν 
οποία το ςτοιχείο τίκεται ςε λειτουργία, “είτε τμθματικά και ιςόποςα” μζςα ςε μία 
πενταετία. (Σακζλλθσ, 2005: 202) 

Μία επιπλζον διαφορά που παρατθρείται μεταξφ Δ.Λ.Ρ. 23 κι Ε.Λ.Ρ., είναι εκείνθ που 
ςχετίηεται με το ποςό των τόκων δανειςμοφ το οποίο κα πρζπει να κοςτολογείται 
κατά τθν πραγματοποίθςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ, όπου ςφμφωνα με το 
πρότυπο, επιβάλλεται θ κοςτολόγθςθ όλων των τόκων επί του χρθςιμοποιοφμενου 
κεφαλαίου, είτε εκείνο προζρχεται από τον ειδικό δανειςμό, είτε εκείνο προζρχεται 
από τον γενικό δανειςμό των επιχειριςεων. Εν αντικζςει των όςων ορίηει το πρότυπο, 
τα Ε.Λ.Ρ. δεν επιβάλλουν τθν κοςτολόγθςθ όλων των τόκων, παρά μόνον εκείνων που 
προκφπτουν αποκλειςτικά από τα κεφάλαια των ειδικϊν δανείων, κακϊσ δεν 
επιτρζπουν ςτισ επιχειριςεισ να κοςτολογοφν τουσ τόκουσ που αναφζρονται ςτα 
κεφάλαια του γενικοφ δανειςμοφ τουσ, ζςτω ακόμθ κι αν μζροσ τουσ 
χρθςιμοποιικθκε για τθ χρθματοδότθςθ μίασ ςυγκεκριμζνθσ επζνδυςθσ. (Σακζλλθσ, 
2005: 203) 

Ακόμθ, όςον αφορά τισ «χρεωςτικζσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ» που προκφπτουν 
από δάνεια τα οποία ζλαβε μία επιχείρθςθ ςε μθ εγχϊριο νόμιςμα, το πρότυπο 
επιβάλλει τθν καταχϊρθςι τουσ ωσ χρθματοοικονομικό ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ 
χριςθσ τθν οποία αφοροφν, χειριςμόσ ο οποίοσ όμωσ αντιτίκεται πλιρωσ ςτα όςα 
ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ., κακϊσ εκείνα επιβάλλουν τθν καταχϊρθςθ τζτοιου είδουσ 
διαφορϊν ωσ “ζξοδο πολυετοφσ απόςβεςθσ ςτο λογαριαςμό 16.15 «Συναλλαγματικζσ 
διαφορζσ από πιςτϊςεισ και δάνεια για κτιςεισ παγίων ςτοιχείων»”, επιβαρφνοντασ 
τμθματικά τα αποτελζςματα κάκε χριςθσ. (Μπαϊρακτάρθσ, 2008: 20; Καραγιάννθσ 
κ.ςυν., 2007: 24, 260) 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το πρότυπο, ωσ χρονικι περίοδοσ εκκίνθςθσ για τθν κοςτολόγθςθ 
των τόκων δανειςμοφ, κεωρείται εκείνθ θ περίοδοσ κατά τθν οποία ξεκινάει θ 
προετοιμαςία ι θ καταςκευι ενόσ μθ άμεςα εκμεταλλεφςιμου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου, ενϊ αντικζτωσ, κατά τα Ε.Λ.Ρ., ωσ αντίςτοιχθ περίοδοσ κεωρείται εκείνθ 
κατά τθν οποία οι επιχειριςεισ λαμβάνουν τα ειδικά δάνεια, τα οποία είχαν αιτθκεί 
αποκλειςτικά για το ςκοπό τθσ απόκτθςθσ ενόσ τζτοιου ςτοιχείου. (Σακζλλθσ, 2005: 
203) 

Ωςτόςο, πζραν των προαναφερκζντων διαφορϊν, υπάρχουν οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 
δανειακοφ κόςτουσ, όπωσ είναι για παράδειγμα εκείνεσ που ςχετίηονται με:  

 τθν απόκτθςθ άλλων, εκτόσ των επιλζξιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων, 

 τθ μετζπειτα τθσ καταςκευισ ι παραγωγισ ενόσ επιλζξιμου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου περίοδο, 

 τθν κάλυψθ μίασ γενικότερθσ ανάγκθσ των επιχειριςεων, 

για τισ οποίεσ Δ.Λ.Ρ. κι Ε.Λ.Ρ. προβλζπουν όμοιο χειριςμό, ςφμφωνα με τον οποίο, το 
εν λόγω κόςτοσ μεταφζρεται εξ ολοκλιρου ςτο λογαριαςμό 65 «Τόκοι και ςυναφι 
ζξοδα» εντόσ τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιείται. (Γρθγοράκοσ, 2008: 269 - 271; 
Καραγιάννθσ κ.ςυν., 2007: 24, 76) 
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Στθ ςυνζχεια και για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των όςων ζχουν προθγθκεί, 
παρατίκεται το ακόλουκο απλοποιθμζνο παράδειγμα: 

Ζςτω, λοιπόν, «Ανϊνυμοσ Επιχείρθςθ», θ οποία για τισ γενικότερεσ ανάγκεσ τθσ ζχει 
ςυνάψει τα ακόλουκα δάνεια, όπωσ εκείνα εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό τθσ κατά το 
τζλοσ τθσ διαχειριςτικισ χριςθσ 2012: 

- Δανειςμόσ 5ετοφσ διάρκειασ, (01/01/2011 – 31/12/2015), 25.000.000 ευρϊ με 
ςτακερό ετιςιο επιτόκιο 8%. 

- Δανειςμόσ 4ετοφσ διάρκειασ, (01/01/2012 – 31/12/2015), 20.000.000 ευρϊ με 
ςτακερό ετιςιο επιτόκιο 9%. 

Επιπλζον, θ εν λόγω επιχείρθςθ, με ςκοπό τθν επζκταςθ των εγκαταςτάςεϊν τθσ 
(ςυνολικοφ φψουσ 70.000.000 ευρϊ), ξεκινά εργαςίεσ τθν 01/01/2013, θμερομθνία 
κατά τθν οποία λαμβάνει μονοετζσ δάνειο 40.000.000 ευρϊ με ςτακερό ετιςιο 
επιτόκιο 10%, ϊςτε να χρθματοδοτιςει το ωσ άνω επενδυτικό τθσ ςχζδιο. Οι εργαςίεσ 
ολοκλθρϊκθκαν τθν 31/12/2013. 

Α. Υπολογιςμόσ τόκων προσ κεφαλαιοποίηςη βάςει του Δ.Λ.Π. 23 

 Τόκοι κεφαλαίων που προζρχονται από ειδικό δανειςμό: 

40.000.000 ευρϊ * 10% = 4.000.000 ευρϊ (ποςό κεφαλαιοποιθκζντων τόκων)   

 Τόκοι κεφαλαίων που προζρχονται από γενικό δανειςμό: 

Για τθν κάλυψθ τθσ επζνδυςθσ ςυνολικοφ φψουσ 70.000.000 ευρϊ, κα πρζπει 
ακόμθ να χρθςιμοποιθκοφν 30.000.000 ευρϊ από τα ποςά των κεφαλαίων 
που προζρχονται από τον γενικό δανειςμό τθσ επιχείρθςθσ, αφοφ:  

70.000.000 (φψοσ ςυνολικισ επζνδυςθσ) – 40.000.000 (χρθςιμοποιοφμενο 
μζχρι ςτιγμισ κεφάλαιο) = 30.000.000 ευρϊ, οι τόκοι των οποίων 
προςδιορίηονται βάςει ενόσ επιτοκίου κεφαλαιοποίθςθσ ωσ εξισ: 

επιτόκιο κεφαλαιοποίθςθσ = (25.000.000 * 8%) + (20.000.000 * 9%)/ 
25.000.000 + 20.000.000 = 3.800.000/45.000.000 = 8,44%. 

Άρα, 30.000.000 * 8,44% = 2.532.000 ευρϊ (ποςό κεφαλαιοποιθκζντων τόκων)  

 Σφνολο τόκων προσ κεφαλαιοποίθςθ: 4.000.000 ευρϊ + 2.532.000 ευρϊ = 
6.532.000 ευρώ. 

Το ποςό που αφορά ςτουσ υπόλοιπουσ τόκουσ γενικοφ δανειςμοφ και το οποίο δεν 
κεφαλαιοποιείται ςτο αρχικό κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ, δθλαδι 3.800.000 – 2.532.000 = 
1.268.000 ευρϊ, λογίηεται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ χριςθσ. 
(Σακζλλθσ, 2002: 535 - 536) 

Συνεπϊσ, κατά τθν 31/12/2013, θ Ανϊνυμοσ Επιχείρθςθ που ςυντάςςει τισ 
οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ βάςει των Δ.Λ.Ρ., κα διενεργιςει τθν ακόλουκθ 
εγγραφι: 

Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ υπό καταςκευι                                              6.532.000 
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Χρεωςτικοί Τόκοι (Αποτελζςματα Χριςεωσ)                                         1.268.000 

                                       Υποχρεϊςεισ ςε Τράπεηεσ                                             7.800.000 

-Εγγραφι Κεφαλαιοποιθκζντων και Χρεωςτικϊν Τόκων Χριςθσ- 
(Ρρωτοψάλτθσ & Λουμιϊτθσ, 2009: 92) 

Β. Λογιςτική αντιμετώπιςη βάςει των Ε.Λ.Π. 

Σφμφωνα με τουσ ανωτζρω πάντα υπολογιςμοφσ, το ποςό των τόκων που αφορά ςτα 
κεφάλαια του ειδικοφ δανειςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι το ποςό των 4.000.000 
ευρϊ, κα καταχωρθκεί ωσ ζξοδο πολυετοφσ απόςβεςθσ ςτο λογαριαςμό 16.18 «Τόκοι 
δανείων καταςκευαςτικισ περιόδου», ενϊ το ποςό που αφορά ςτουσ τόκουσ επί των 
κεφαλαίων που προζρχονται από τον γενικό δανειςμό τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι το 
ποςό των 3.800.000 ευρϊ, κα καταχωρθκεί εξ ολοκλιρου ωσ ζξοδο που βαρφνει τα 
αποτελζςματα τθσ τρζχουςασ χριςθσ, ανεξάρτθτα από το αν μζροσ τουσ 
χρθςιμοποιικθκε ςτθν καταςκευι των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. (Σακζλλθσ, 2005: 
202 - 203)  

Συνεπϊσ, κατά τθν 31/12/2013, θ Ανϊνυμοσ Επιχείρθςθ που ςυντάςςει τισ 
οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ βάςει των Ε.Λ.Ρ., κα διενεργιςει τθν ακόλουκθ 
εγγραφι: 

Αςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ κι Ζξοδα Ρολυετοφσ Απόςβεςθσ                                                     
(Τόκοι Δανείων Καταςκευαςτικισ Ρεριόδου)                                       4.000.000 

Χρεωςτικοί Τόκοι (Αποτελζςματα Χριςεωσ)                                        3.800.000 

                                       Υποχρεϊςεισ ςε Τράπεηεσ                                             7.800.000     

-Εγγραφι Τόκων Δανείων Καταςκευαςτικισ Ρεριόδου και Χρεωςτικϊν Τόκων Χριςθσ- 
(Σακζλλθσ, 2002: 554 - 556) 

Ππωσ παρατθρείται, λοιπόν, από τα όςα ζχουν ιδθ αναφερκεί, το Δ.Λ.Ρ. 23 αποτελεί 
ζνα πρότυπο που επιδρά ςθμαντικά ςτον τρόπο με τον οποίο προςδιορίηεται κι εν 
τζλει απεικονίηεται το δανειακό κόςτοσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ των 
επιχειριςεων, αφοφ όχι μόνο προςεγγίηει εντελϊσ διαφορετικά ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ. 
το ηιτθμα τθσ λογιςτικισ μεκόδου με τθν οποία καταχωρείται το κόςτοσ τόκων 
δανειςμοφ που ςχετίηεται άμεςα με τθν απόκτθςθ των επιλζξιμων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων, αλλά προβλζπει επίςθσ μία εντελϊσ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ τόςο ωσ 
προσ τθ χρονικι όςο κι ωσ προσ τθν ποςοτικι καταχϊρθςθ του κόςτουσ αυτοφ.   

 

3.11 Δ.Λ.Ρ. 27 «ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

3.11.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Σκοπόσ του προτφπου, είναι θ κεςμοκζτθςθ των αρχϊν και των λογιςτικϊν τεχνικϊν 
αντιμετϊπιςθσ των ενοποιθμζνων και των ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων μίασ 
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επιχείρθςθσ. Επιπρόςκετα, αςχολείται με το ηιτθμα τθσ λογιςτικισ καταγραφισ και 
απεικόνιςθσ των επενδφςεων μιασ μθτρικισ επιχείρθςθσ ςε εταιρίεσ, που ζχουν τθν 
μορφι ςυγγενοφσ κυγατρικισ ι ακόμα και κοινοπραξίασ. (Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 27) 

Μελετϊντασ το πρότυπο, εντοπίηονται ζννοιεσ και οριςμοί οι οποίοι πρζπει να 
αναλυκοφν για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του περιεχομζνου του Δ.Λ.Ρ. 27. 

 Πμιλοσ εταιριϊν κεωρείται ζνα ςφμπλεγμα επιχειριςεων ςτο οποίο μία ζχει 
τον ρόλο τθσ μθτρικισ και οι υπόλοιπεσ τον ρόλο τθσ κυγατρικισ. 

 Θυγατρικι νοείται θ οικονομικι οντότθτα θ οποία ελζγχεται από μία άλλθ 
επιχείρθςθ θ οποία ονομάηεται Μθτρικι. 

 Ζλεγχοσ ονομάηεται το δικαίωμα κατεφκυνςθσ των πολιτικϊν μιασ οικονομικισ 
μονάδασ με απϊτερο ςκοπό να αποκτοφνται οφζλθ από τισ δραςτθριότθτεσ 
τθσ. 

 Δικαιϊματα μειοψθφίασ είναι εκείνο το μζροσ τθσ περιουςίασ τθσ κυγατρικισ 
που αναλογεί ςτα ςυμμετοχικά δικαιϊματα τα οποία δεν ανικουν ςτθν 
μθτρικι. 

 Ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ καλοφνται αυτζσ τισ οποίεσ ςυντάςςει 
ζνασ όμιλοσ και παρουςιάηονται ωσ καταςτάςεισ μίασ ενιαίασ επιχείρθςθσ. 

«Το Δ.Λ.Ρ. 27 εφαρμόηεται για τθν λογιςτικι αντιμετϊπιςθ των επενδφςεων ςε 
κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ όταν θ οικονομικι οντότθτα επιλζγει να 
παρουςιάςει ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι όταν αυτοεπιβάλεται από τοπικοφσ 
κανονιςμοφσ». (Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 27) 

Το Δ.Λ.Ρ. 27 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ και λογιςτικόσ χειριςμόσ των 
επενδφςεων ςε κυγατρικζσ», εκδίδεται τον Απρίλιο 1989. Επιδζχεται αλλαγζσ τον 
Δεκζμβριο 2003 και ζτςι το ανακεωρθμζνο πρότυπο τίκεται ςε ιςχφ τον Ιανουάριο 
2005. Στισ 22 Μαΐου 2008, δφο τροποποιιςεισ επθρεάηουν το πρότυπο και ζτςι 
ζχουμε νζα θμερομθνία ιςχφοσ, τθν 1θ Ιανουαρίου 2009. Τζλοσ, τον Μάιο του 2011 το 
Δ.Λ.Ρ. 27 αντικακίςταται από το ανακεωρθμζνο πρότυπο με τίτλο «Ατομικζσ 
Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και το Δ.Ρ.Χ.Α. 10 «Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ», τα οποία πλζον εκδίδονται μαηί.  Οι εταιρίεσ, οφείλουν να εφαρμόηουν 
αυτιν τθν τελευταία αλλαγι ςτισ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ που ξεκινοφν από 1θ 

Ιανουαρίου 2013 και μετά. Ενκαρρφνεται θ αναδρομικι εφαρμογι για προθγοφμενεσ 
περιόδουσ με τθν προχπόκεςθ ότι κα υπάρξουν οι ανάλογεσ γνωςτοποιιςεισ. 
(Iasplus: I.A.S. 27) 

 

3.11.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Ανατρζχοντασ ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία και ςτουσ οριςμοφσ τθσ για τισ ενοποιθμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ, παρατθρείται ότι το πλαίςιο που πθγάηει από τθν 7θ 
κοινοτικι οδθγία είναι αρκετά ικανοποιθτικό. Ρρϊτθ κακιζρωςθ των διατάξεων για 
τισ ενοποιιςεισ και πιο ςυγκεκριμζνα για ενοποίθςθ κυγατρικϊν εταιριϊν με τθ 
μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ ζχουμε το 1987 μζςω τθσ 7θσ κοινοτικισ οδθγίασ. 
(Ντηανάτοσ, 2008: 284) 
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“Σφμφωνα με τον Ντηανάτο 2008, τα Ε.Λ.Ρ. κζτουν ςυγκεκριμζνα ποςοτικά δεδομζνα 
για τον χαρακτθριςμό μίασ εταιρίασ ωσ κυγατρικισ ι υποκυγατρικισ που κα πρζπει 
να ενοποιθκεί.” Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο, είναι οι απαλλαγζσ που κακορίηονται. 
Ιδιαίτερθσ μνείασ χριηει το γεγονόσ ότι, θ Ελλθνικι νομοκεςία δίνει τθ δυνατότθτα 
εξαίρεςθσ και ςτισ εταιρίεσ οι οποίεσ ζχουν εντελϊσ διαφορετικι δραςτθριότθτα από 
αυτιν τθσ μθτρικισ. (Ντηανάτοσ, 2008: 284 - 286) 

Συνεχίηοντασ και  εςτιάηοντασ περιςςότερο ςτισ διατάξεισ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ, 
ο νόμοσ 2190/1920 κακορίηει με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τα βιματα που πρζπει 
να πραγματοποιθκοφν, ϊςτε να γίνει θ ενοποίθςθ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι εταιρίεσ οι 
οποίεσ ζχουν τουλάχιςτον δφο από τα τρία κριτιρια που αναγράφονται παρακάτω για 
δφο ςυναπτά ζτθ, οφείλουν να ςυντάξουν ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ: 

 Κφκλο εργαςιϊν( Ενοποιθμζνο) μεγαλφτερο από 7.400.000 €. 

 Σφνολο Ενεργθτικοφ ( Ενοποιθμζνο) μεγαλφτερο από 3.700.000 € και 

 Μζςο αρικμό υπαλλιλων άνω από 250 άτομα. 

Υποχρεωτικι επίςθσ, είναι θ ςφνταξθ Eνοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων και 
για τισ ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο εταιρίεσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 287) 

 

3.11.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Ξεκινϊντασ τθν ζρευνα ςχετικά με τισ διαφορζσ που υπάρχουν ανάμεςα ςτα Δ.Λ.Ρ. 
και ςτθν Ελλθνικι νομοκεςία ςχετικά με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
και τθ λογιςτικι των επενδφςεων ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ, εντοπίηεται θ πρϊτθ 
ςθμαντικι διαφορά θ οποία ζχει να κάνει με τθν αναγνϊριςθ μίασ εταιρίασ ωσ 
κυγατρικι. Θ εν λόγω διαφορά, ςυνδζεται άμεςα με τθ γενικότερθ αρχι που διζπει τα 
λογιςτικά πρότυπα και είναι θ αρχι τθσ ουςίασ πάνω από τον τφπο. Τα Ε.Λ.Ρ., όπωσ 
ζχει ιδθ αναφερκεί, ορίηουν κάποια ποςοτικά κυρίωσ δεδομζνα για τθν αναγνϊριςθ 
μίασ κυγατρικισ εταιρίασ, ενϊ, ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ. τα κριτιρια ζχουν να κάνουν 
κατά κφριο λόγο, με τθν ουςιαςτικι φπαρξθ ι μθ ελζγχου μίασ εταιρίασ από κάποια 
άλλθ, ζτςι ϊςτε να υπάρξει θ ςχζςθ Μθτρικισ-Θυγατρικισ. (Ντηανάτοσ, 2008: 299 - 
301) 

Μία ακόμθ διαφορά εντοπίηεται ςτισ εταιρίεσ που απαλλάςςονται από ενοποίθςθ. Ο 
νόμοσ 2190/190 ορίηει ζνα μεγάλο πλικοσ απαλλαγϊν από τθν υποχρζωςθ 
ενοποίθςθσ, ενϊ το Δ.Λ.Ρ. 27 ζχει πιο αυςτθρό πλαίςιο. Αυτό ζγκειται ςτο γεγονόσ 
ότι, ιςτορικά, τα μεγαλφτερα ςκάνδαλα αποδεδειγμζνα αφοροφςαν χειριςμοφσ 
ανάμεςα ςε εταιρίεσ ομίλων και πιο ςυγκεκριμζνα ςε ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ. 
Κατά ςυνζπεια, απαλλαγι από τθν ενοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο υπάρχει ςε 
δφο περιπτϊςεισ:  

 όταν μια εταιρία μθ ειςθγμζνθ ςτο Χ.Α. ζχει μθτρικι θ οποία δθμοςιεφει 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και παράλλθλα τθροφνται κάποιεσ 
ςχετικζσ προχποκζςεισ, ι 

 όταν μια κυγατρικι εταιρία, τθν ςτιγμι που αποκτικθκε, κεωρικθκε με βάςθ 
το Δ.Ρ.Χ.Α. 5 «κατεχόμενθ για πϊλθςθ». (Ντηανάτοσ, 2008: 302) 
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Εν ςυνεχεία ανιχνεφεται μία διαφορά ςχετικι με τθν εμφάνιςθ των ςυμμετοχϊν ςτισ 
Ιδιαίτερεσ Καταςτάςεισ ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ. Οι ιδιαίτερεσ καταςτάςεισ είναι μία 
ξζνθ προσ τα Ε.Λ.Ρ. ζννοια, κακϊσ εμφανίηεται μόνο ςε όςεσ εταιρίεσ 
ςυμμορφϊνονται με τα Δ.Λ.Ρ. Σφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 27 γίνεται μια διάκριςθ ανάμεςα 
ςτισ ιδιαίτερεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και ςτισ ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ 
διαφορά ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι, ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ αναφερόμαςτε ςε εταιρίεσ 
οι οποίεσ ζχουν ςτθν κατοχι τουσ ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. Θ παραπάνω 
διάκριςθ δεν γίνεται ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ. Ζτςι λοιπόν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
37 του προτφπου οι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ και κοινοπραξίεσ 
εμφανίηονται αποτιμθμζνεσ ςτθν «Εφλογθ Αξία» ι ςτο «Κόςτοσ» με μοναδικι 
εξαίρεςθ τισ ςυμμετοχζσ που αφοροφν διακοπτόμενεσ δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ 
αςχολείται το Δ.Ρ.Χ.Α. 5. Σφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία ωςτόςο, οι ςυμμετοχζσ 
εμφανίηονται ςτθ μικρότερθ κατ’ είδοσ τιμι ανάμεςα ςτθν τρζχουςα αξία και ςτθν 
αξία κτιςθσ τουσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 303) 

Διαφορά φαίνεται να υπάρχει και ςτον τρόπο αντιμετϊπιςθσ των ίδιων μετοχϊν. 
Σφμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, οι ίδιεσ μετοχζσ δεν εμφανίηονται αφαιρετικά ςτθν 
κακαρι κζςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ., αλλά εντοπίηονται ςτο 
ενεργθτικό και πιο ςυγκεκριμζνα ςτα χρεόγραφα. (Ντηανάτοσ, 2008: 304) 

Επίςθσ, ςφμφωνα με το προαναφερόμενο νομικό άρκρο, δίνεται θ δυνατότθτα για 
αναλογικι απαλοιφι των ενδοεταιρικϊν ςυναλλαγϊν και υπολοίπων. Αυτό ςθμαίνει 
ότι, θ απαλοιφι μπορεί να γίνει κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ μθτρικισ ςτθ 
κυγατρικι. Επιπροςκζτωσ, υπάρχει και θ δυνατότθτα μθ απαλοιφισ ενδοεταιρικϊν 
ςυναλλαγϊν αν είχαν γίνει κάτω από οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Το Δ.Λ.Ρ. 27, από τθν 
άλλθ, ορίηει ότι οι απαλοιφζσ είναι υποχρεωτικό να γίνονται για το ςφνολο των 
ςυναλλαγϊν και των υπολοίπων, κι όχι ποςοςτιαία.  (Ντηανάτοσ, 2008: 304) 

Ζνα άλλο ιδιαίτερο ςτοιχείο για το οποίο τα Ε.Λ.Ρ. δεν κάνουν μνεία είναι, οι τυχόν 
ηθμιζσ μειοψθφίασ και θ περίπτωςθ κατά τθν οποία ξεπεράςουν τθν αναλογία τουσ 
ςτθν κακαρι κζςθ. (Ντηανάτοσ, 2008: 304) 

 

3.12  Δ.Λ.Ρ. 32 «ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ»/Δ.Λ.Ρ. 
39 «ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΙΣΘ ΚΑΙ ΕΡΙΜΕΤΘΣΘ»  

3.12.1 Τι ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 32  
Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 32 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ» (I.A.S. 32 «Financial 
Instruments: Presentation») είναι θ κζςπιςθ αρχϊν για τον προςδιοριςμό και 
παρουςίαςθ των χρθμ/κων μζςων ωσ υποχρεϊςεισ ι ίδια κεφάλαια κακϊσ και για τισ 
επιδράςεισ των μζςων αυτϊν ςτθν οικονομικι κζςθ, αποτελζςματα και ταμειακζσ 
ροζσ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Το πρότυπο επικεντρϊνεται κατά βάςει ςε κζματα  
παρουςίαςθσ και γνωςτοποίθςθσ που απαιτοφνται για τα εν λόγω μζςα. (MacKenzie 
et al, 2013: 624; Σακζλλθσ, 2005: 364) 

Το παρόν πρότυπο εφαρμόηεται για όλα τα χρθμ/κα μζςα, εκτόσ από: 
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 Τα δικαιϊματα ςε ςυγγενείσ, κυγατρικζσ επιχειριςεισ κακϊσ και δικαιϊματα 
ςε κοινοπραξίεσ τα οποία καλφπτονται από τα Δ.Λ.Ρ. 27, 28 και 31. 

 Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν για προγράμματα παροχϊν ςτουσ 
εργαηομζνουσ, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 19. 

 Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα ςε αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ, τα οποία 
καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 4. 

 Υποχρεϊςεισ εργοδοτϊν ςε αγορζσ μετοχϊν από εργαηομζνουσ (share-based 
payments), τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 2. (MacKenzie et al, 2013: 
624; Elliott & Elliott, 2009: 320; Σακζλλθσ, 2005: 364) 

Το Δ.Λ.Ρ. 32 εφαρμόηει τθ λογικι τθσ ουςίασ υπεράνω του τφπου για να 
κατθγοριοποιιςει τα χρθμ/κά μζςα είτε ωσ υποχρεϊςεισ είτε ωσ ίδια κεφάλαια. 
Ειδικότερα, εάν ζνα χρθμ/κό μζςο περιζχει όρουσ που ορίηουν ότι υπάρχει 
υποχρζωςθ τθσ επιχείρθςθσ να πλθρϊςει ζνα οικονομικό αντίτιμο για να 
εξαργυρϊςει πλιρωσ τθν υποχρζωςθ αυτι, τότε αυτόματα το μζςο αυτό κα 
χαρακτθρίηεται ωσ χρθμ/κι υποχρζωςθ, ανεξάρτθτα από το νομικό του χαρακτιρα. 
(Elliott & Elliott, 2009: 321) 

Κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκοφμε ςτον οριςμό του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου που 
ορίηεται ωσ “κάκε ςφμβαςθ που δθμιουργεί είτε χρθματοοικονομικό ςτοιχείο 
ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ μίασ επιχείρθςθσ είτε ζνα ςυμμετοχικό τίτλο ςε μία άλλθ 
επιχείρθςθ.” (Σακζλλθσ, 2002: 811) 

Το πρότυπο ορίηει ωσ χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο ζνα “ςτοιχείο που 
αφορά ταμειακά διακζςιμα, ζνα ςυμβατικό δικαίωμα λιψθσ μετρθτϊν ι άλλου 
χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου από άλλθ επιχείρθςθ, ζνα ςυμβατικό 
δικαίωμα ανταλλαγισ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων με μία άλλθ επιχείρθςθ κάτω από 
όρουσ που είναι πικανϊσ ευνοϊκοί, κάκε τίτλο ςυμμετοχισ ςε άλλθ επιχείρθςθ.” 
(Σακζλλθσ, 2002: 811) 

Επίςθσ, ορίηει ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ “κάκε υποχρζωςθ που αποτελεί 
ςυμβατικι δζςμευςθ για παράδοςθ μετρθτϊν ι άλλου χρθμ/κοφ περιουςιακοφ 
ςτοιχείου ςε μία άλλθ επιχείρθςθ, κακϊσ και ανταλλαγι χρθματοπιςτωτικϊν μζςων 
με άλλθ επιχείρθςθ κάτω από όρουσ που είναι πικανϊσ δυςμενείσ.” (Σακζλλθσ, 2005: 
361)  

Τζλοσ, το πρότυπο ορίηει, επίςθσ, ωσ κατθγορία χρθμ/κοφ μζςου τα παράγωγα που 
ορίηονται ωσ χρθμ/κά μζςα με τα εξισ χαρακτθριςτικά: θ αξία τουσ μεταβάλλεται 
ανάλογα τθ μεταβολι του επιτοκίου, δεικτϊν τιμϊν και άλλων, δεν είναι αναγκαία θ 
αρχικι κακαρι επζνδυςθ και τζλοσ, τα μζςα αυτά διακανονίηονται ςε μελλοντικζσ 
θμερομθνίεσ. (Σακζλλθσ, 2002: 811; Σακζλλθσ, 2005: 361 - 362) 

Το πρότυπο ορίηει ζνα χρθμ/κό μζςο να κατθγοριοποιθκεί ωσ ίδια κεφάλαια μόνο εάν 
ιςχφουν και οι 2 κάτωκι προχποκζςεισ: 

 Το χρθμ/κό μζςο να μθν ςυμπεριλαμβάνει τυχόν υποχρεϊςεισ, όπωσ α) 
καταβολι μετρθτϊν ι άλλου χρθμ/κου μζςου, β) ανταλλαγι χρθμ/κϊν μζςων 
με άλλθ οικονομικι οντότθτα με ενδεχομζνουσ δυςμενείσ όρουσ προσ τον 
εκδότθ. 
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 Εάν το χρθμ/κό μζςο κα ι μπορεί να διακανονιςτεί με ίδιεσ μετοχζσ του 
εκδότθ, τότε είναι μθ παράγωγο που δεν περιζχει υποχρζωςθ του εκδότθ να 
καταβάλλει ζνα μεταβλθτό αρικμό ιδίων μετοχϊν ι είναι παράγωγο που κα 
διακανονιςτεί από τον εκδότθ ανταλλάςοντασ ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό 
μετρθτϊν  ι άλλου χρθμ/κοφ ςτοιχείου ι ίδιεσ μετοχζσ. (MacKenzie et al, 2013: 
624 - 625) 

Το παρόν πρότυπο εκδόκθκε αρχικϊσ το 1995, ενϊ εφαρμόηεται ςτθν Ελλάδα από τθν 
1θ Ιανουαρίου 2005, ζχει αναδρομικι ιςχφ, αλλά για επιχειριςεισ που ικελαν να το 
εφαρμόςουν πριν το 2005 αναγκαία ιταν και θ εφαρμογι του Δ.Λ.Ρ. 39, πρότυπο το 
οποίο αναλφεται παρακάτω. Ζχει υποςτεί τροποποιιςεισ κατά τα ζτθ 2008 και 2011. 
(MacKenzie et al, 2013: 623 - 625; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 32) 

 

3.12.2 Τι ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 39 

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 39 «Χρθματοοικονομικά Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ» (I.A.S. 
39 «Financial Instruments: Recognition and Measurement») είναι ο κακοριςμόσ των 
αρχϊν βάςει των οποίων κα αναγνωρίηονται και κα αποτιμϊνται τα 
χρθματοοικονομικά μζςα, κακϊσ επίςθσ και των κατάλλθλων γνωςτοποιιςεων που 
απαιτοφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τα μζςα αυτά. (MacKenzie et al, 2013: 
635; Σακζλλθσ, 2002: 807) 

Το πρότυπο ζχει εφαρμογι ςε όλα τα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ των παρακάτω: 

 Ενςϊματα και αςϊματα πάγια, 

 Συμμζτοχεσ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ, 

 Ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ, 

 Αποκζματα, 

 Δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ από μιςκϊματα, 

αφοφ εκείνα καλφπτονται από άλλα πρότυπα. (MacKenzie et al, 2013: 635; Σακζλλθσ, 
2002: 807) 

Ζνα χρθμ/κό περιουςιακό ςτοιχείο ι μία χρθμ/κι υποχρζωςθ πρζπει να καταχωρείται 
ςτον ιςολογιςμό μίασ επιχείρθςθσ μόνο όταν “αυτό κακίςταται ζνα μζροσ ςτουσ 
ςυμβατικοφσ όρουσ του χρθματοπιςτωτικοφ μζςου”. Πςον αφορά τθν αρχικι 
καταχϊρθςθ αυτοφ, αυτι γίνεται ςτθν τιμι κόςτουσ κτιςεωσ ςυμπεριλαμβανομζνου 
και των εξόδων ςυναλλαγισ. (MacKenzie et al, 2013: 636; Σακζλλθσ, 2002: 811 - 817) 

Θ κατάταξθ των χρθμ/κϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, ςφμφωνα με το πρότυπο, γίνεται 
ςε 4 κατθγορίεσ: 

 Χρθμ/κά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
αποτελεςμάτων χριςθσ. 

 Διακρατοφμενεσ μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ. 

 Διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθμ/κά ςτοιχεία. 

 Δάνεια και απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται από τθν επιχείρθςθ.  
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Επίςθσ το πρότυπο ορίηει τισ εξισ 2 κατθγορίεσ για τισ χρθμ/κζσ υποχρεϊςεισ: 

 Χρθμ/κζσ υποχρεϊςεισ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων χριςθσ. 

 Χρθμ/κζσ υποχρεϊςεισ αποτιμϊμενεσ ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ. 

Τα ανωτζρω χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, εάν δεν 
ζχουν μία κακοριςμζνθ λιξθ, ενϊ εκείνα που αντίκετα ζχουν κακοριςμζνθ λιξθ 
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Το 
πραγματικό επιτόκιο ορίηεται ωσ “το επιτόκιο με το οποίο αν προεξοφλθκοφν όλεσ οι 
ταμειακζσ ειςπράξεισ, που αναμζνονται να ειςρεφςουν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 
του περιουςιακοφ ςτοιχείου, θ προκφπτουςα παροφςα αξία ιςοφται με τθν αρχικι 
λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου” (Σακζλλθσ, 2002: 846). Το πραγματικό 
επιτόκιο εξάγεται από τον παρακάτω τφπο:  

 t = [(C * I) / T] + [(C – T) / (n * T)] όπου t = πραγματικό επιτόκιο, C = ονομαςτικι 
αξία ομολογίασ (και τιμι εξόφλθςθσ), I = επιτόκιο (κανονικό), T = τιμι ζκδοςθσ 
ομολογίασ, n = διάρκεια του δανείου. (Σακζλλθσ, 2002: 847) 

Πςον αφορά τθν αποτίμθςθ των χρθμ/κϊν υποχρεϊςεων αυτι γίνεται ςτο κόςτοσ 
κτιςθσ μειωμζνο με τισ πλθρωμζσ για κεφάλαιο και αποςβζςεισ. Αναγκαία κρίνεται θ 
επανεκτίμθςθ ςτθν πραγματικι τουσ αξία των παραγϊγων και υποχρεϊςεων που 
κατζχονται για εμπορικοφσ ςκοποφσ. (Σακζλλθσ, 2002: 817 - 819) 

Σφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Δ.Λ.Ρ. 39 διαγραφι χρθμ/κϊν περιουςιακϊν 
ςτοιχείων κα γίνεται μόνο ςτισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

 “Τα ςυμβατικά δικαιϊματα επί των ταμειακϊν ροϊν του χρθμ/κοφ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου εκπνεφςουν ι 

 Θ οικονομικι μονάδα μεταβιβάςει το χρθμ/κό περιουςιακό ςτοιχείο.” 
(Σακζλλθσ, 2005: 367 - 368) 

Ενϊ διαγραφι χρθμ/κισ υποχρζωςθσ μόνο όταν υπάρξει εξόφλθςθ αυτισ, ειδικότερα 
με τθν εκπλιρωςθ ι ακφρωςθ τθσ υποχρζωςθσ. Πποιεσ διαφορζσ προκφψουν ςτισ 
ανωτζρω περιπτϊςεισ, καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ περιόδου. (Σακζλλθσ, 
2005: 367 - 368) 

Το πρότυπο τζκθκε ςε εφαρμογι τθν 1θ Ιανουαρίου 2001, ενϊ ζχει τροποποιθκεί το 
Μάρτιο του 2009 με αφορμι τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ κατά το 2008 – 2009. 
Το πρότυπο κα αντικαταςτακεί εν τζλει από το Δ.Ρ.Χ.Α. 9 «Χρθματοοικονομικά 
Μζςα» ςε μια ςταδιακι διαδικαςία που μόλισ ολοκλθρωκεί κα εφαρμοςτεί για τισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ από 1θ Ιανουαρίου 2015, με θμερομθνία υποχρεωτικισ 
εφαρμογισ τθν από 1θ Ιανουαρίου 2018. (MacKenzie et al, 2013: 613 - 615) 

 

3.12.3 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Τα Ελλθνικά πρότυπα, βάςει του ν.2190/1920 διακρίνει τουσ τίτλουσ ςε: 

 Χρεόγραφα 

 Τίτλουσ με χαρακτιρα προκεςμιακισ κατάκεςθσ 
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 Τίτλουσ με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων. (Σακζλλθσ, 2005: 216) 

Θ εν λόγω διάκριςθ οφείλεται ςτθ ςκοπιά τθσ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και 
αποτίμθςθσ των τίτλων κατά τα Ε.Λ.Ρ. (Σακζλλθσ, 2005: 216). Τα Ε.Λ.Ρ. εκλαμβάνουν 
ωσ τίτλουσ με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων το περιεχόμενο των λογαριαςμϊν 18.15 
«τίτλοι με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων ςε ευρϊ» και του λογαριαςμοφ 18.16 «τίτλοι 
με χαρακτιρα ακινθτοποιιςεων ςε Ξ.Ν.». Ειδικότερα, το περιεχόμενο των ανωτζρων 
λογαριαςμϊν αποτελείται από τίτλουσ εκδόςεωσ οικονομικϊν μονάδων, τίτλουσ που 
κρατοφνται με τθ μορφι μίασ πάγιασ επζνδυςθσ. Θ αρχικι καταχϊρθςθ αυτϊν των 
τίτλων γίνεται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, ενϊ αποτιμϊνται μεταγενζςτερα “ςτθν κατ’ 
είδοσ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ τιμισ κτιςεϊσ τουσ και τθσ τρζχουςασ τιμισ τουσ.” 
(Σακζλλθσ, 2002: 851)   

Να τονίςουμε εδϊ, ότι θ μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ τίτλων μθ ειςθγμζνων ςτο 
Χρθματιςτιριο με χαρακτιρα προκεςμιακισ κατάκεςθσ γίνεται “ςτθν κατ’ είδοσ 
παροφςα αξία τουσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ του ιςολογιςμοφ, θ οποία 
προςδιορίηεται με βάςθ το ετιςιο επιτόκιο του κάκε χρεογράφου ι τίτλου.” 
(Σακζλλθσ, 2005: 380)  

Πςον αφορά το χειριςμό των χρεογράφων βάςει Ε.Λ.Ρ., αυτά καταχωροφνται ςτο 
λογαριαςμό 34 «χρεόγραφα» του Ε.Γ.Λ.Σ. Ο ανωτζρω λογαριαςμόσ περιζχει κατά 
πλειοψθφία μετοχζσ Α.Ε., ζντοκα γραμμάτια Δθμοςίου κ.α. Καταχωροφνται αρχικά 
ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, ενϊ μεταγενζςτερα αποτιμϊνται “ςτθν κατ’ είδοσ 
χαμθλότερθ τιμι κτιςθσ και τρζχουςασ.” (Σακζλλθσ, 2002: 866) 

Τζλοσ, τα Ε.Λ.Ρ. όςον αφορά γενικά περί των μακροπρόκεςμων απαιτιςεων, 
απαιτιςεων που παρακολουκοφνται ςτουσ λογαριαςμοφσ 18.02 ζωσ 18.14 του 
Ε.Γ.Λ.Σ., ορίηει τθν αρχικι καταχϊρθςθ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, ειδικότερα, 
καταχωρείται ςτον ιςολογιςμό το ποςό που αναμζνεται να ειςπράξει μελλοντικά θ 
οικονομικι μονάδα. (Σακζλλθσ, 2005: 377 - 391; Σακζλλθσ, 2002: 848 - 866) 

 

3.12.4 Συγκριτικι Ανάλυςθ (Δ.Λ.Ρ. 32 – Ε.Λ.Ρ.) 

Το Δ.Λ.Ρ. 32 δίνει τθν δυνατότθτα ςε ςφνκετα χρθμ/κά μζςα να διαχωρίηονται ςε 2 
μζρθ, δθλαδι να αντιμετωπίηονται εν μζρει ωσ υποχρζωςθ και εν μζρει ωσ κακαρι 
κζςθ με άμεςθ ςυνζπεια το πρϊτο να επιδρά ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και το 
δεφτερο να επιδρά ςτθν κακαρι κζςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Αυτό ζρχεται ςε 
αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ., αφοφ δεν φζρουν κάποια διάταξθ πάνω ςε αυτό. (Elliott & 
Elliott, 2009: 322; Ντηανάτοσ, 2008: 350 - 355) 

Το παρόν πρότυπο διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όςον αφορά τθν 
αντιμετϊπιςθ μεριςμάτων μετοχϊν. Ειδικότερα, το Δ.Λ.Ρ. ορίηει τα μερίςματα των 
κοινϊν μετοχϊν να εμφανίηονται ςε αφαίρεςθ τθσ κακαρισ κζςθσ, επίςθσ θ επίδραςθ 
του μερίςματοσ να βαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ. Ζπειτα, για τα μερίςματα 
των προνομιοφχων μετοχϊν, το Δ.Λ.Ρ. 32 τα χαρακτθρίηει ωσ τόκουσ – ζξοδα με 
άμεςθ επιβάρυνςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ, χαρακτθριςτικό του Δ.Λ.Ρ. είναι θ 
αντιμετϊπιςθ των προνομιοφχων μετοχϊν ωσ χρθμ/κι υποχρζωςθ. Τα 
προαναφερκζντα ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτά που ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ., κακϊσ για τα 
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μερίςματα κοινϊν μετοχϊν απαιτείται θ εμφάνιςι τουσ ςτθ «διανομι», ενϊ όςον 
αφορά για τισ προνομιοφχεσ μετοχζσ απαιτείται μόνο θ εμφάνιςθ του μερίςματοσ 
αυτϊν ςτο πίνακα διάκεςθσ αποτελεςμάτων. (Elliott & Elliott, 2009: 321 - 322; 
Ντηανάτοσ, 2008: 350 - 355) 

Τζλοσ, το Δ.Λ.Ρ. 32 χαρακτθρίηει τυχόν αυξιςεισ κεφαλαίου ωσ χρθμ/κά μζςα με ότι 
ςυνεπάγεται αυτό, όςον αφορά τθ οριςτικοποίθςθ και αποτίμθςθ αυτοφ. Ενϊ 
αντίκετα, τα Ε.Λ.Ρ. αντιμετωπίηουν τυχόν αυξιςεισ κεφαλαίου με βάςθ το ιςτορικό 
κόςτοσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 350 - 355) 

 

3.12.5 Συγκριτικι Ανάλυςθ (Δ.Λ.Ρ. 39 – Ε.Λ.Ρ.) 

Διαφορά μεταξφ του Δ.Λ.Ρ. 39 και των Ε.Λ.Ρ. ςυναντάται ςτθν αρχικι καταχϊρθςθ 
των επενδφςεων διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ. Το παρόν πρότυπο ορίηει να 
καταχωρθκοφν αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν ειδικϊν 
εξόδων για τθν απόκτθςθ αυτϊν. Ραρόμοια αντιμετωπίηονται από τα Ε.Λ.Ρ. με μόνθ 
διαφορά ότι τα ειδικά ζξοδα κτιςθσ τίτλων επζνδυςθσ τοποκετοφνται ςτα τρζχοντα 
ζξοδα χριςθσ (λογ. 64.10.00.). Πςον αφορά τθ μεταγενζςτερθ αποτίμθςι τουσ, 
ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 39, αυτι γίνεται “ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του 
πραγματικοφ επιτοκίου υποκείμενο ςε απομείωςθ” (Σακζλλθσ, 2005: 216). Τα Ε.Λ.Ρ. 
εδϊ ορίηουν γενικά ότι οι τίτλοι αποτιμϊνται ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τιμισ 
κτιςθσ και τρζχουςασ, με εξαίρεςθ τουσ τίτλουσ προκεςμιακισ κατάκεςθσ που 
αποτιμϊνται ςτθν παροφςα αξία τουσ. Τζλοσ, τα Ε.Λ.Ρ. ορίηουν ότι τυχόν διαφορζσ 
αποτίμθςθσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. (Σακζλλθσ, 2005: 216; 
Σακζλλθσ, 2002: 848 - 851) 

Στθν κατθγορία χρθμ/κϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία 
μζςω αποτελεςμάτων χριςθσ το Δ.Λ.Ρ. 39 ορίηει τθν αρχικι καταχϊρθςι τουσ ςτο 
κόςτοσ κτιςθσ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται ειδικά ζξοδα, τα Ε.Λ.Ρ. ςτθν 
ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ταυτίηονται με το Δ.Λ.Ρ. 39. Για τθ μεταγενζςτερθ 
αποτίμθςθ αυτϊν, το Δ.Λ.Ρ. ορίηει τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία τουσ και τυχόν 
διαφορζσ να καταχωρθκοφν ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Τα Ε.Λ.Ρ. αντιμετωπίηουν τθ 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία όμοια με τθ κατθγορία διακρατοφμενων επενδφςεων ωσ 
προσ τθν οδθγία μεταγενζςτερθσ αποτίμθςισ τουσ. (Σακζλλθσ, 2005: 217; Σακζλλθσ, 
2002: 858 - 866) 

Το Δ.Λ.Ρ. ορίηει για τθν κατθγορία των διακζςιμων προσ πϊλθςθ χρθμ/κϊν μζςων να 
καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν ειδικϊν 
εξόδων κτιςθσ, παρόμοια αντιμετωπίηονται από τα Ε.Λ.Ρ. με τθ διαφορά τθσ 
καταχϊρθςθσ των ειδικϊν εξόδων ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Ωσ προσ τθ 
μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ αυτϊν, το Δ.Λ.Ρ. ορίηει τθν αποτίμθςθ ςτθν εφλογθ αξία 
και τθν καταχϊρθςθ τυχόν διαφορϊν ςε λογαριαςμό των ιδίων κεφαλαίων του 
ιςολογιςμοφ, ενϊ μόλισ πωλθκοφν τα μζςα αυτά οι εν λόγω διαφορζσ καταχωροφνται 
ςτα αποτελζςματα χριςθσ. Εδϊ τα Ε.Λ.Ρ. ορίηουν τον ίδιο τρόπο αντιμετϊπιςθσ με 
τθν κατθγορία χρθμ/κϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω 
των αποτελεςμάτων χριςθσ. (Σακζλλθσ, 2005: 217; Σακζλλθσ, 2002: 852 - 857) 
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Για τθν κατθγορία δάνεια και απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται από τθν επιχείρθςθ το 
Δ.Λ.Ρ. ορίηει να καταχωροφνται αρχικά ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ, ειδικότερα ςτθν 
εφλογθ αξία τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου τυχόν εξόδων ςυναλλαγισ. Υπάρχει ταφτιςθ 
εδϊ με το τρόπο που καταχωροφνται από τα Ε.Λ.Ρ. Για τθ μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ 
αυτϊν το πρότυπο διακρίνει μεταξφ εκείνων που ζχουν κακοριςμζνθ λιξθ και εκείνων 
που δεν ζχουν κακοριςμζνθ λιξθ. Για τα πρϊτα, ορίηει να αποτιμϊνται ςτο 
αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου, ενϊ για τα δεφτερα 
να αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ τουσ. Ορίηει και για τισ δυο παραπάνω κατθγορίεσ τθν 
οδθγία να υπόκεινται ςε απομειϊςεισ. Τα Ε.Λ.Ρ. δεν διακρίνουν μεταξφ κακοριςμζνθσ 
λιξθσ και μθ αλλά ορίηουν γενικά να αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ κτιςθσ 
τουσ, επίςθσ ορίηουν όμοια με το Δ.Λ.Ρ., τθν ανάγκθ απομείωςθσ μζςω προβλζψεων. 
(Σακζλλθσ, 2005: 217 - 218; Σακζλλθσ, 2002: 818) 

Συνοψίηοντασ, λοιπόν, τα όςα ορίηονται μεταξφ των Δ.Λ.Ρ. 32 και 39 ςε άμεςθ 
ςφγκριςθ με τα οριηόμενα από τα Ε.Λ.Ρ., καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι τα Δ.Λ.Ρ. 
καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα χρθμ/κϊν μζςων, κακϊσ επίςθσ γίνεται διαχωριςμόσ 
αυτϊν ςε παραπάνω κατθγορίεσ. Αν και υπάρχουν κοινά ςθμεία, μεταξφ των Δ.Λ.Ρ. 
και Ε.Λ.Ρ., ςε τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ των ςτοιχείων αυτϊν ςαφϊσ υπάρχουν και 
διαφορζσ οι οποίεσ επθρεάηουν τόςο τον ιςολογιςμό όπωσ και τθν κατάςταςθ 
αποτελεςμάτων χριςθσ. Τζλοσ, τα πρότυπα αυτά λόγω του μεγάλου όγκου οδθγιϊν 
που περιζχουν για κακζνα από τα μζςα αυτά ξεχωριςτά, τα κακιςτά δυςνόθτα και 
περίπλοκα, οπότε αναγκαία απαιτείται προςοχι για τθ ςωςτι εφαρμογι των 
λεγόμενων των προτφπων αυτϊν, ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με τα όςα 
ορίηονται βάςει των Δ.Λ.Ρ. 

 

3.13  Δ.Λ.Ρ. 36 «ΑΡΟΜΕΙΩΣΘ ΑΞΙΑΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 

3.13.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Σκοπόσ του Δ.Λ.Ρ. 36 «Απομείωςθ Αξίασ Ρεριουςιακϊν Στοιχείων» (I.A.S. 36 
«Impairment of Assets») είναι ο οριςμόσ των λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που 
πρζπει να ακολουκεί μία οικονομικι μονάδα, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι τα 
περιουςιακά τθσ ςτοιχεία εμφανίηονται με αξία ίςθ με αυτι τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ 
τουσ, δθλαδι, θ λογιςτικι αξία ενόσ ςτοιχείου δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ από το 
ανακτιςιμο ποςό αυτοφ του ςτοιχείου. (Elliott & Elliott, 2009: 416) 

Το παρόν πρότυπο ζχει ευρεία εφαρμογι για κζματα λογιςτικισ απομείωςθσ ςε όλα 
τα περιουςιακά ςτοιχεία,  εκτόσ από: 

 Αποκζματα, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 2 

 Απαιτιςεισ προερχόμενεσ από ςυμβάςεισ καταςκευισ ζργων, οι οποίεσ 
καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 11 

 Αναβαλλόμενεσ απαιτιςεισ φόρων, οι οποίεσ καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 12 

 Απαιτιςεισ προερχόμενεσ από παροχζσ ςε εργαηομζνουσ, οι οποίεσ 
καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 19 

 Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 32 και 
Δ.Λ.Ρ. 39 
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 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα των οποίων θ αποτίμθςθ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ 
πραγματικισ αξίασ, οι οποίεσ καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 40 

 Βιολογικά περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με αγροτικζσ 
δραςτθριότθτεσ και των οποίων θ αποτίμθςθ γίνεται με τθ μζκοδο τθσ 
εφλογθσ αξίασ μειωμζνθ με τυχόν ζξοδα (κόςτθ) που απαιτοφνται για να 
πωλθκοφν τα ανωτζρω ςτοιχεία, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 41 

 Ράγια περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ κατεχόμενα για 
πϊλθςθ, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 5 
Αναβαλλόμενα κόςτθ απόκτθςθσ και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία 
ςχετίηονται με αςφαλιςτικά ςυμβόλαια, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 
4. (Elliott & Elliott, 2009: 416 - 417; Γρθγοράκοσ, 2008: 279 - 280; Σακζλλθσ, 
2002: 623) 

Εδϊ κρίνεται ςκόπιμο να δοκοφν κάποιοι οριςμοί όρων που χρθςιμοποιοφνται ςτο 
πρότυπο: 

 Ωσ ηθμία απομείωςθσ κεωρείται το  “ποςό κατά το οποίο θ λογιςτικι αξία ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου, υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του.” (Γρθγοράκοσ, 
2008: 280) 

 Ανακτιςιμο ποςό “είναι το υψθλότερο μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ 
ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και τθσ αξίασ χριςθσ του.” (Σακζλλθσ, 2002: 623) 

 Αξία χριςθσ ορίηεται ωσ “θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν 
ταμειακϊν ροϊν που αναμζνονται να προκφψουν από τθ ςυνεχι χριςθ ενόσ 
περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθ διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ 
του.” (Σακζλλθσ, 2002: 623) 

 Μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν “είναι θ μικρότερθ αναγνωρίςιμθ 
ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων που δθμιουργεί ταμειακζσ ειςροζσ, από τθ 
ςυνεχι χριςθ, οι οποίεσ είναι κυρίωσ ανεξάρτθτεσ από τισ ταμειακζσ ειςροζσ 
από άλλα περιουςιακά ςτοιχεία ι ομάδεσ περιουςιακϊν ςτοιχείων.” 
(Γρθγοράκοσ, 2008: 281) 

Το πρότυπο ορίηει ότι κάκε οικονομικι μονάδα ςε ετιςια βάςθ πρζπει να ελζγχει εάν 
υπάρχει οποιαδιποτε ζνδειξθ απομείωςθσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Εάν υπάρχει 
ζνδειξθ, τότε προβαίνει ςτθν εκτίμθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ του, ζπειτα ςυγκρίνει 
το ποςό αυτό με τθ λογιςτικι του αξία  και εάν είναι μικρότερο, πρζπει άμεςα να 
μειωκεί θ λογιςτικι αξία ϊςτε να είναι ίςθ του ανακτιςιμου ποςοφ, θ μείωςθ αυτι 
είναι θ λεγόμενθ ηθμία απομείωςθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 624) 

Διαχωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ, βάςει προτφπου, οι ενδείξεισ μείωςθσ τθσ αξίασ του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου: 

 Ενδείξεισ προερχόμενεσ από εξωτερικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. 

 Ενδείξεισ προερχόμενεσ από εςωτερικζσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ. 

 Ενδείξεισ προερχόμενεσ από τθν ζκκεςθ εςωτερικοφ ελζγχου. 
(Elliott & Elliott, 2009: 417 - 418; Γρθγοράκοσ, 2008: 281 - 282; Σακζλλθσ, 
2002: 625 - 626) 
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Για τθν εκτίμθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ, όπωσ προκφπτει από τον οριςμό αυτοφ, 
ουςιαςτικά απαιτοφνται 2 ςτοιχεία, πρϊτον θ κακαρι τιμι πϊλθςθσ και δεφτερον θ 
αξία χριςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου. 

Για τον υπολογιςμό τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ αναγκαία κρίνεται θ φπαρξθ 
δεςμευτικισ ςυμφωνίασ πϊλθςθσ, ςτθν οποία να διακρίνεται ξεκάκαρα θ τιμι 
πϊλθςθσ. Τυχόν άμεςα ζξοδα πϊλθςθσ όπωσ ζξοδα μετακίνθςθσ, νομικά ζξοδα κ.α. 
αφαιροφνται από τθν παραπάνω τιμι πϊλθςθσ. Εάν δεν υπάρχει δεςμευτικι 
ςυμφωνία πϊλθςθσ ι ενεργόσ αγορά τότε θ κακαρι τιμι πϊλθςθσ προκφπτει από τθν 
καλφτερθ διακζςιμθ πλθροφορία, δθλαδι, “θ επιχείρθςθ λαμβάνει υπόψθ το 
αποτζλεςμα των πρόςφατων ςυναλλαγϊν για όμοια περιουςιακά ςτοιχεία μζςα ςτον 
ίδιο κλάδο επιχειριςεων.” (Σακζλλθσ, 2002: 630) 

Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου αναγκαία είναι “θ 
εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ειςροϊν και εκροϊν που προζρχονται από τθ 
ςυνεχι χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν τελικι διάκεςθ του” κακϊσ 
και “θ εφαρμογι του κατάλλθλου προεξοφλθτικοφ επιτοκίου ςε αυτζσ τισ μελλοντικζσ 
ταμειακζσ ειςροζσ” (Γρθγοράκοσ, 2008: 283). Οι εκτιμιςεισ αλλά και οι προβλζψεισ 
των μελλοντικϊν ταμειακϊν ειςροϊν πρζπει να διακρίνονται από λογικι και να 
προζρχονται από βάςιμεσ παραδοχζσ, επίςθσ να βαςίηονται ςε προχπολογιςμοφσ 
διαςτιματοσ όχι μεγαλφτερου των 5 ετϊν. Δεν πρζπει να περιλαμβάνονται ςτισ 
εκτιμιςεισ των ταμειακϊν ροϊν τυχόν “ταμειακζσ ειςροζσ ι εκροζσ από χρθμ/κζσ 
δραςτθριότθτεσ, ι ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ φόρων ειςοδιματοσ” (Γρθγοράκοσ, 2008: 
284). Τζλοσ, όςον αφορά το προεξοφλθτικό επιτόκιο, αυτό πρζπει να είναι ζνα προ 
φόρου επιτόκιο αντιπροςωπευτικό τθσ τρζχουςασ εκτίμθςθσ τθσ αγοράσ ωσ προσ τθν 
αξία του χριματοσ και των λοιπϊν κινδφνων ςυνδεόμενων προσ το περιουςιακό 
ςτοιχείο. Στθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει διακεςιμότθτα του ανωτζρου επιτοκίου, 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί το μζςο ςτακμιςμζνο κόςτοσ κεφαλαίου τθσ επιχείρθςθσ, 
το οριακό δανειακό επιτόκιο τθσ επιχείρθςθσ ι και άλλα δανειακά επιτόκια τθσ 
αγοράσ. (MacKenzie et al, 2013: 240 - 241; Γρθγοράκοσ, 2008: 283 - 284; Σακζλλθσ, 
2002: 641) 

Το πρότυπο ορίηει τα παρακάτω για τθν καταχϊρθςθ ηθμίασ απομειϊςεωσ για ζνα 
περιουςιακό ςτοιχείο. Αρχικά, μόνο όταν εξακριβωκεί ότι το ανακτιςιμο ποςό είναι 
μικρότερο τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου τότε μόνο κα αναγνωριςτεί ηθμία 
απομείωςθσ, με ςυνζπεια τθ μείωςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου ςτο ποςό του 
ανακτιςιμου ποςοφ. Ζπειτα, αυτι θ ηθμία απομείωςθσ πρζπει να καταχωρθκεί ωσ 
ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ, εκτόσ εάν, το ςτοιχείο αυτό εμφανίηεται ςε 
αναπροςαρμοςμζνθ αξία, οπότε θ ηθμία απομείωςθσ κα μειϊςει τθν αξία 
αναπροςαρμογισ. Εάν θ ηθμία απομείωςθσ είναι μεγαλφτερθ από τθ λογιςτικι αξία 
του ςτοιχείου τότε θ διαφορά μεταξφ των δφο πρζπει να καταχωρθκεί ωσ υποχρζωςθ, 
ςτθν περίπτωςθ που ορίηεται από ζνα άλλο Δ.Λ.Ρ. Τζλοσ, μετά τθν καταχϊρθςθ 
ηθμίασ απομείωςθσ αναγκαία κρίνεται θ αναπροςαρμογι των αποςβζςεων του 
ςτοιχείου ςε μελλοντικζσ χριςεισ, ϊςτε να υπάρχει ςωςτι κατανομι τθσ νζασ του 
λογιςτικισ αξίασ ςτθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. (MacKenzie et al, 2013: 243 -
244; Γρθγοράκοσ, 2008: 284 - 285; Σακζλλθσ, 2002: 642 - 643) 

Στθν περίπτωςθ όπου είναι δεν είναι δυνατόν ο υπολογιςμόσ του ανακτιςιμου ποςοφ 
για ζνα ςτοιχείο, τότε υπολογίηεται “το ανακτιςιμο ποςό τθσ μονάδασ που 
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δθμιουργεί ταμειακζσ ροζσ ςτθν οποία ανικει το περιουςιακό ςτοιχείο (μονάδα του 
περιουςιακοφ ςτοιχείου που δθμιουργεί ταμειακζσ ροζσ).” (Γρθγοράκοσ, 2008: 285)  

Το πρότυπο ορίηει τα παρακάτω για τθν καταχϊρθςθ ηθμίασ απομειϊςεωσ τθσ αξίασ 
μίασ μονάδασ δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν. Αρχικά, κατανζμεται θ ηθμία 
απομείωςθσ: 

 “ςε υπεραξία που κατανζμεται ςτθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν (αν 
υπάρχει), και 

 Ζπειτα, ςτα άλλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ μονάδασ πάνω ςε μια κατά 
αναλογία βάςθ που βαςίηεται ςτθ λογιςτικι αξία κάκε περιουςιακοφ 
ςτοιχείου ςτθ μονάδα.” (Σακζλλθσ, 2002: 666) 

Κατά τθν ανωτζρω κατανομι δεν επιτρζπεται θ λογιςτικι αξία ενόσ ςτοιχείου να 
“μειϊνεται κάτω από τθν υψθλότερθ μεταξφ τθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ του (αν 
είναι προςδιοριςτζα), τθσ αξίασ λόγω χριςθσ του (αν είναι προςδιοριςτζα) και 
μθδζν.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 287) 

Τζλοσ, το Δ.Λ.Ρ. 36 προβλζπει αναςτροφι τθσ ηθμίασ απομείωςθσ, κρίνει αναγκαίο 
τον ζλεγχο ςε ετιςια βάςθ των ςτοιχείων που ζχουν απομειωκεί είτε για περαιτζρω 
απομείωςθ είτε για μείωςθ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ τουσ (αναςτροφι). Θ αναςτροφι 
τθσ ηθμίασ απομείωςθσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία (διακριτά) γίνεται μόνο αν 
μεταβλικθκε κάποια ζνδειξθ που να δικαιολογοφςε αρχικϊσ τθν απομείωςθ του 
ςτοιχείου. Στθ ςυνζχεια, υπάρχει αφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ του ςτοιχείου ϊςτε να 
είναι ίςθ με το ανακτιςιμο ποςό του, με τθ ςθμείωςθ ότι “θ αυξθμζνθ λογιςτικι αξία 
ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, που οφείλεται ςε αναςτροφι μίασ ηθμίασ απομείωςθσ, 
δεν πρζπει να υπερβαίνει τθ λογιςτικι αξία που κα είχε προςδιοριςτεί (κακαρι 
απόςβεςθσ), αν δεν είχε καταχωρθκεί καμία ηθμία απομείωςθσ ςτο περιουςιακό 
ςτοιχείο ςε προθγοφμενα ζτθ” (Σακζλλθσ, 2002: 672). Θ αναςτροφι τθσ ηθμίασ 
απομείωςθσ καταχωρείται ωσ ζςοδο ςτα αποτελζςματα χριςθσ, εκτόσ εάν αφορά 
ςτοιχείο αναπροςαρμοςμζνο, όπου εμπίπτει ςτισ οδθγίεσ άλλου προτφπου. 
(MacKenzie et al, 2013: 245 - 246; Γρθγοράκοσ, 2008: 287 - 288; Σακζλλθσ, 2002: 668 -
672) 

Πςον αφορά τθν αναςτροφι ηθμίασ ςε μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν, θ 
αναςτροφι “πρζπει να κατανζμεται ςε αφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ μονάδασ, πρϊτα ςε περιουςιακά ςτοιχεία ςε μία κατά 
αναλογία βάςθ που ςτθρίηεται ςτθ λογιςτικι αξία κάκε περιουςιακοφ ςτοιχείου, και 
ζπειτα ςτθν υπεραξία που κατανζμεται ςτθ μονάδα δθμιουργίασ ταμειακϊν ροϊν” 
(Σακζλλθσ, 2002: 675). Επίςθσ, θ “λογιςτικι αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου δεν 
πρζπει να αυξάνεται πάνω από το χαμθλότερο του ανακτιςιμου ποςοφ του (αν είναι 
προςδιοριςτζο) και τθσ λογιςτικισ αξίασ που κα είχε προςδιοριςτεί (κακαρι 
αποςβζςεωσ), αν δεν είχε καταχωρθκεί καμία ηθμία απομείωςθσ ςτο περιουςιακό 
ςτοιχείο ςε προθγοφμενα ζτθ” (Σακζλλθσ, 2002: 678). Τυχόν αναςτροφι ηθμίασ 
απομείωςθσ δεν επιτρζπεται να αναςτραφεί, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Δ.Λ.Ρ. 36, 
όπου απαγορεφει “τθν καταχϊρθςθ τθσ εςωτερικισ δθμιουργουμζνθσ υπεραξίασ.” 
(Σακζλλθσ, 2002: 678) 
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Το Δ.Λ.Ρ. 36 αρχικά εκδόκθκε το 1998 με ζναρξθ ιςχφοσ για τισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ που καλφπτουν χριςεισ μετά τθν 1θ Ιουλίου του 1999. Ζχει υποςτεί 
αρκετζσ τροποποιιςεισ κατά τα ζτθ 2008, 2009, 2010, 2012 και τελευταία κατά το 
ζτοσ 2013 με τον κανονιςμό (Ε.Ε.) αρικ. 1374/2013 τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ. 
(MacKenzie et al, 2013: 236; Σακζλλθσ, 2002: 617; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 36) 

 

3.13.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Τα Ε.Λ.Ρ. και μζςω του ν.2190/1920 όςον αφορά τθν απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν 
ςτοιχείων κρίνουν ότι εφόςον θ υποτίμθςθ κα είναι διαρκισ να ςχθματίηεται 
πρόβλεψθ. Αυτό ζχει ωσ ςτόχο τθν αποτίμθςθ του ςτοιχείου αυτοφ ςτο τζλοσ τθσ 
χριςθσ, να γίνει ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και τθσ νζασ 
υποτιμθμζνθσ τιμισ του. Οι ανωτζρω προβλζψεισ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα 
τθσ χριςθσ ι και ακόμα ςτο προςάρτθμα, επίςθσ εμφανίηονται ςτο ενεργθτικό του 
ιςολογιςμοφ αφαιρετικά των ςτοιχείων που ςυνδζονται. Θ  πρόβλεψθ ςχθματίηεται 
με χρζωςθ του λογαριαςμοφ 83.10 «προβλζψεισ απαξιϊςεων και υποτιμιςεων 
πάγιων ςτοιχείων», κακϊσ και με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 44.10 «προβλζψεισ 
απαξιϊςεων και υποτιμιςεων πάγιων ςτοιχείων». Τζλοσ, εάν ζνα ςτοιχείο 
υποτιμθκεί, θ πρόβλεψθ που δθμιουργείται δεν μπορεί να αναγνωριςτεί, από 
φορολογικισ άποψθσ, αφαιρετικά από τα ακακάριςτα ζςοδα ζωσ ότου το ςτοιχείο 
αυτό πωλθκεί. (Σακζλλθσ, 2005: 311) 

 

3.13.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Αρχικά, το Δ.Λ.Ρ. 36 ορίηει τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν προκειμζνου 
να υπολογιςτεί θ αξία χριςθσ ενόσ ςτοιχείου, ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου δεν 
χρθςιμοποιείται θ αξία χριςθσ για τον υπολογιςμό τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ ςτοιχείου. 
(Σακζλλθσ, 2005: 204) 

Πςον αφορά το πϊσ καταχωρείται θ ηθμία απομείωςθσ, ςτο Δ.Λ.Ρ. 36 χαρακτθρίηεται 
ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα τθσ χριςθσ με τθν εξαίρεςθ εάν το ςυγκεκριμζνο 
ςτοιχείο υπάρχει ςτθν κακαρι κζςθ (λογαριαςμόσ αποκεματικό επανεκτίμθςθσ), 
όπου χρεϊνεται ο ανωτζρω λογαριαςμόσ. Τα Ε.Λ.Ρ. χαρακτθρίηουν τθ ηθμία 
απομείωςθσ ωσ πρόβλεψθ θ οποία καταχωρείται ςτα αποτελζςματα χριςθσ, επίςθσ 
γίνεται αποτίμθςθ των ςτοιχείων ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τιμισ κτιςθσ και νζασ 
υποτιμθμζνθσ τιμισ του. (Σακζλλθσ, 2005: 204)  

Ραρακάτω παρατίκεται παράδειγμα όπου εμφανίηει τα όςα ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 36 περί 
καταχϊρθςθσ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ προσ καλφτερθ κατανόθςθ του αναγνϊςτθ. 
Αρχικά, υποκζτεται θ φπαρξθ οικονομικισ μονάδοσ θ οποία εκμεταλλεφεται ζνα 
ιδιόκτθτο ξενοδοχείο ςτθ Νίςυρο, το οποίο φζρει κόςτοσ κτιςθσ 1 εκατομμφριο ευρϊ, 
αναπόςβεςτθ αξία 800.000 ευρϊ. Λόγω ςειςμικϊν δονιςεων το ξενοδοχείο υπζςτθ 
μείωςθ τθσ αξίασ του, ςτα τζλθ του ζτουσ 2014 θ οικονομικι μονάδα εκτιμά τθν αξία 
πϊλθςθσ του ξενοδοχείου ςε 500.000 ευρϊ και αξία χριςθσ του ςε 400.000 ευρϊ. Θ 
οικονομικι μονάδα πρζπει να προβεί ςε μείωςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ του ξενοδοχείου 
δεχόμενθ ηθμία απομείωςθσ φψουσ 300.000 ευρϊ, θ οποία προκφπτει ωσ εξισ: 
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 Κόςτοσ κτιςθσ ξενοδοχείου                     1.000.000 
Μείον: αποςβζςεισ (μζχρι 31/12/2014)     200.000 
Αναπόςβεςτθ αξία                                      800.000 
Ανακτιςιμο ποςό                                        500.000 
Ηθμία απομείωςθσ                                     300.000 

Άρα θ θμερολογιακι εγγραφι ζχει ωσ εξισ: 

Αποτελζςματα χριςεωσ (ηθμία απομείωςθσ)                     300.000 

          Οικόπεδο ξενοδοχείου (πρόβλεψθ υποτίμθςθσ)                                       100.000 

          Κτίριο ξενοδοχείου     (πρόβλεψθ υποτίμθςθσ)                                         200.000 

Οι αποςβζςεισ του κτθρίου κα υπολογίηονται πλζον βάςει τθσ μειωμζνθσ λογιςτικισ 
αξίασ του κτιρίου. (Σακζλλθσ, 2002: 644) 

Για τθν αναςτροφι τθσ ηθμίασ απομείωςθσ το Δ.Λ.Ρ. 36 ορίηει ότι  “θ αναςτρεφόμενθ 
ηθμία δεν πρζπει να οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ λογιςτικισ αξίασ που κα είχε το ςτοιχείο αν 
δεν είχε γίνει θ απομείωςθ”, κακϊσ και ότι “θ αναςτρεφόμενθ ηθμία καταχωρείται ωσ 
ζςοδο ςτα αποτελζςματα χριςεωσ αν το ςτοιχείο ενεργθτικοφ απεικονίηεται ςτο 
κόςτοσ κτιςθσ του ι καταχωρείται ςε αφξθςθ του λογαριαςμοφ κακαρισ κζςθσ 
«αποκεματικό επανεκτίμθςθσ» αν το ςτοιχείο απεικονίηεται ςε αναπροςαρμοςμζνθ 
αξία” (Σακζλλθσ, 2005: 205). Ενϊ τα Ε.Λ.Ρ., ςχθματίηουν προβλζψεισ με χρζωςθ του 
83.10 και πίςτωςθ του 44.10, δεν προςμετρείται θ αξία χριςθσ παρά μόνο θ αγοραία 
αξία των ςτοιχείων, και τζλοσ, προαιρετικά μπορεί να αντιλογιςτεί θ πρόβλεψθ που 
αφορά τθν υποτίμθςθ ςτοιχείου, εάν πραγματοποιθκεί ο αντιλογιςμόσ 
χαρακτθρίηεται ωσ ζκτακτο ζςοδο με πίςτωςθ του λογαριαςμοφ 84. (Σακζλλθσ, 2005: 
205) 

Συνοψίηοντασ λοιπόν τα όςα ορίηονται, βάςει του Δ.Λ.Ρ. 36 και των Ε.Λ.Ρ., περί 
απομείωςθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ομοιότθτεσ παρουςιάηονται ςε κζματα εκτίμθςθσ τθσ αξίασ των ςτοιχείων αυτϊν ςτο 
τζλοσ κάκε χριςθσ, ενϊ θ κυριότερθ διαφορά εντοπίηεται ςτο γεγονόσ του 
προςδιοριςμοφ τθσ ανακτιςιμθσ αξίασ, θ οποία βάςει Ε.Λ.Ρ. προκφπτει από τθν 
αγοραία αξία του ςτοιχείου, όπου αντικζτωσ βάςει του Δ.Λ.Ρ. 36 προκφπτει από τθν 
αξία χριςθσ του ςτοιχείου. (Σακζλλθσ, 2002: 685) 

Τζλοσ, αναγκαία κρίνεται θ “εναρμόνιςθ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
προσ τισ λεπτομερείσ ρυκμίςεισ του Δ.Λ.Ρ. 36, τόςο ωσ προσ τθν εκτίμθςθ τθσ 
ανακτιςιμθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων όςο και ωσ προσ τθ λογιςτικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ ηθμίασ απομείωςθσ τθσ αξίασ αυτϊν.” (Σακζλλθσ, 2002: 685) 

 

3.14  Δ.Λ.Ρ. 38 «ΑΥΛΑ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» 

3.14.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Το Δ.Λ.Ρ. 38 «Άυλα Ρεριουςιακά Στοιχεία» (I.A.S. 38 «Intangible Assets») αναφζρεται 
ςτα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία ενεργθτικοφ, κακορίηει τα κριτιρια αναγνϊριςθσ,  
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κακϊσ και τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ αυτϊν των ςτοιχείων. (Elliott & Elliott, 2009: 
472; Σακζλλθσ, 2002: 745)  

Το πρότυπο εφαρμόηεται για όλα τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία, εκτόσ από: 

 Εκείνα που καλφπτονται από ζνα άλλο Δ.Λ.Ρ. 

 Χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 32 

 Μεταλλευτικά δικαιϊματα και δαπάνεσ για εξερεφνθςθ – ανάπτυξθ – εξόρυξθ 
μεταλλευμάτων, πετρελαίου κ.α. 

 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία που προκφπτουν ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ από 
αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 4 

 Αναβαλλόμενεσ απαιτιςεισ φόρου, οι οποίεσ καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 12 

 Μιςκϊςεισ που καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 17 

 Ρεριουςιακά ςτοιχεία που δθμιουργοφνται από παροχζσ ςε εργαηομζνουσ, τα 
οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 19 

 Τυχόν υπεραξία που δθμιουργείται ζπειτα από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων, θ 
οποία καλφπτεται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 3 

 Εκείνα που προζρχονται από εξερεφνθςθ και αξιολόγθςθ, τα οποία 
καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 6 

 Τα μθ κυκλοφοροφντα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία ζχουν  
χαρακτθριςτεί ωσ κατεχόμενα προσ πϊλθςθ, τα οποία καλφπτονται από το 
Δ.Ρ.Χ.Α. 5. (MacKenzie et al, 2013: 194 - 195; Elliott & Elliott, 2009: 472; 
Γρθγοράκοσ, 2008: 300 - 301; Σακζλλθσ, 2002: 745 - 746) 

Ωσ άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ορίηεται “ζνα αναγνωρίςιμο μθ νομιςματικό 
περιουςιακό ςτοιχείο χωρίσ φυςικι υπόςταςθ που κατζχεται για χριςθ ςτθν 
παραγωγι ι προμικεια αγακϊν ι υπθρεςιϊν, για εκμίςκωςθ ςε άλλουσ, ι για 
διοικθτικοφσ ςκοποφσ.” (Γρθγοράκοσ, 2008: 301; Σακζλλθσ, 2005: 329; Σακζλλθσ, 
2002: 748) 

Για να οριςτεί ζνα ςτοιχείο ωσ άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα πρζπει να πλθροί τισ 
παρακάτω προχποκζςεισ: 

 Αναγνωριςιμότθτα για τθν οποία κα πρζπει να ιςχφει ζνα εκ των ακόλουκων 
κριτθρίων: αρχικά να μπορεί το ςτοιχείο αυτό να διαχωριςτεί, δθλαδι θ 
επιχείρθςθ να μπορεί να το εκμιςκϊςει, πουλιςει - ανταλλάξει κτλ. Δεφτερον, 
το ςτοιχείο να προκφπτει από ςυμβατικά ι άλλα νομικά δικαιϊματα, 
ανεξάρτθτα αν τα δικαιϊματα αυτά είναι μεταβιβάςιμα ι ξεχωριςτά από τθν 
επιχείρθςθ ι από άλλα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. 

 Ζλεγχοσ: ζνα ςτοιχείο βρίςκεται υπό τον ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ αν “ζχει τθ 
δφναμθ να λαμβάνει τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από τον 
υποκείμενο πόρο και επίςθσ να μπορεί να απαγορεφει τθν πρόςβαςθ άλλων 
ςε αυτά τα οφζλθ.” (Σακζλλθσ, 2002: 750) 

 Μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, δθλαδι “θ επιχείρθςθ να προβλζπεται ότι κα 
προςπορίηεται τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από το άυλο 
ςτοιχείο, τζτοια οφζλθ μπορεί να είναι ζςοδα από τθν πϊλθςθ προϊόντων ι 
υπθρεςιϊν, εξοικονόμθςθ κόςτουσ κ.α.” (Σακζλλθσ, 2002: 751)  
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(MacKenzie et al, 2013: 197 - 199; Elliott & Elliott, 2009: 472; Σακζλλθσ, 2002: 
749 - 751) 

Συνεπϊσ, για να καταχωρθκεί ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο πρζπει να πλθροφνται 
τα ακόλουκα 2 κριτιρια: 

 Θ εκτίμθςθ ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφζλθ που απορρζουν από το άυλο 
ςτοιχείο κα ειςρεφςουν ςτθν επιχείρθςθ. 

 Το κόςτοσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου να μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα, 
ςθμαντικό διότι ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο αναγνωρίηεται αρχικά ςτο 
κόςτοσ κτιςεϊσ του. (MacKenzie et al, 2013: 197; Elliott & Elliott, 2009: 472; 
Γρθγοράκοσ, 2008: 304; Σακζλλθσ, 2002: 751) 

Μία επιχείρθςθ μπορεί να αποκτιςει ζνα άυλο ςτοιχείο με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Μεμονωμζνθ απόκτθςθ.  

 Απόκτθςθ λόγω ενοποίθςθσ (ςυγχϊνευςθσ επιχειριςεων). 

 Απόκτθςθ μζςω κρατικισ επιχοριγθςθσ. 

 Απόκτθςθ με ανταλλαγι άλλων ςτοιχείων (όμοιων – ανόμοιων). 

 Εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενθ υπεραξία και εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενα άυλα 
περιουςιακά ςτοιχεία. 
(MacKenzie et al, 2013: 199 - 204; Elliott & Elliott, 2009: 472 - 473; Γρθγοράκοσ, 
2008: 304 - 305; Σακζλλθσ, 2002: 752 - 755) 

Δαπάνεσ  που πραγματοποιοφνται για ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο λογίηονται ωσ 
ζξοδα, εκτόσ εάν ςχετίηονται με ζνα άυλο ςτοιχείο που βρίςκεται υπό τθν δικαιοδοςία 
άλλου προτφπου, αποτελοφν μζροσ του κόςτουσ ενόσ άυλου που πλθροί τα κριτιρια 
αναγνϊριςθσ του παρόντοσ προτφπου και τζλοσ, αν το ςτοιχείο αποκτάται μζςω μίασ 
ςυνζνωςθσ επιχειριςεων και είναι αδφνατο να αναγνωριςτεί ωσ άυλο ςτοιχείο. 
(MacKenzie et al, 2013: 205) 

Δαπάνεσ οι οποίεσ πραγματοποιοφνται με ςκοπό μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, αλλά 
δεν οδθγοφν ςτθ δθμιουργία ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, ςτοιχείο το οποίο 
να πλθροί τισ προχποκζςεισ που ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 38, χαρακτθρίηονται ωσ “δαπάνεσ 
ςυμβάλλουςεσ ςε εςωτερικϊσ δθμιουργοφμενθ υπεραξία, όπωσ λ.χ. οι δαπάνεσ 
εκπαίδευςθσ και εξειδίκευςθσ του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ” (Σακζλλθσ, 2002: 
755). Θ υπεραξία αυτι δεν επιτρζπεται να καταχωρθκεί ωσ περιουςιακό ςτοιχείο τθσ 
οικονομικισ μονάδοσ, διότι δεν πλθροί τα κριτιρια που ορίηει το πρότυπο, οπότε οι 
δαπάνεσ αυτζσ κεωροφνται ωσ ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται 
επιβαρφνοντασ τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ. Σε περιπτϊςεισ εςωτερικϊσ 
δθμιουργουμζνων άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν καταχϊρθςθ αυτϊν, θ 
οικονομικι μονάδα ταξινομεί τθ δθμιουργία του ςτοιχείου αυτοφ ςε μία φάςθ 
ζρευνασ και ςε μια φάςθ ανάπτυξθσ. Οι δαπάνεσ ερευνϊν χαρακτθρίηονται ωσ ζξοδα 
τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται, ενϊ απαιτείται θ πλθρότθτα πλικουσ 
προχποκζςεων για τθν καταχϊρθςθ ςτοιχείου που προζρχεται από τθ φάςθ 
ανάπτυξθσ. Τζλοσ, εάν δεν είναι δυνατι θ διάκριςθ τθσ φάςθσ ζρευνασ από τθ φάςθ 
ανάπτυξθσ, τότε το ςφνολο των δαπανϊν που πραγματοποιικθκε χαρακτθρίηεται ωσ 
δαπάνεσ ερευνϊν. (MacKenzie et al, 2013: 200 - 205; Σακζλλθσ, 2002: 755 - 760) 
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Μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ για άυλα περιουςιακά ςτοιχεία καταχωροφνται ωσ ζξοδα 
ςτθ χριςθ που πραγματοποιοφνται εκτόσ εάν “πικανολογείται ότι αυτά τα ζξοδα κα 
καταςτιςουν το περιουςιακό ςτοιχείο ικανό να δθμιουργιςει μελλοντικά οικονομικά 
οφζλθ επιπλζον του αρχικϊσ εκτιμθκζντοσ προτφπου τθσ απόδοςισ του, και αυτά τα 
ζξοδα μπορεί να αποτιμϊνται και να αποδίδονται ςτο περιουςιακό ςτοιχείο 
αξιόπιςτα” (Σακζλλθσ, 2005: 760). Αν οι παραπάνω όροι πλθροφνται τότε οι 
μεταγενζςτερεσ δαπάνεσ προςαυξάνουν το κόςτοσ του άυλου περιουςιακοφ 
ςτοιχείου. (MacKenzie et al, 2013: 207; Σακζλλθσ, 2005: 760 - 761) 

Το παρόν πρότυπο ορίηει 2 μεκόδουσ για τθν αποτίμθςθ των άυλων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων μεταγενζςτερθσ τθσ αρχικισ καταχϊρθςθσ, τθ βαςικι μζκοδο και τθν 
εναλλακτικι. Θ βαςικι μζκοδοσ ορίηει κάκε άυλο ςτοιχείο μετά τθν αρχικι 
καταχϊρθςθ να “αποτιμάται ςτο κόςτοσ κτιςθσ του, μειωμζνο με τισ ςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ του και τισ ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςισ του” (Σακζλλθσ, 2005: 761). 
Ενϊ θ εναλλακτικι, ορίηει ότι ζνα άυλο ςτοιχείο “πρζπει να απεικονίηεται ςε μία 
αναπροςαρμοςμζνθ αξία, που είναι θ πραγματικι του αξία κατά τθν θμερομθνία τθσ 
αναπροςαρμογισ, μειωμζνθ με κάκε μεταγενζςτερθ ςωρευμζνθ απόςβεςθ και με 
κάκε μεταγενζςτερθ ςωρευμζνθ ηθμία απομείωςθσ” (Σακζλλθσ, 2005: 761). Θ εφρεςθ 
τθσ πραγματικισ αξίασ (εφλογθσ αξίασ) βρίςκεται μζςω μίασ ενεργοφσ αγοράσ, όπου 
ενεργόσ αγορά κεωρείται θ αγορά που ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: τα 
διαπραγματεφςιμα ςτοιχεία είναι ομοιογενι, οι τιμζσ είναι διακζςιμεσ ςτο κοινό, οι 
αγοραςτζσ και οι πωλθτζσ μποροφν να βρεκοφν οπουδιποτε. (Γρθγοράκοσ 2008: 308) 

Το πρότυπο ορίηει τθν τακτικι αναγκαιότθτα των αναπροςαρμογϊν, ϊςτε θ λογιςτικι 
αξία των ςτοιχείων να είναι όςο το δυνατόν αντιπροςωπευτικι τθσ πραγματικισ αξίασ 
αυτϊν, επίςθσ τυχόν απουςία ενεργοφσ αγοράσ για ζνα ςτοιχείο ςυντελεί ςτθν 
απεικόνιςθ του ςτοιχείου αυτοφ ςτο κόςτοσ κτιςεϊσ του μειωμζνο με τισ ςωρευμζνεσ 
αποςβζςεισ και απομειϊςεισ που φζρει. Θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ τυχόν 
αναπροςαρμογισ αξίασ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου είναι όμοια με όςα 
ορίηονται βάςει του Δ.Λ.Ρ. 16 «Ενςϊματα Ράγια». (Σακζλλθσ, 2002: 762 - 765) 

Πςον αφορά τισ αποςβζςεισ των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων το αποςβεςτζο ποςό 
πρζπει να αντανακλά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του ςτοιχείου αυτοφ, κεωρείται 
ότι θ ωφζλιμθ ηωι ενόσ άυλου ςτοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 ζτθ. Ωσ προσ 
τθ μζκοδο τθσ απόςβεςθσ που κα ακολουκθκεί από τθν επιχείρθςθ αυτι “πρζπει να 
αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα οικονομικά οφζλθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου 
αναλίςκονται από τθν επιχείρθςθ” (Γρθγοράκοσ 2008: 310). Θ υπολειμματικι αξία 
ενόσ άυλου ςτοιχείου κεωρείται πάντοτε μθδενικι, εκτόσ εάν κάποιοσ τρίτοσ 
δεςμευτεί για τθν αγορά του ςτοιχείου αυτοφ ςτο τζλοσ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του και 
υπάρχει ενεργόσ αγορά, ϊςτε θ υπολειμματικι αξία να υπολογιςτεί με παραπομπι 
ςτθν αγορά αυτι. Τζλοσ, αναγκαία κρίνεται θ επανεξζταςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ και τθσ 
μεκόδου των αποςβζςεων ςτο τζλοσ κάκε χριςθσ, κακϊσ και ςε κζματα απομείωςθσ 
αξίασ άυλων ςτοιχείων αρμόδιο είναι το Δ.Λ.Ρ. 36 και τα όςα ορίηει. (MacKenzie et al, 
2013: 210 - 214; Γρθγοράκοσ, 2008: 309 - 311; Σακζλλθσ, 2002: 765 - 771) 

Το παρόν πρότυπο εφαρμόηεται για τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που αρχίηουν τθν ι 
μετά από τθν 1θ Ιουλίου 1999, ενϊ ζχει υποςτεί πλικοσ τροποποιιςεων κατά τα ζτθ 
2004, 2008, 2009, 2010 και 2012. (MacKenzie et al, 2013: 196; Taxheaven: Δ.Λ.Ρ. 38) 
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3.14.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Στα Ελλθνικά πρότυπα θ ζννοια των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων διαχωρίηεται ςε 2 
κφριεσ κατθγορίεσ: 

 Δικαιϊματα, όπου ςτθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν τα διπλϊματα 
ευρεςιτεχνίασ, πνευματικι ιδιοκτθςία κ.α. 

 Ρραγματικζσ καταςτάςεισ – ιδιότθτεσ και ςχζςεισ, όπου ςτθν κατθγορία αυτι 
εμπίπτουν θ φιμθ και πελατεία, θ ειδίκευςθ ςτθν παραγωγι ςυγκεκριμζνων 
προϊόντων κ.α. (Γρθγοράκοσ, 2008: 303; Σακζλλθσ, 2005: 330) 

Οι λογαριαςμοί του Ε.Γ.Λ.Σ. που ςχετίηονται με τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία είναι οι 
παρακάτω, από 16.01 ζωσ 16.05 που αφοροφν γενικά τα δικαιϊματα, κακϊσ και οι 
λογαριαςμοί 16.12 «ζξοδα λοιπϊν ερευνϊν» και 16.98 «προκαταβολζσ κτιςεωσ 
αςϊματων ακινθτοποιιςεων». Τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο 
κόςτοσ κτιςθσ τουσ, ενϊ τα Ελλθνικά πρότυπα κζτουν αςαφι κριτιρια διαχωριςμοφ 
των άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων που καταχωροφνται ςτον ιςολογιςμό από τθν 
υπεραξία, επίςθσ υπάρχουν διαφορζσ από αυτά που ορίηει το πρότυπο ωσ προσ τθν 
αναπροςαρμογι και απομείωςθ αξίασ αλλά και ςε κζματα απόςβεςθσ αυτϊν μζςω 
του ν.2190/1920. Ειδικότερα, τα ζξοδα ερευνϊν και ανάπτυξθσ των παραπάνω 
λογαριαςμϊν αλλά και θ υπεραξία (goodwill) αποςβζνονται είτε εξολοκλιρου κατά τθ 
χριςθ ςτθν οποία πραγματοποιικθκαν, είτε τμθματικά και ιςόποςα εντόσ 5ετίασ. Οι 
λογαριαςμοί που αφοροφν δικαιϊματα αποςβζνονται ιςόποςα ετιςια κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια παραγωγικισ ηωισ του ςτοιχείου. Επίςθσ, τα ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ 
που παρακολουκοφνται ςτουσ λογαριαςμοφσ του Ε.Γ.Λ.Σ. από 16.10 ζωσ 16.19 και 
16.90, αναγνωρίηονται κανονικά ωσ ςτοιχείο ενεργθτικοφ κατά τα Ε.Λ.Ρ., αυτό ζρχεται  
ςε αντίκεςθ με το Δ.Λ.Ρ. 38 το οποίο δεν καταχωρεί αυτά τα ζξοδα ςτον ιςολογιςμό, 
αλλά τα χαρακτθρίηει ωσ ζξοδα χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Οι 
αποςβζςεισ αυτϊν γίνονται είτε εξολοκλιρου κατά τθ χριςθ ςτθν οποία 
πραγματοποιικθκαν είτε τμθματικά και ιςόποςα εντόσ 5ετίασ. (Σακζλλθσ, 2005: 342 -
350; Σακζλλθσ, 2002: 789 - 804) 

 

3.14.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Αρχικά θ καταχϊρθςθ ενόσ άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου, ςφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., 
γίνεται “όταν προςδοκάται ότι κα προςφζρει ζργο μακροχρόνιασ αξιοποίθςθσ” 
(Σακζλλθσ, 2005: 211). Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με αυτά που ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 38, 
όπου πρζπει να πλθροφνται οι προχποκζςεισ που αναφζρονται παραπάνω. 
(Σακζλλθσ, 2005: 211) 

Πςον αφορά τθν αρχικι καταχϊρθςθ άυλων ςτοιχείων υπάρχει ςυμφωνία μεταξφ 
Δ.Λ.Ρ. 38 και Ε.Λ.Ρ., θ καταχϊρθςθ γίνεται ςτο κόςτοσ κτιςθσ. Μεταγενζςτερα 
αποτιμϊνται, βάςει του Δ.Λ.Ρ. 38, είτε με τθ βαςικι μζκοδο κόςτουσ είτε με τθν 
εναλλακτικι (υπάρχει ομοιότθτα εδϊ με τα όςα ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 16 για τα ενςϊματα 
πάγια περί μεταγενζςτερθσ αποτίμθςθσ αυτϊν). Αντίκετα, με τα Ε.Λ.Ρ. αποτιμϊνται 
ςτο κόςτοσ κτιςθσ μειωμζνο με το ςφνολο των αποςβζςεων. (Γρθγοράκοσ, 2008: 300; 
Σακζλλθσ, 2005: 213) 
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Ωσ προσ τισ αποςβζςεισ το Δ.Λ.Ρ. 38 ορίηει ότι τα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 
υπόκεινται ςε απόςβεςθ βάςει τθσ διάρκειασ ωφζλιμθσ ηωισ αυτϊν, όμοια τα Ε.Λ.Ρ. 
εδϊ ορίηουν το ίδιο για ςτοιχεία που αφοροφν λογαριαςμοφσ δικαιωμάτων (16.01 – 
16.04 – 16.05) όπωσ δικαιϊματα βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ κ.α. Άυλα ςτοιχεία με 
αόριςτθ διάρκεια ηωισ δεν υπόκεινται ςε αποςβζςεισ, αλλά υπόκεινται ςε ζλεγχο 
απομείωςθσ όπωσ ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 38, ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου πρζπει να 
διενεργοφνται αποςβζςεισ ςε όλα τα ςτοιχεία.  Το Δ.Λ.Ρ. 38 ορίηει ότι εάν κάποιο 
άυλο περιουςιακό ςτοιχείο πρόκειται να πωλθκεί τότε δεν διενεργοφνται πλζον 
αποςβζςεισ ςε αυτό, ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου κα πρζπει να υπόκεινται ςε 
απόςβεςθ μζχρι τθν πϊλθςθ του ςτοιχείου. Τζλοσ, όςον αφορά τθν υπεραξία, αυτι 
βάςει του Δ.Λ.Ρ. 38 δεν υπόκεινται ςε απόςβεςθ, αλλά μόνο ςε ζλεγχο για 
απομείωςθ, αντίκετα τα Ε.Λ.Ρ. ορίηουν είτε εξολοκλιρου απόςβεςθ τθσ υπεραξίασ 
ςτθ χριςθ που καταχωρικθκε ςτον ιςολογιςμό (λογαριαςμόσ 16.00), είτε ιςόποςθ 
απόςβεςθ εντόσ 5ετίασ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 298 - 300; Σακζλλθσ, 2005: 213 - 214) 

Ωσ προσ τισ δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται από μία επιχείρθςθ με ςτόχο 
μελλοντικά οικονομικά οφζλθ, αλλά από τισ οποίεσ απαραίτθτο είναι να μθν 
προκφπτει κάποιο άυλο ςτοιχείο, αυτζσ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν 
οποία πραγματοποιοφνται, ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. που χαρακτθρίηουν τισ εν λόγω 
δαπάνεσ ωσ ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ που υπόκεινται κανονικά ςε αποςβζςεισ 
είτε εξολοκλιρου ςτθ χριςθ ςτθν οποία πραγματοποιικθκαν είτε ιςόποςα εντόσ 
5ετίασ. (Γρθγοράκοσ, 2008: 298 - 305; Σακζλλθσ, 2005: 214) 

Τα κόςτθ παραγωγισ για ιδιοπαραγόμενα άυλα ςτοιχεία, βάςει Δ.Λ.Ρ. 38, δεν 
κεφαλαιοποιοφνται αλλά καταχωροφνται ςτθν Κ.Α.Χ. Εδϊ τα Ε.Λ.Ρ. δεν διαχωρίηουν 
ιδιοπαραγόμενα και μθ άυλα ςτοιχεία, με ςυνζπεια τθν κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ 
δθμιουργίασ του ανωτζρου άυλου ςτοιχείου. Το Δ.Λ.Ρ. 38 όςον αφορά κόςτθ 
ανάπτυξθσ ιδιοπαραγόμενου άυλου ςτοιχείου, κζτει κριτιρια τα οποία πρζπει να 
πλθροφνται ϊςτε να είναι εφικτι θ κεφαλαιοποίθςθ τουσ, ςε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. 
όπου δεν υφίςτανται τζτοιεσ προχποκζςεισ. Τυχόν κόςτθ απόκτθςθσ άυλων 
ςτοιχείων, βάςει Δ.Λ.Ρ. 38, προςτίκενται ςτθν αξία κτιςθσ των άυλων ςτοιχείων, 
όπου αντίκετα τα Ε.Λ.Ρ. καταχωροφν τα ζξοδα αυτά ςτα ζξοδα εγκατάςταςθσ και 
κατά ςυνζπεια υπόκεινται ςε απόςβεςθ εντόσ 5ετίασ. Στθν εφλογθ αξία αποτιμϊνται 
τα άυλα ςτοιχεία από ςυνενϊςεισ επιχειριςεων, αλλά και όςα άυλα ςτοιχεία 
αποκτϊνται δωρεάν, βάςει τα όςα ορίηει το Δ.Λ.Ρ. 38, πράγμα το οποίο δεν 
εφαρμόηεται από τα Ε.Λ.Ρ. Το Δ.Λ.Ρ. 38 δεν επιτρζπει κεφαλαιοποίθςθ δαπανϊν του 
λογαριαςμοφ ζξοδα εγκατάςταςθσ όπου αντίκετα, τα Ε.Λ.Ρ. επιτρζπουν. Τζλοσ, το 
Δ.Λ.Ρ. 38 επιτρζπει τθν αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των άυλων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων (αποτίμθςθ αυτϊν ςτθν εφλογθ αξία), πράγμα το οποίο δεν αναγνωρίηεται 
από τα Ε.Λ.Ρ. (Ντηανάτοσ, 2008: 396 - 410) 

Καταλιγοντασ, από τθ ςφγκριςθ του Δ.Λ.Ρ. 38 και όςα ορίηονται βάςει των Ε.Λ.Ρ. 
προκφπτουν αρκετζσ διαφορζσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ των ςτοιχείων αυτϊν. 
Διαφορζσ οι οποίεσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε κζματα διαχωριςμοφ δαπανϊν, 
αποςβζςεων αλλά και μεταγενζςτερθσ αποτίμθςθσ των ςτοιχείων αυτϊν, με 
ςυνζπεια να υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ αυτϊν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ που 
καταρτίηονται βάςει Δ.Λ.Ρ. ζναντι αυτϊν που καταρτίηονται βάςει Ε.Λ.Ρ. Διαφορζσ 
εντοπίηονται τόςο ςτθν απεικόνιςθ των ςτοιχείων αυτϊν ςτουσ ιςολογιςμοφσ όςο και 
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ςτα ποςά των αποςβζςεων που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 
χριςθσ. 

 

3.15 Δ.Ρ.Χ.Α. 3 - Δ.Λ.Ρ. 22 «ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» 

3.15.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Ξεκινϊντασ τθ μελζτθ του Δ.Λ.Ρ. 22 - Δ.Ρ.Χ.Α. 3 (I.F.R.S. 3 «Business Combinations»), 
αξίηει να γίνει μία ιςτορικι αναδρομι των προτφπων, προτοφ αναφερκοφμε 
αναλυτικότερα ςε αυτά. Αυτό ςυμβαίνει διότι ναι μεν εν ζτθ 2014, ςε ιςχφ είναι το 
Δ.Ρ.Χ.Α. 3, παρ’ όλα αυτά οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το πρότυπο 22 μζχρι τον 
Μάρτιο του 2004, υφίςτανται και μετά τθν αντικατάςταςι του. Τον Νοζμβριο του 
1983 εκδίδεται το Δ.Λ.Ρ. 22 με τον διακριτικό τίτλο «Λογιςτικι για ςυνενϊςεισ 
επιχειριςεων», με θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθν 1θ θμζρα του 1985. Το πρότυπο 
δζχεται δυο ανακεωριςεισ το 1993 και το 1998, πριν αντικαταςτακεί από το Δ.Ρ.Χ.Ρ. 
3 τθ 31θ Μαρτίου του 2004. Το ανακεωρθμζνο πρότυπο, δζχκθκε  βελτιϊςεισ ζωσ 
ότου λάβει τθ ςθμερινι του μορφι, θ οποία βαςίηεται ςτισ αρχικζσ εκδόςεισ του 
προτφπου 22. Θ τελευταία ανακεϊρθςθ ιςχφει και εφαρμόηεται για λογιςτικζσ 
περιόδουσ που ξεκινοφν από τθν 1θ Ιουλίου του 2014.  (Iasplus: I.A.S. 22, I.F.R.S. 3) 

Εςτιάηοντασ, λοιπόν, ςτο ιςχφον πρότυπο Δ.Ρ.Χ.Α. 3, διακρίνουμε ότι ςκοπόσ του είναι 
θ ορκι παρουςίαςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων μίασ επιχείρθςθσ ςτθν περίπτωςθ, 
που λαμβάνει χϊρα μία ςυνζνωςθ εταιριϊν. Αναλυτικότερα, ορίηει τθ μζκοδο τθσ 
αγοράσ ωσ κφρια μζκοδο λογιςτικοποίθςθσ των ςυνενϊςεων και επιςθμαίνει ότι θ 
εταιρία που κεωρείται αποκτϊν,  οφείλει να αναγνωρίςει τα περιουςιακά ςτοιχεία 
που είναι αναγνωρίςιμα, κακϊσ επίςθσ και τισ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ τθσ 
αποκτϊμενθσ, ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ κατά τθν θμζρα τθσ απόκτθςθσ. Τζλοσ, μζροσ 
του ςκοποφ τθσ εταιρίασ αποτελεί και θ αναγνϊριςθ τθσ υπεραξίασ, θ οποία αντί να 
αποςβεςτεί εξετάηεται για τυχόν απομείωςθ. (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 3, Δ.Λ.Ρ. 22) 

Οριςμοί-Ζννοιεσ: Για να γίνει περιςςότερο κατανοθτι θ διερεφνθςθ του προτφπου, 
πρζπει πρωτίςτωσ να παρουςιαςτοφν οριςμζνεσ ζννοιεσ και οριςμοί ςτισ οποίεσ 
γίνεται αναφορά.  

 Αποκτϊν-Αποκτϊμενου: Θ οντότθτα, θ οποία ςε μία ςυγχϊνευςθ 
επιχειριςεων αποκτά τον ζλεγχο τθσ αποκτϊμενθσ.  

 Συνζνωςθ επιχειριςεων: Θεωρείται μία ςυναλλαγι, κατά τθν οποία θ εταιρία 
θ οποία αναφζρεται ωσ αποκτοφςα αναλαμβάνει τον ζλεγχο μίασ ι 
περιςςότερων επιχειριςεων. Στο πρότυπο, εκτόσ από τθν ζννοια 
«ςυναλλαγζσ» ςυνυπάρχουν και οι οριςμοί «πραγματικζσ ςυγχωνεφςεισ» ι 
«ςυγχωνεφςεισ ίςων». Ο ςυνδυαςμόσ των δφο ι περιςςότερων επιχειριςεων, 
μπορεί να οδθγιςει ςε μία ενιαία νομικι οντότθτα ι ακόμθ και ςε χωριςτζσ.  

 Εξαγορά: Θ ςυνζνωςθ επιχειριςεων ςτθν οποία θ αποκτϊν ι αγοράςτρια 
εταιρία αποκτά τον ζλεγχο πάνω ςτθν κακαρι περιουςία, κακϊσ επίςθσ και 
ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ αποκτοφςασ ι εξαγοραςκείςασ εταιρίασ με 
αντάλλαγμα τθ δθμιουργία υποχρζωςθσ  ι τθν ζκδοςθ ςυμμετοχικϊν τίτλων. 
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 Θμερομθνία εξαγοράσ: Θ ακριβισ θμερομθνία κατά τθν οποία θ αποκτϊμενθ 
περνάει ςτον ζλεγχο τθσ αποκτοφςασ εταιρίασ. (Ντηανάτοσ, 2008: 488 - 494) 

Μία οικονομικι οντότθτα, θ οποία ςυμμορφϊνεται με τα Δ.Λ.Ρ. και λογιςτικοποιεί 
ςυνενϊςεισ επιχειριςεων οφείλει να εφαρμόηει και το Δ.Ρ.Χ.Α. 3. Εξαίρεςθ ςτον 
κανόνα αποτελοφν οι ακόλουκεσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ δεν μπορεί να 
εφαρμοςτεί το πρότυπο, παρά το γεγονόσ ότι αναφερόμαςτε ςε ςυνζνωςθ εταιριϊν:  

 Συνενϊςεισ επιχειριςεων που αφοροφν οντότθτεσ που λειτουργοφν υπό κοινό 
ζλεγχο. 

 Συνενϊςεισ που αναφζρονται ςε δφο ι περιςςότερεσ αμοιβαίεσ οντότθτεσ. 

 “Συνενϊςεισ επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ξεχωριςτζσ οντότθτεσ ι επιχειριςεισ 
ςυςπειρϊνονται για να δθμιουργιςουν μία αναφζρουςα οντότθτα μόνο μζςω 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να αποκτθκοφν ςυμμετοχικά δικαιϊματα (για παράδειγμα, 
ςυνενϊςεισ ςτισ οποίεσ ςυςπειρϊνονται ξεχωριςτζσ οντότθτεσ αποκλειςτικά 
μζςω ςφμβαςθσ για να δθμιουργθκεί μία εταιρία ειςθγμζνθ ςε περιςςότερα 
από ζνα χρθματιςτιρια).” (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 3) 

 Συνενϊςεισ - Συςπειρϊςεισ επιχειριςεων με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία 
κοινοπραξίασ. (Ντηανάτοσ, 2008: 495) 

 

3.15.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. και Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Το νομικό πλαίςιο που αςχολείται με τισ Συνενϊςεισ Επιχειριςεων ςτθ χϊρα μασ, 
απαρτίηεται από τον Κ.Ν. 2190/20, ο οποίοσ ορίηει κυρίωσ τα κριτιρια που 
προαπαιτοφνται για να υπάρξει ςυγχϊνευςθ εταιριϊν, κακϊσ επίςθσ και από τουσ Ν. 
2166/93 και Ν.Δ. 1297/72. Ρρζπει να αναφερκεί, εδϊ, ότι ςτθν Ελλάδα κυρίωσ, 
αναφερόμαςτε ςε αγορζσ κυγατρικϊν, απορροφιςεισ και ςυγχωνεφςεισ και δεν 
χρθςιμοποιοφμε τον όρο «ςυνζνωςθ».  (Ντηανάτοσ, 2008: 483 - 484) 

Ξεκινϊντασ να εςτιάηουμε ςτισ διαφορζσ που υπάρχουν μεταξφ των Ε.Λ.Ρ. και του 
Δ.Ρ.Χ.Α. 3, διακρίνουμε τθν πρϊτθ που ζχει να κάνει με τισ διακρίςεισ των εννοιϊν. 
Από τθν πλευρά των Διεκνϊν προτφπων κατά τθν πραγματοποίθςθ μίασ ςυγχϊνευςθσ 
διακρίνουμε ότι, πάντα υπάρχει αυτόσ που εξαγοράηεται και ο αγοραςτισ. Από τθν 
άλλθ πλευρά, θ ελλθνικι νομοκεςία κάνει λόγο και διάκριςθ για αγορά ςυμμετοχϊν ι 
εξαγορά εταιριϊν. (Ντηανάτοσ, 2008: 503) 

Θ αντιμετϊπιςθ των άμεςων εξόδων απόκτθςθσ, είναι ζνα ςθμείο ςτο οποίο 
εντοπίηεται μία εκ των διαφορϊν που υφίςτανται. Το πρότυπο ορίηει ότι, ςτθν 
περίπτωςθ που ζχουμε ςυγχϊνευςθ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν περίπτωςθ που 
αναφερόμαςτε ςε αγορά, τα ζξοδα αυτά επιβαρφνουν το κόςτοσ απόκτθςθσ. Σε 
αντίκεςθ με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ, όπου μεταφζρονται ςτα ζξοδα εγκατάςταςθσ 
και επιδζχονται πενταετι απόςβεςθ. (Ντηανάτοσ, 2008: 503) 

Πςον αφορά, επίςθσ, τθν εκάςτοτε επιχείρθςθ που αποκτάται, θ αποτίμθςι τθσ με 
βάςθ το Δ.Ρ.Χ.Α. 3, γίνεται ςε εφλογεσ αξίεσ. Τα Ε.Λ.Ρ. ζχουν ιδιαίτερθ αντιμετϊπιςθ 
ςτο ςθμείο αυτό, κακϊσ προβλζπουν ότι, για τισ κυγατρικζσ θ υπεραξία αγοράσ 
πρζπει να καταμεριςτεί ςτα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ, ενϊ κάνοντασ μνεία ςτισ 
ςυγχωνεφςεισ ορίηει ότι θ απορρόφθςθ γίνεται ςε λογιςτικζσ αξίεσ. Για τισ εταιρίεσ 
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που είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο και ςυνεπϊσ ςυμμορφϊνονται ςτισ διατάξεισ 
των Δ.Λ.Ρ., θ χρθματιςτθριακι αξία τθν θμζρα που γίνεται θ απορρόφθςθ κεωρείται 
και θ εφλογθ αξία τθσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 504) 

Μία περίπτωςθ θ οποία δεν ζχει μελετθκεί κακόλου από τθν Ελλθνικι νομοκεςία και 
ςυνεπϊσ δεν υπάρχει κάποιοσ προβλεπόμενοσ χειριςμόσ, είναι θ ιδιαίτερθ περίπτωςθ 
όπου, το κόςτοσ απόκτθςθσ μίασ εταιρίασ κα μποροφςε να προκφψει από εκτίμθςθ. 
Ριο ςυνθκιςμζνθ μορφι είναι όταν το κόςτοσ προκφπτει από μελλοντικι κερδοφορία 
τθσ επιχείρθςθσ. Αυτό λοιπόν το μελλοντικό κόςτοσ, ςφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 3, 
λαμβάνεται ωσ λογιςτικό κόςτοσ τθσ απόκτθςθσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 504) 

Ακόμθ ζνα ςθμείο ςτο οποίο εντοπίηεται διαφορά, είναι θ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ 
τυχόντοσ φορολογικοφ οφζλουσ, το οποίο προκφπτει από ςυγχϊνευςθ ι απόκτθςθ 
κυγατρικισ. Σφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ., το όφελοσ αυτό μεταφζρεται ςτα ζςοδα 
απευκείασ. Τα Δ.Λ.Ρ. όντασ περιςςότερο αναλυτικά, μεταφζρουν το όφελοσ αυτό ςτα 
ζςοδα, αλλά παράλλθλα μειϊνουν με το ίδιο ακριβϊσ ποςό τθν υπεραξία, με αφξθςθ 
των εξόδων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο μθ επθρεαςμόσ των 
αποτελεςμάτων. (Ντηανάτοσ, 2008: 505) 

Διαφορετικόσ χειριςμόσ υφίςταται και ςτθν εμφάνιςθ πιςτωτικισ υπεραξίασ κατά τθ 
ςυγχϊνευςθ. Σφμφωνα με το πρότυπο, θ υπεραξία αυτι πθγαίνει ςτα αποτελζςματα, 
ενϊ παράλλθλα διενεργείται επανεκτίμθςι τθσ για τον εντοπιςμό τυχόν ςφαλμάτων 
και τθ διόρκωςι τουσ. Τα Ε.Λ.Ρ. τθ δεδομζνθ ςτιγμι που δθμιουργείται θ υπεραξία, 
τθν εμφανίηουν ςτθν κακαρι κζςθ και εν ςυνεχεία ςταδιακά, μεταφζρεται ςτα 
αποτελζςματα. Θ μεταφορά αυτι γίνεται ανάλογα με τα κζρδθ που εμφανίηει θ 
αποκτϊμενθ εταιρία. (Ντηανάτοσ, 2008: 506) 

Συνοπτικά, και ζχοντασ μελετιςει εισ βάκοσ το Δ.Ρ.Χ.Α. 3  το οποίο αντικατζςτθςε το 
Δ.Λ.Ρ. 22, είναι εμφανζσ ότι το πρότυπο διαφζρει αρκετά με τθν ελλθνικι νομοκεςία 
θ οποία καλφπτει τισ ςυγχωνεφςεισ. Ρζραν όμωσ των όςων αναφζρκθκαν παραπάνω 
υπάρχουν και διαφορζσ οι οποίεσ ζχουν να κάνουν με τισ γνωςτοποιιςεισ, κακϊσ και 
τθν θμερομθνία που κα κεωρείται θμερομθνία απόκτθςθσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 508) 

 

3.16 Δ.Ρ.Χ.Α. 5 «ΜΘ ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝΤΑ ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ 
ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΡΩΛΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΡΕΙΣΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ» 

3.16.1 Τι ορίηει το Ρρότυπο  

Το πρότυπο αυτό, ζχει ωσ βαςικό ςτόχο να αναλφςει τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ όςων 
ςτοιχείων κατζχονται από τθν επιχείρθςθ προσ πϊλθςθ και αποτελοφν μζροσ τθσ 
περιουςίασ τθσ, κακϊσ επίςθσ τθ γνωςτοποίθςθ και παρουςίαςθ των διακοπτουςϊν 
δραςτθριοτιτων. (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 

Δφο προαπαιτοφμενα ςτοιχεία που κεωρεί το πρότυπο απαραίτθτα για να επιτευχκεί 
ο ςκοπόσ του, είναι: 

 Πςα περιουςιακά ςτοιχεία είναι καταταγμζνα προσ πϊλθςθ και ςυνεπϊσ 
πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που κα παρουςιαςτοφν παρακάτω, πρζπει να 
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επιμετροφνται ςτθ χαμθλότερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ και λογιςτικισ αξίασ, 
μειοφμενθ κατά το κόςτοσ πωλιςεων. Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ απόςβεςθ 
ςτθν οποία υπόκεινται τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςταματιςει να υφίςταται. 

 Πςον αφορά τθν παρουςίαςθ των παραπάνω ςτοιχείων, κα πρζπει να 
εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό, ενϊ τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων 
που τείνουν προσ διακοπι, να παρουςιάηονται ςτθν κατάςταςθ του 
λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων. (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 

Ζννοιεσ-Οριςμοί: Ερευνϊντασ το Δ.Ρ.Χ.Α. 5, διακρίνουμε ότι το εν λόγω πρότυπο δεν 
εμπεριζχει ορολογία δυςνόθτθ, παρ’ όλα αυτά για πιο ολοκλθρωμζνθ κατανόθςθ των 
διατάξεϊν του, αναφζρονται κάποιεσ ςχετικζσ ζννοιεσ και οριςμοί: 

 Ομάδα διάκεςθσ: Αποτελείται από περιουςιακά ςτοιχεία, ςυνεπϊσ 
αναφερόμαςτε ςε ομάδα ςτοιχείων, που ενδζχεται να περιλαμβάνει υπεραξία 
και αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ, θ οποία ςτα πλαίςια μίασ ςυναλλαγισ διατίκεται 
προσ πϊλθςθ ι διάκεςθ με εναλλακτικό τρόπο. 

 Διακοπείςα δραςτθριότθτα: Αφορά ςυνικωσ ζνα μεγάλο τμιμα 
δραςτθριοτιτων, θ οποία εντάςςεται ςε ζνα γενικότερο πρόγραμμα διάκεςθσ 
ι αποτελεί μία κυγατρικι θ οποία αποκτικθκε με μοναδικό ςκοπό τθ διάκεςι 
τθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, είναι αποφαςιςμζνο να πωλθκεί εφόςον 
αναφερόμαςτε ςε διακοπείςα δραςτθριότθτα. 

 Μθ κυκλοφοροφν Ρεριουςιακό ςτοιχειό: Θ αναφορά ενόσ ςτοιχείου ωσ μθ 
κυκλοφοροφν ποικίλει. Συνικεισ περιπτϊςεισ είναι οι ακόλουκεσ: 
 Στοιχείο που δεν κατζχεται για εμπορικοφσ ςκοποφσ, 
 Στοιχείο που αναμζνεται να διακανονιςτεί ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 

 Βζβαιθ δζςμευςθ αγοράσ: Νοείται θ ςυμφωνία τθσ εταιρίασ με κάποιον τρίτο 
εκτόσ ομίλου, θ οποία περιλαμβάνει κάκε ςθμαντικό όρο όπωσ θ τιμι και το 
χρονοδιάγραμμα και αυτό κακιςτά τθν ακφρωςθ τθσ ςυμφωνίασ αδφνατθ, 
κακϊσ για να διακοπεί κα πρζπει να πλθρωκοφν ςθμαντικζσ ριτρεσ που 
χαρακτθρίηονται «απαγορευτικζσ». (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 

Ρεδίο Εφαρμογισ: Οι οριςμοί και οι διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτο Δ.Ρ.Χ.Α. 5, 
ζχουν εφαρμογι ςε όλα τα αναγνωριςμζνα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία. 
Εξαίρεςθ αποτελοφν, τα παρακάτω περιουςιακά ςτοιχεία ςτα οποία γίνεται εκτενισ 
αναφορά ςτισ διατάξεισ του Δ.Ρ.Χ.Α. 5 και ςτα οποία δεν εφαρμόηονται οι προβλζψεισ 
επιμζτρθςθσ.  

 “Τα αναβαλλόμενα φορολογικά περιουςιακά ςτοιχεία (αναφορά ςτο Δ.Λ.Ρ. 
12). 

 Τα περιουςιακά ςτοιχεία που προκφπτουν από παροχζσ ςε εργαηόμενουσ 
(Δ.Λ.Ρ. 19). 

 Τα μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που αντιμετωπίηονται λογιςτικά 
ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ εφλογθσ αξίασ του Δ.Λ.Ρ. 40. 

 Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία που επιμετροφνται ςε εφλογθ αξία 
μείον το κόςτοσ πϊλθςθσ. ςφμφωνα με το Δ.Λ.Ρ. 41 «Γεωργία». 

 ςε χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν ςτο πεδίο 
εφαρμογισ του Δ.Λ.Ρ. 39 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Αναγνϊριςθ και 
Επιμζτρθςθ». (Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 
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Ιςτορικι αναδρομι: Το Δ.Ρ.Χ.Α. 5 αποτελεί ζνα νεοειςαχκζν πρότυπο των Διεκνϊν 
Ρροτφπων. Τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1θ Ιανουαρίου 2005, ενϊ δφο χρόνια νωρίτερα είχε 
προςτεκεί ςτθν ατηζντα του I.A.S.B. ωσ πρότυπο προσ δθμοςίευςθ και ζνα χρόνο 
νωρίτερα ςτισ 31 Μαρτίου 2004, είχε εγκρικεί από το ςυμβοφλιο. Τον Μάιο του 2008, 
τροποποιείται, ωσ προσ τθν πϊλθςθ πλειοψθφικισ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι. Τον 
Νοζμβριο του ίδιου ζτουσ, θ Διερμθνεία 17 επθρεάηει το πρότυπο και ζτςι ζχουμε 
αλλεπάλλθλεσ τροποποιιςεισ. Τζλοσ, ςτισ 16 Απριλίου του 2009 λαμβάνει τθν τελικι 
του μορφι, αφοφ πρϊτα επιδζχεται τροποποιιςεισ ωσ προσ τισ γνωςτοποιιςεισ. 
Εφαρμόηεται πλζον για λογιςτικζσ περιόδουσ από τθν 1θ Ιανουαρίου του 2010 κι 
ζπειτα. (Iasplus: I.F.R.S. 5; Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5)  

Σφμφωνα με το Δ.Ρ.Χ.Α. 5, υπάρχουν ςτοιχεία που αποτελοφν περιουςία τθσ 
επιχείρθςθσ και προορίηονται προσ πϊλθςθ - διάκεςθ. Τα ςτοιχεία αυτά, πριν 
αποφαςίςει θ εκάςτοτε επιχείρθςθ να τα κεωριςει προσ πϊλθςθ, παρουςιάηονται 
ςτουσ εκάςτοτε λογαριαςμόσ που αναφζρονταν. Στθν περίπτωςθ, όμωσ, κατά τθν 
οποία θ κράτθςι τουσ γίνεται με αποκλειςτικό ςκοπό τθ διάκεςθ, τα πάγια αυτά 
ςτοιχεία μεταφζρονται από τον λογαριαςμό τουσ ςε ειδικό λογαριαςμό του 
ενεργθτικοφ, όπου εμφανίηονται όλα τα ςτοιχεία τα οποία πρόκειται να διατεκοφν. Θ 
διαδικαςία τθσ μεταφοράσ γίνεται τθν θμερομθνία που θ εκάςτοτε εταιρία 
αποφαςίηει να γίνει θ αλλαγι ςτθ χριςθ των παγίων. Θ αποτίμθςθ των ςτοιχείων, 
γίνεται τθ ςτιγμι τθσ μεταφοράσ ςτθν αναμενόμενθ αξία ρευςτοποίθςισ τουσ και 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται πρόβλεψθ, διενεργείται εισ βάροσ των 
αποτελεςμάτων. (Iasplus: I.F.R.S. 5; Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 

Το χρονικό διάςτθμα από τθ ςτιγμι που κα λθφκεί θ απόφαςθ για διάκεςθ μζχρι τθν 
θμζρα τθσ διάκεςθσ, τα πάγια ςτοιχεία μπορεί να αποφζρουν ζςοδα ι ζξοδα ςτθν 
επιχείρθςθ, αν για παράδειγμα είναι νοικιαςμζνα. Συνεπϊσ, μζχρι τθ ςτιγμι που κα 
γίνει θ διάκεςι τουσ, τα ενδεχόμενα ζξοδα ι ζςοδα που αφοροφν τα ςυγκεκριμζνα 
πάγια κα λογίηονται κανονικά ςτουσ λογαριαςμοφσ των αποτελεςμάτων από 
ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Θ προςοχι ζγκειται, ςτο γεγονόσ ότι τα εν λόγω πάγια 
από τθ ςτιγμι που ζχουν μεταφερκεί ςτον ειδικό λογαριαςμό που προαναφζρκθκε, 
πρζπει να ςταματιςουν να αποςβζνονται. (Iasplus: I.F.R.S. 5; Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5)  

Εναλλακτικά, εκτόσ από τθ διάκεςθ μεμονωμζνου παγίου, μπορεί να αποφαςιςτεί θ 
πϊλθςθ μίασ ομάδασ διάκεςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, μπορεί θ ομάδα αυτι να 
περιλαμβάνει ςτοιχεία του πάγιου ενεργθτικοφ, ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ, ςτοιχεία των υποχρεϊςεων ι ακόμα και ςτοιχεία του βραχυπρόκεςμου 
ενεργθτικοφ. Συνεπϊσ, αν θ ομάδα αυτι δεν αποτελεί μία ςυγκεκριμζνθ 
δραςτθριότθτα τθσ οντότθτασ, τα ςτοιχεία αυτά κα αποτιμθκοφν με τα ιδθ ιςχφοντα 
πρότυπα ξεχωριςτά και εν ςυνεχεία κα αποτιμθκοφν ωσ ςφνολο. Μετζπειτα, αν 
υπάρξει ενδεχόμενθ διαφορά λογίηεται ςχετικι πρόβλεψθ. Τζλοσ τα ςτοιχεία που 
προαναφζρκθκαν κα πρζπει να μεταφερκοφν ςε ειδικοφσ λογαριαςμοφσ ςτθν κακαρι 
κζςθ και τισ υποχρεϊςεισ. (Iasplus: I.F.R.S. 5; Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 5) 

 

3.16.2 Τι ορίηουν τα Ε.Λ.Ρ. 

Μελετϊντασ τθν Ελλθνικι νομοκεςία διαπιςτϊνουμε ότι, δεν υπάρχει ςχεδόν καμία 
επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ εκάςτοτε εταιρίασ από τθν πρόκεςθ μθ 
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κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων για πϊλθςθ, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ 
που τείνουν να διακοποφν. Τα Ελλθνικά λογιςτικά πρότυπα, δεν ζχουν ειςάγει κανζνα 
διαχωριςμό που να ςχετίηεται με τα προσ πϊλθςθ ςτοιχεία ι τθσ διακοπείςεσ 
δραςτθριότθτεσ ωσ προσ τθν παρακολοφκθςι τουσ ςε ιδιαίτερουσ λογαριαςμοφσ. 
(Ντηανάτοσ, 2008: 535 - 536) 

Ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι νομοκετικζσ διατάξεισ προςπακοφςαν να γίνουν 
πιο ακριβείσ και να απεικονίςουν τθν πραγματικότθτα, αυτό δεν γινόταν, κακϊσ 
“ςφμφωνα με τον Ντηανάτο 2008, ςτθν πράξθ κάτι τζτοιο δεν υιοκετοφνταν ςχεδόν 
ποτζ.” (Ντηανάτοσ, 2008: 535 - 536) 

Για να γίνει περιςςότερο κατανοθτό παρατίκενται τα ακόλουκα δυο παραδείγματα: 

 Αν μία επιχείρθςθ είχε ςτθν κατοχι τθσ ζνα πάγιο περιουςιακό ςτοιχείο και 
αποφάςιηε να το εκποιιςει - πουλιςει, το ςτοιχείο αυτό παρζμενε ςτον 
λογαριαςμό των παγίων, ςυνεχίηοντασ να υπόκεινται ςε απόςβεςθ ςφμφωνα 
με αυτό που όριηαν οι ςχετικζσ διατάξεισ, ενϊ τθ ςτιγμι που γινόταν θ πϊλθςι 
του διαγραφόταν από τα βιβλία. Ραρ’ όλα αυτά, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ 
ςυντθρθτικότθτασ, αν θ εταιρία μποροφςε να αντιλθφκεί ότι κατά τθν 
εκποίθςθ του παγίου, κα υπάρξουν απϊλειεσ ςτθν ρευςτοποίθςι του, τότε κα 
ζπρεπε να δθμιουργιςει πρόβλεψθ ςτον χρόνο που ζλαβε τθν απόφαςθ για 
πϊλθςθ κι ζτςι να απομειϊςει τθν αξία του παγίου. Ππωσ όμωσ 
προαναφζρκθκε, κάτι τζτοιο ςτθν πράξθ δεν ςυνζβαινε. 

 Πςον αφορά τισ διακοπτόμενεσ δραςτθριότθτεσ, ςτθν περίπτωςθ που θ 
επιχείρθςθ αποφάςιηε να διακόψει μία δραςτθριότθτά τθσ, αυτι κα ζπρεπε να 
εμφανίηεται ςτα βιβλία τθσ κανονικά για όςο καιρό υφίςταται. Συνεπϊσ, τα 
αποκζματά τθσ, κακϊσ και τα πάγιά τθσ κα ςυνζχιηαν να υπάρχουν και να 
παρουςιάηονται μαηί με τα υπόλοιπα αποκζματα και πάγια που κατείχε 
αντίςτοιχα. Ππωσ και προθγουμζνωσ, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ όφειλε θ 
επιχείρθςθ αν αντιλθφκεί ότι επίκεινται ηθμιζσ, να λογίςει πρόβλεψθ για τισ 
τυχόν ζκτακτεσ ηθμιζσ. (Ντηανάτοσ, 2008: 535 - 536) 

Συνοψίηοντασ λοιπόν, τα Ε.Λ.Ρ. δεν εμφανίηουν ςε καμία περίπτωςθ ςε ξεχωριςτοφσ 
λογαριαςμοφσ τισ διακοπτόμενεσ δραςτθριότθτεσ ι τα περιουςιακά ςτοιχεία που 
είναι προσ διάκεςθ. (Ντηανάτοσ, 2008: 535 - 536) 

 

3.16.3 Συγκριτικι Ανάλυςθ  

Θ ελλιπισ Ελλθνικι νομοκεςία δεν αφινει πολλά περικϊρια για ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςτο χειριςμό των μθ κυκλοφοροφντων περιουςιακϊν ςτοιχείων προσ 
διάκεςθ, κακϊσ και των δραςτθριοτιτων που ζχει αποφαςιςτεί να διακοποφν. 
Κυρίωσ αναφερόμαςτε ςε πρωτοεμφανιηόμενεσ ζννοιεσ για τα Ε.Λ.Ρ., κακϊσ 
επικρατεί τελείωσ διαφορετικι φιλοςοφία ωσ προσ τον λογιςτικό χειριςμό των όςων 
αναφζρκθκαν παραπάνω. 

Το Δ.Ρ.Χ.Α. 5, ςυνεπϊσ, ορίηει ότι ςτοιχεία που ζχουν αποφαςιςτεί ότι αποτελοφν 
μζρθ για πϊλθςθ και διάκεςθ εμφανίηονται ςε διακεκριμζνουσ λογαριαςμοφσ 
ξεχωριςτά από τα υπόλοιπα πάγια που κατζχονται για χριςθ από τθν επιχείρθςθ. 
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Συνοπτικά και εν παραδείγματι, θ εμφάνιςθ των ενεργθτικϊν ςτοιχείων για διάκεςθ, 
ι ςτοιχείων τθσ κακαρισ κζςθσ με τον ίδιο ςκοπό, κακϊσ επίςθσ και των 
υποχρεϊςεων και των αποτελεςμάτων ομάδων διάκεςθσ ςφμφωνα με το πρότυπο, 
πρζπει να εμφανίηονται διακεκριμζνα και ςε ξεχωριςτοφσ λογαριαςμοφσ ςτον 
Ιςολογιςμό. Σφμφωνα με τα Ε.Λ.Ρ. δεν προβλζπεται τζτοιοσ διαχωριςμόσ και δεν 
υπάρχει επίδραςθ ςτον τρόπο εμφάνιςθσ των αποτελεςμάτων. (Ντηανάτοσ, 2008: 
537)  

Πςον αφορά τθν αποτίμθςθ των παγίων που προορίηονται προσ πϊλθςθ, ςφμφωνα 
με το Δ.Ρ.Χ.Α. 5, αποτιμοφνται ςτθ μικρότερθ αξία μεταξφ τθσ προβλεπόμενθσ αξίασ 
ρευςτοποίθςθσ μειωμζνθ κατά το κόςτοσ διάκεςθσ και τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ. Τα 
Ε.Λ.Ρ., ςε αντίςτοιχθ περίπτωςθ ορίηουν ότι κα πρζπει να δθμιουργθκοφν 
προβλζψεισ αν υπάρχει απαξίωςθ, αλλά το γεγονόσ δεν ςχετίηεται με τθ διάκεςθ των 
παγίων. (Ντηανάτοσ, 2008: 537) 

Μία ιδιαίτερθ διαφορά ανάμεςα ςτισ δφο διαφορετικζσ αντιμετωπίςεισ είναι ότι 
ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία τα πάγια αποςβζνονται κανονικά μζχρι τθν 
θμερομθνία που κα γίνει θ πϊλθςι τουσ, εν αντικζςει με τα διεκνι πρότυπα, 
ςφμφωνα με τα οποία θ απόςβεςθ των παγίων ςταματάει μόλισ το εν λόγω ςτοιχείο 
οριςτεί προσ διάκεςθ. (Ντηανάτοσ, 2008: 537) 

Μία εξίςου ςθμαντικι διαφορά, αποτελεί θ απομείωςθ των παγίων για διάκεςθ. Το 
Δ.Ρ.Χ.Α. 5, ορίηει ότι αν ζνα πάγιο απομειωκεί λόγω προβλεπόμενθσ διάκεςθσ, θ 
πρόβλεψθ απομείωςθσ κα μειϊςει το αντίςτοιχο αποκεματικό αναπροςαρμογισ, ςε 
βακμό ίςο ι μικρότερο από αυτό. Τα Ε.Λ.Ρ., ορίηουν ότι τα αποκεματικά 
αναπροςαρμογισ παγίων δεν μποροφν να μειωκοφν από μεταγενζςτερθ διάκεςθ, και 
ςυνεπϊσ ζχουμε διαφορά ςτθν επίδραςθ των αποτελεςμάτων από τθν πϊλθςθ. 
(Ντηανάτοσ, 2008: 538) 

Εν κατακλείδι, όπωσ ζχει αναφερκεί και ςε προθγοφμενο μζροσ του προτφπου οι 
ομάδεσ διάκεςθσ ςφμφωνα με τα Δ.Λ.Ρ. αποτιμοφνται αρχικά χωριςτά από τα 
ςτοιχεία που τθν αποτελοφν και εν ςυνεχεία ςυνολικά ωσ ομάδα. Τα Ε.Λ.Ρ. δεν 
ορίηουν αποτίμθςθ κατά ομάδα ςτοιχείων αλλά μόνο ξεχωριςτι αποτίμθςθ και ζτςι 
γίνονται και απαραίτθτεσ προβλζψεισ ςε ατομικό επίπεδο κατ’ είδοσ, όπωσ 
εμφανίηονται ςτον Ιςολογιςμό. (Ντηανάτοσ, 2008: 538) 
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Μζςα από τθν εκτενι μελζτθ των Δ.Λ.Ρ., αλλά και των ςυναφϊν διατάξεων και 
νομοκεςιϊν που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα, καταλιγουμε ςε αρκετά ςυμπεράςματα που 
μποροφμε να εξάγουμε από τθ ςφγκριςθ των παραπάνω. Αρχικά, είναι εμφανισ ο 
όγκοσ πλθροφόρθςθσ που παρζχουν τα Δ.Λ.Ρ. αν κρίνουμε από τον αρικμό των 
οικονομικϊν καταςτάςεων που απαιτοφν να καταρτίηουν οι οικονομικζσ μονάδεσ, 
πάντοτε ςε ςφγκριςθ με τα Ε.Λ.Ρ. Οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ ο ιςολογιςμόσ, 
κατάςταςθ αποτελεςμάτων χριςθσ, κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν, κατάςταςθ 
μεταβολισ ιδίων κεφαλαίων και επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ για τισ λογιςτικζσ 
μεκόδουσ είναι υποχρεωμζνεσ οι οικονομικζσ μονάδεσ να δθμοςιεφουν βάςει των 
Δ.Λ.Ρ., ενϊ επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα περαιτζρω προαιρετικϊν καταςτάςεων. 
(Σακζλλθσ, 2002: 37) 

Με τθ δθμοςίευςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων, παρζχεται μία πιο πλιρθσ, 
αξιόπιςτθ και αντικειμενικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ και διάρκρωςθσ τθσ εκάςτοτε 
οικονομικισ μονάδασ, δίνοντάσ τθσ ευκολότερθ πρόςβαςθ και πλεονζκτθμα 
ανεφρεςθσ κεφαλαίων ςε διεκνζσ και τοπικό επίπεδο, μιασ και κα είναι πλζον δυνατι 
θ ςφγκριςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων με άλλεσ αντίςτοιχεσ οικονομικζσ μονάδεσ 
του εξωτερικοφ που τθροφν και αυτζσ τα Δ.Λ.Ρ. Επίςθσ, ωφελοφνται οι χριςτεσ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων, από Τραπεηικά ιδρφματα ζωσ απλοί επενδυτζσ ι μζλθ του 
κοινοφ, μιασ και οι οικονομικζσ καταςτάςεισ καταρτίηονται με τρόπο ςυνοπτικό, 
περιεκτικό με ευδιάκριτα τα περιεχόμενα αυτϊν μζςω των επεξθγθματικϊν 
ςθμειϊςεων. Είναι δυνατι λοιπόν θ αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ενόσ επενδυτι ι μίασ 
Τράπεηασ να χρθματοδοτιςει με ευνοϊκότερουσ όρουσ μία οικονομικι μονάδα που 
καταρτίηει τισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ βάςει των Δ.Λ.Ρ. αφοφ κα ζχει μία 
πλθρζςτερθ και ακριβζςτερθ εικόνα τθσ μονάδοσ αυτισ που επρόκειτο να 
χρθματοδοτιςει. Συνζπεια αυτοφ, αφενόσ το πλεονζκτθμα ευκολότερθσ ανεφρεςθσ 
κεφαλαίων, αφετζρου πικανότατα κα οδθγιςει ςε καλφτερουσ όρουσ 
χρθματοδότθςθσ όπωσ μειωμζνο επιτόκιο, χρόνοσ αποπλθρωμισ κτλ. 

Τα Δ.Λ.Ρ. ζχουν ωσ κφρια αρχι τθν ουςία υπεράνω του τφπου, αρχι θ οποία αποκτά 
ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τον χαρακτθριςμό, αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ 
ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων από μια οικονομικι μονάδα, κατ’ επζκταςθ αυτό οδθγεί ςε 
διαφοροποιιςεισ των μεγεκϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων που τθροφν τθν αρχι 
αυτι. (Τριάρχθσ, 2009: 4) 

Σθμαντικι επίδραςθ ςτο κόςτοσ μίασ οικονομικισ μονάδοσ, ςτθν απεικόνιςθ και 
φψουσ αυτοφ φζρουν διατάξεισ των Δ.Λ.Ρ., που περιζχουν ουςιαςτικζσ διαφορζσ ςε 
ςχζςθ με τα οριηόμενα από τα Ε.Λ.Ρ., οι οποίεσ ςχετίηονται με κζματα αποςβζςεων 
και απομειϊςεων. Διατάξεισ που δεν επθρεάηουν μόνο το μζγεκοσ με το οποίο κα 
εμφανίηεται ζνα ςτοιχείο ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά επθρεάηουν και τον 
προςδιοριςμό του αποτελζςματοσ χριςθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται κάποια Δ.Λ.Ρ. 
όπου εμπίπτουν ςτα ανωτζρω κζματα αποςβζςεων και απομειϊςεων. Στο Δ.Λ.Ρ. 2 ςε 
περιπτϊςεισ ηθμίασ υποτίμθςθσ, λογιςτικά χειρίηονται με τθ χρθςιμοποίθςθ ενόσ 
λογαριαςμοφ προβλζψεωσ, ο οποίοσ πιςτϊνεται αρχικϊσ με τθ ηθμία και χρεϊνεται 
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αναλόγωσ με πικανι μετζπειτα αφξθςθ τθσ αξίασ των αποκεμάτων, αφινοντασ ζτςι 
άκικτο το κόςτοσ κτιςθσ αυτϊν ςτον ιςολογιςμό. Εν αντικζςει, κατά τα Ε.Λ.Ρ., θ ηθμία 
φζρεται ςε απευκείασ μείωςθ του αρχικοφ κόςτουσ κτιςθσ αυτϊν, με ςυνζπεια τον 
επθρεαςμό του ποςοφ των αποκεμάτων ςτον ιςολογιςμό, κακϊσ και τον επθρεαςμό 
τθσ Κ.Α.Χ. αφοφ προςαυξάνεται το κόςτοσ πωλθκζντων (Τριάρχθσ, 2009: 16; 
Σακζλλθσ, 2005: 402). Στο Δ.Λ.Ρ. 16 τα κζματα αποςβζςεων πάγιων περιουςιακϊν 
ςτοιχείων διακρίνονται από τθν πλθκϊρα επιλογϊν ωσ προσ τθ μζκοδο που κα 
ακολουκθκεί από τθν οικονομικι μονάδα, βάςει του ρυκμοφ οικονομικϊν ωφελειϊν 
που απορρζουν από τα ςτοιχεία αυτά. Σε αντίκεςθ με τα Ε.Λ.Ρ. όπου υπάρχει ζνασ 
ςτακερόσ ςυντελεςτισ και ιςχφει για όλα τα πάγια ανεξάρτθτα το τφπο τθσ 
οικονομικισ μονάδασ (Σακζλλθσ, 2005: 275 - 308; Σακζλλθσ, 2002: 384 - 418). Με 
αποτζλεςμα, τα πάγια να αποςβζνονται βάςει του πραγματικοφ οφζλουσ που 
απορρζουν από αυτά, ζτςι απεικονίηονται ορκότερα ςτον ιςολογιςμό αλλά και το 
ποςό τθσ απόςβεςθσ αυτϊν ςτθν Κ.Α.Χ. ανταποκρίνεται καλφτερα ςτθν 
πραγματικότθτα. Ανάλογθ αντιμετϊπιςθ ςε κζματα αποςβζςεων υπάρχει και ςτο 
Δ.Λ.Ρ. 38 όπου υπάρχει ςυμφωνία ωσ προσ τον τρόπο απόςβεςθσ με το Δ.Λ.Ρ. 16, ενϊ 
όςον αφορά τα Ε.Λ.Ρ. τα ςτοιχεία αυτά (ζξοδα πολυετοφσ απόςβεςθσ κτλ.) 
αποςβζνονται εξολοκλιρου ςτθν ίδια τθ χριςθ που πραγματοποιικθκαν, είτε 
τμθματικά και ιςόποςα εντόσ 5ετίασ, με ςυνζπεια το ποςό τθσ απόςβεςθσ που 
εμπεριζχεται ςτθν Κ.Α.Χ. να είναι διαφορετικό (Σακζλλθσ, 2005: 342 - 350; Σακζλλθσ, 
2002: 789 - 804). Το Δ.Λ.Ρ. 36 αςχολείται αποκλειςτικά με κζματα απομείωςθσ αξίασ, 
όπου ορίηει ρθτά το λογιςτικό χειριςμό που ακολουκείται ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ. 
Τζλοσ, ςτο Δ.Ρ.Χ.Ρ. 5 παρατθροφνται διαφορζσ και ςε κζματα απόςβεςθσ ςτοιχείων 
όςο και ςε κζματα απομείωςθσ αυτϊν. Ειδικότερα ζνα ςτοιχείο αποςβζνεται 
κανονικά μζχρι τθν θμερομθνία πϊλθςθσ του βάςει των Ε.Λ.Ρ., ενϊ βάςει των Δ.Λ.Ρ. 
ςταματά θ απόςβεςθ μόλισ οριςτεί το ςτοιχείο προσ διάκεςθ. Επίςθσ, ςε κζμα 
απομείωςθσ ςτοιχείου λόγω προβλεπόμενθσ διάκεςθσ, βάςει Δ.Λ.Ρ., θ πρόβλεψθ 
απομείωςθσ μειϊνει το αντίςτοιχο αποκεματικό αναπροςαρμογισ, ενϊ βάςει Ε.Λ.Ρ. 
κάτι τζτοιο δεν υφίςταται με ςυνζπεια τθν φπαρξθ διαφοράσ ςτθν επίδραςθ του 
αποτελζςματοσ από τθν πϊλθςθ. (Ντηανάτοσ, 2008: 538) 

Επίςθσ, ςθμαντικι προςκικθ των Δ.Λ.Ρ. και διαφοροποίθςθ από τα Ε.Λ.Ρ., είναι θ 
ζννοια τθσ εφλογθσ αξίασ. Με τθν ζννοια αυτι, υπάρχει ριηικι αλλαγι παρουςίαςθσ 
και μεγζκουσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτισ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ πλζον ανταποκρίνονται ςτα πραγματικά 
δεδομζνα, κακϊσ δεν λαμβάνονται υπόψθ ιςτορικζσ τιμζσ κτιςθσ, αλλά κρίνεται 
απαραίτθτο ο ζλεγχοσ των προςϊπων που κα διενεργοφν τισ εκτιμιςεισ αυτζσ, τθσ 
εφλογθσ αξίασ, για τθν αποφυγι χειραγϊγθςθσ των αξιϊν αυτϊν (Σακζλλθσ, 2002: 431 
- 432). Ρρότυπα τα οποία εμπεριζχουν τθν ζννοια τθσ εφλογθσ αξίασ είναι μεταξφ 
άλλων το Δ.Λ.Ρ. 2, 16 όπου χρθςιμοποιείται για τθν μετζπειτα αποτίμθςθ ςτοιχείων 
μίασ οικονομικισ μονάδοσ. Επίςθσ, ςτα Δ.Λ.Ρ. 38 και 39 θ ζννοια τθσ εφλογθσ αξίασ 
εφαρμόηεται για τθν αποτίμθςθ ςτοιχείων. Ουςιαςτικά ςτοιχεία όπωσ αποκζματα, 
ενςϊματα πάγια, χρθμ/κά μζςα αλλά και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία μποροφν μζςω 
των Δ.Λ.Ρ. να αποτιμθκοφν βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ, με ςυνζπεια τα ςτοιχεία 
αυτά να εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό με αξία πολφ κοντά ςτθν πραγματικι τουσ, 
επιτυγχάνεται δθλαδι θ ορκότερθ και πλθρζςτερθ απεικόνιςθ αυτϊν. Θ ζννοια τθσ 
εφλογθσ αξίασ δεν αναγνωρίηεται βάςει Ε.Λ.Ρ., με αποτζλεςμα να προκφπτουν 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν απεικόνιςθ των ςτοιχείων αυτϊν ςτον ιςολογιςμό. 
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Ρροςκικθ αρκετά ςθμαντικι είναι και θ χριςθ μεκόδων προεξόφλθςθσ για τθν 
αποτίμθςθ ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων, προςκικθ θ οποία δεν 
υφίςταται με βάςθ τα οριηόμενα από τα Ε.Λ.Ρ. Ραράδειγμα φπαρξθσ προεξοφλθτικοφ 
επιτοκίου υπάρχει ςτο Δ.Λ.Ρ. 36 όπου είναι αναγκαίο για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ 
χριςθσ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου, κακϊσ και ςτο Δ.Λ.Ρ. 39 όπου αποτιμϊνται τα 
χρθμ/κά περιουςιακά ςτοιχεία κακοριςμζνθσ λιξθσ. (Σακζλλθσ, 2002: 846) 

Ρλθκϊρα διαφοροποιιςεων μεταξφ των Δ.Λ.Ρ. και των Ε.Λ.Ρ. υπάρχουν ςε κζματα 
επιχορθγιςεων, μιςκϊςεων, αςϊματων ακινθτοποιιςεων, ςυναλλαγματικϊν 
διαφορϊν, αποτίμθςθσ αποκεμάτων, προβλζψεων αποηθμίωςθσ προςωπικοφ, 
πλθρωτζων μεριςμάτων και φόρου ειςοδιματοσ. Ενδεικτικά, κζματα επιχορθγιςεων 
εμπίπτουν ςτο Δ.Λ.Ρ. 20, με τθ ςθμαντικότερθ απόκλιςθ μεταξφ των όςων ορίηονται 
βάςει Ε.Λ.Ρ., να ςχετίηεται με τθ λογιςτικοποίθςθ των κρατικϊν επιχορθγιςεων οι 
οποίεσ παρζχονται για αγορά πάγιου εξοπλιςμοφ. Εδϊ, το Δ.Λ.Ρ. 20, επιτρζπει τθ 
χριςθ 2 εναλλακτικϊν μεκόδων όπου μπορεί να ακολουκιςει θ οικονομικι μονάδα, 
με τθν πρϊτθ να ορίηει το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ να φαίνεται αφαιρετικά από το 
κόςτοσ κτιςθσ αυτοφ, ενϊ θ δεφτερθ να αντιμετωπίηει το ποςό αυτό ωσ ζςοδο 
επόμενθσ χριςεωσ. Αντίκετα τα Ε.Λ.Ρ., πιςτϊνουν τθν επιχοριγθςθ αυτι ςτο 
λογαριαςμό 41.10 «Επιχορθγιςεισ παγίων επενδφςεων», το οποίο αποτελεί ςτοιχείο 
τθσ κακαρισ κζςθσ των επιχειριςεων (Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 395 - 397, 
399, 402). Θζματα μιςκϊςεων τα οποία καλφπτονται από το Δ.Λ.Ρ. 17, επίςθσ, 
παρουςιάηουν διαφορζσ με τθ ςθμαντικότερθ να εντοπίηεται ςτο γεγονόσ τθσ μθ 
λογιςτικισ διάκριςθσ, από πλευράσ Ε.Λ.Ρ., τθσ μίςκωςθσ ςε χρθματοδοτικι ι 
λειτουργικι, αλλά ουςιαςτικά και οι 2 τφποι μίςκωςθσ να αντιμετωπίηονται ενιαία 
λογιςτικά (Σακζλλθσ, 2002: 459, 472 – 473). Το Δ.Λ.Ρ. 17 διακρίνει μεταξφ των δφο 
αυτϊν τφπων μίςκωςθσ και ορίηει ξεχωριςτά τον λογιςτικό χειριςμό κάκε τφπου. 
Αναγκαία κεωρείται λοιπόν θ διάκριςθ των τφπων τθσ μίςκωςθσ, αφοφ κα 
εμφανίηονται ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ μίασ οικονομικισ 
μονάδοσ που τθρεί τα Δ.Λ.Ρ., ςε ςχζςθ με μιασ που τθρεί τα Ε.Λ.Ρ., τόςο ςε επίπεδο 
ιςολογιςμοφ (π.χ. πάγια) όςο και ςτθν Κ.Α.Χ. (π.χ. εμφάνιςθ τόκων). Ωσ προσ τισ 
αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ, το Δ.Λ.Ρ. 19 και 26 παρουςιάηει ςθμαντικζσ διαφορζσ ςε 
ςχζςθ με τα οριηόμενα βάςει των Ε.Λ.Ρ.. Ειδικότερα, τα Ε.Λ.Ρ. δεν υιοκετοφν τισ πιο 
πολλζσ εργαςιακζσ παροχζσ που εμπεριζχονται ςτο Δ.Λ.Ρ. 19, παρά μόνο τισ 
οφειλόμενεσ αποηθμιϊςεισ προσ το προςωπικό που εξζρχεται τθσ υπθρεςίασ, είτε 
πριν, είτε μετά τθν κανονικι θμερομθνία λιξθσ τθσ εργαςιακισ απαςχόλθςθσ 
(Μπατςινίλασ & Ρατατοφκασ, 2010: 1020, 1028; Σακζλλθσ, 2005: 479). Τζλοσ, ωσ προσ 
το φόρο ειςοδιματοσ ο οποίοσ βάςει του Δ.Λ.Ρ. 12 εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ 
αναβαλλόμενθσ φορολογίασ, εκείνθ δεν αναγνωρίηεται από τα Ε.Λ.Ρ., με ςυνζπεια τθ 
μθ καταχϊρθςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτισ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ που καταρτίηονται βάςει των εγχϊριων προτφπων  
(Σακζλλθσ, 2005: 180 – 181). Εντοπίηεται εδϊ, θ ςθμαντικι διαφορά προςδιοριςμοφ 
του ςυνολικοφ φόρου ειςοδιματοσ, όπου βάςει του Δ.Λ.Ρ. 12 προκφπτει από το 
άκροιςμα του τρζχοντοσ και του αναβαλλόμενου φόρου και ζπειτα τον 
πολλαπλαςιαςμό αυτοφ με το ςυντελεςτι φορολόγθςθσ. Αντικζτωσ, μζςω των Ε.Λ.Ρ., 
προςδιορίηεται με πολλαπλαςιαςμό των φορολογθτζων κερδϊν επί του ςυντελεςτι 
φορολόγθςθσ, με αποτζλεςμα ο ςυνολικόσ φόροσ ειςοδιματοσ να προκφπτει 
μεγαλφτεροσ βάςει των Δ.Λ.Ρ. Επιγραμματικά, άλλεσ διαφορζσ ςχετίηονται με τθν 
καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςτον «Ρίνακα Διάκεςθσ Αποτελεςμάτων», βάςει Ε.Λ.Ρ., ςε 
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αντίκεςθ όπου βάςει του Δ.Λ.Ρ. 12 τα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό 
ωσ απαιτιςεισ, όπωσ επίςθσ άλλα καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςθσ. 
(Σακζλλθσ, 2005: 180, 488, 493) 

Πλεσ οι παραπάνω διαφοροποιιςεισ αναφζρονται λεπτομερϊσ κατά τθ ςυγκριτικι 
ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε ςτα Δ.Λ.Ρ. που ιςχφουν ζωσ και ςιμερα. 

Ξεκάκαρθ απάντθςθ ςτο αν ςυμφζρει μία οικονομικι μονάδα να ςυντάςςει τισ 
οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ βάςει των Δ.Λ.Ρ. δεν μπορεί να δοκεί ξεκάκαρα. Ρζραν 
του υποχρεωτικοφ τθσ νομοκεςίασ, που ορίηει τθν τιρθςθ των Δ.Λ.Ρ. για τισ 
οικονομικζσ μονάδεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο, διίςτανται οι απόψεισ 
κατά πόςο είναι ςτο ςυμφζρον κάκε οικονομικισ μονάδοσ θ τιρθςθ των Δ.Λ.Ρ. Κατά 
τθν αρχικι εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ. οι οικονομικζσ μονάδεσ επωμίηονται ζνα 
βραχυπρόκεςμο αρχικό κόςτοσ, κόςτοσ που ςυμπεριλαμβάνει  τυχόν οργανωτικζσ 
αλλαγζσ που πρζπει να πραγματοποιθκοφν, εκμάκθςθ του προςωπικοφ, 
χρθςιμοποίθςθ επαγγελματιϊν ςυμβοφλων κακϊσ και εμπλουτιςμόσ του ςυςτιματοσ 
τθσ μθχανοργάνωςθσ – λογιςμικοφ. Μακροπρόκεςμα, όμωσ, οφζλθ 
ςυμπεριλαμβάνουν τθν ευκολότερθ ανεφρεςθ κεφαλαίων ςε διεκνζσ επίπεδο, κακϊσ 
και ςε τοπικό, αφοφ πλζον οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κα καταρτίηονται βάςει ενόσ 
αναγνωριςμζνου ςε διεκνι κλίμακα λογιςτικοφ προτφπου. Επίςθσ, δίνεται θ 
δυνατότθτα ςφγκριςθσ πλζον των οικονομικϊν καταςτάςεων, γεγονόσ που επιτρζπει 
τθ διευκόλυνςθ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ εγχϊριων και εξωτερικϊν οικονομικϊν 
μονάδων που τθροφν Δ.Λ.Ρ.  

Τζλοσ, ζνα τόςο ευρφ και μεγάλου φάςματοσ κζμα, όπωσ τα Δ.Λ.Ρ., προςφζρει τθ 
δυνατότθτα περαιτζρω επιςτθμονικισ ζρευνασ και  ανάλυςθσ. Μερικζσ προτάςεισ 
αυτϊν, μπορεί να περιλαμβάνουν τθ ςφγκριςθ των Δ.Λ.Ρ. και των Αμερικανικϊν US 
GAAP. Επίςθσ, άξια μελζτθσ είναι και θ ανάλυςθ των ςυνεπειϊν μίασ οικονομικισ 
μονάδοσ που επζλεξε τθν τιρθςθ των Δ.Λ.Ρ., ειδικότερα, να αναλυκοφν οι 
οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ για μία περίοδο 3ετίασ πριν τθν τιρθςθ των Δ.Λ.Ρ., 
κακϊσ και μίασ 3ετίασ μετά τθν θμερομθνία τιρθςθσ και να ςθμειωκοφν τυχόν 
διαφορζσ οι οποίεσ προκφπτουν.  
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

 

Ραράρτθμα 1ο: Δ.Ρ.Χ.Α. 1 «ΡΩΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΡΟΤΥΡΩΝ ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΝΑΦΟΑΣ» 

Τι ορίηει το Ρρότυπο 

Σκοπόσ του Δ.Ρ.Χ.Α. 1 «Ρρϊτθ Εφαρμογι των Διεκνϊν Ρροτφπων 
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ» (I.F.R.S. 1 «First – time Adoption of International 
Financial Reporting Standards») είναι θ “εξαςφάλιςθ ότι οι πρϊτεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ και οι ενδιάμεςεσ περιζχουν υψθλισ ποιότθτασ πλθροφόρθςθ που είναι 
διαφανισ, παρζχει κατάλλθλο ςθμείο λογιςτικισ εκκίνθςθσ και μπορεί να 
δθμιουργθκεί με κόςτοσ μικρότερο των ωφελειϊν” (Σακζλλθσ, 2005: 773; 
Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 34). Το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 ορίηει ωσ πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
εκείνεσ που περιλαμβάνουν ςαφζςτατα και με αμετάκλθτθ διλωςθ ότι υπάρχει 
πλιρθσ ςυμμόρφωςθ με όλεσ τισ απαιτιςεισ των ςε ιςχφ Δ.Λ.Ρ. (Johnson & Holgate, 
2012: 2002; Ρρωτοψάλτθσ, 2004: 35) 

Συνεπϊσ, πεδίο εφαρμογισ του προτφπου είναι οι πρϊτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
που καταρτίηονται ςφμφωνα με τα Δ.Ρ.Χ.Α. κακϊσ και οι ενδιάμεςεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ που ςυντάςςονται βάςει του Δ.Λ.Ρ. 34. (MacKenzie et al, 2013: 919; 
Σακζλλθσ, 2005: 773) 

Απαίτθςθ του προτφπου είναι θ πλιρθσ ςυμμόρφωςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ προσ 
κάκε Δ.Λ.Ρ., για τθν επίτευξθ αυτοφ κρίνονται αναγκαία τα παρακάτω βιματα: 

 Επιλογι των λογιςτικϊν πολιτικϊν που ςυμμορφϊνονται με τα Δ.Λ.Ρ. 

 Καταχϊρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τα οποία απαιτοφν τα 
Δ.Λ.Ρ. 

 Τθν μθ καταχϊρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων που δεν 
αναγνωρίηονται βάςει Δ.Λ.Ρ., κακϊσ και τθν επαναταξινόμθςθ ςτοιχείων όπωσ 
ορίηουν τα Δ.Λ.Ρ. 

 Τζλοσ, τθ μζτρθςθ όλων των αναγνωριηόμενων περιουςιακϊν ςτοιχείων και 
υποχρεϊςεων εκ νζου ςφμφωνα με τισ αρχζσ των Δ.Λ.Ρ. (MacKenzie et al, 
2013: 922; Elliott & Elliott, 2009: 207; Σακζλλθσ, 2005: 775) 

Το παρόν πρότυπο επιτρζπει τθν επιλογι εφαρμογισ ι μθ των κάτωκι απαλλαγϊν 
που αναφζρονται ςε: 

 Ενοποιιςεισ επιχειριςεων, το οποίο καλφπτεται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 3 

 Εφλογθ αξία ι αναπροςαρμοςμζνθ αξία ωσ κόςτοσ εκκίνθςθσ, το οποίο 
καλφπτεται από το Δ.Λ.Ρ. 39 

 Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ, το οποίο καλφπτεται από το Δ.Λ.Ρ. 19 

 Συςςωρευμζνεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ, το οποίο καλφπτεται από το 
Δ.Λ.Ρ. 21 

 Σφνκετα χρθματοπιςτωτικά μζςα, το οποίο καλφπτεται από το Δ.Λ.Ρ. 32 
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 Στοιχεία ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεισ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν και 
κοινοπραξιϊν, το οποίο καλφπτεται από το Δ.Λ.Ρ. 27 

 Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, τα οποία καλφπτονται από το Δ.Ρ.Χ.Α. 4  
(MacKenzie et al, 2013: 929 - 937; Σακζλλθσ, 2005: 778 - 779) 

Αντικζτωσ, το πρότυπο απαγορεφει τθν αναδρομικι εφαρμογι για ρυκμίςεισ ςε 
κζματα όπωσ: 

 Λογιςτικζσ εκτιμιςεισ  

 Διαγραφι χρθμ/κϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων 

 Λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ κινδφνων 

 Ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ χρθμ/κϊν μζςων 

 Ραράγωγα  

 Κρατικϊν επιχορθγιςεων.  
(MacKenzie et al, 2013: 927 - 928; Johnson & Holgate, 2012: 2011; Σακζλλθσ, 
2005: 782) 

Σφμφωνα με το παρόν πρότυπο θ οικονομικι μονάδα απαιτείται να επεξθγιςει τθν 
επίδραςθ τθσ μετάβαςθσ ςτα Δ.Ρ.Χ.Α. από τισ προθγοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ που 
ακολουκοφςε, ειδικότερα τισ επιδράςεισ ςτθν οικονομικι κζςθ, αποτελζςματα 
χριςθσ αλλά και ςτισ ταμειακζσ ροζσ τθσ. Οι επιδράςεισ αυτζσ καταχωροφνται ςτισ 
επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, όπου αναφζρονται ιδιαίτερα “οι ςυμφωνίεσ των ιδίων 
κεφαλαίων με βάςθ τισ προθγοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ με τα ίδια κεφάλαια με βάςθ 
τα Δ.Ρ.Χ.Α. για τισ δφο επόμενεσ θμερομθνίεσ, τθν θμερομθνία μετάβαςθσ ςτα 
Δ.Ρ.Χ.Α. (1/1/2004) και ςτο τζλοσ τθσ τελευταίασ παρουςιαηόμενθσ περιόδου ςτισ πιο 
πρόςφατεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τισ προθγοφμενεσ λογιςτικζσ 
αρχζσ (31/12/2004)” (Σακζλλθσ, 2005: 785). Κακϊσ επίςθσ, τθ “ςυμφωνία του 
κζρδουσ ι ηθμιάσ με βάςει τισ προθγοφμενεσ λογιςτικζσ αρχζσ για τθν τελευταία 
περίοδο ςτισ πιο πρόςφατεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, με το κζρδοσ ι τθ 
ηθμία με βάςθ τα Δ.Ρ.Χ.Α. για τθν ίδια περίοδο.” (Σακζλλθσ, 2005: 785) 

Το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 εκδόκθκε αρχικϊσ τον Ιοφνιο του 2003, ενϊ αντικαταςτάκθκε το 2009 
βάςει του κανονιςμοφ (Ε.Κ.) αρικ. 1136/2009 που αφορά το Δ.Ρ.Χ.Α. 1. Ωσ 
θμερομθνία ιςχφοσ ςτθν Ελλάδα ορίςτθκε θ μετά τθν 1θ Ιουλίου του 2009, ενϊ ζχει 
υποςτεί τροποποιιςεισ κατά τα ζτθ 2009 και 2012. (MacKenzie et al, 2013: 919; 
Taxheaven: Δ.Ρ.Χ.Α. 1) 

 

Συγκριτικι Ανάλυςθ 

Ρροκφπτουν από τα προαναφερκζντα διαφορζσ, μεταξφ αυτϊν που ορίηει και 
επιτρζπει το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 ςε ςχζςθ με αυτά που ορίηονται από τα Ε.Λ.Ρ., ςυνεπϊσ μία 
οικονομικι μονάδα που μεταβαίνει ςτα Δ.Λ.Ρ. πρζπει να προςαρμόςει τα ςτοιχεία 
που ςυντάκθκαν κατά τα Ε.Λ.Ρ. ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του Δ.Ρ.Χ.Α. 1. Αυτζσ οι 
προςαρμογζσ κακϊσ και οι δυνατότθτεσ είναι δυνατό να φζρουν επιπτϊςεισ ςτο 
κόςτοσ. 

Αρχικά το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 κατά τθν θμερομθνία μετάβαςθσ από τα Ε.Λ.Ρ. ςτα Δ.Λ.Ρ. δίνει 
τθν δυνατότθτα αποτίμθςθσ παγίων ςε εφλογεσ αξίεσ, επίςθσ χαρακτθρίηει τισ αξίεσ 
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αυτζσ ωσ «τεκμαιρόμενο κόςτοσ» ι αλλιϊσ «οιονεί κόςτοσ». Το ποςό τθσ αξίασ αυτισ 
κεωρείται ωσ αξία κτιςθσ του παγίου κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των Δ.Λ.Ρ. 
(MacKenzie et al, 2013: 932 - 933; Elliott & Elliott, 2009: 208; Σακζλλθσ, 2005: 779) 

Πςον αφορά τισ ενοποιιςεισ επιχειριςεων, μπορεί με τθν ζλευςθ των Δ.Λ.Ρ. να 
απαιτείται θ ενοποίθςθ, ςε περιπτϊςεισ όπου με βάςει τα Ε.Λ.Ρ. δεν ιταν αναγκαία. 
Εδϊ το Δ.Ρ.Χ.Α. 1 ορίηει τθ ςφνταξθ των ιςολογιςμϊν των κυγατρικϊν ςε εφλογεσ 
αξίεσ, κακϊσ και τθν φπαρξθ υπεραξίασ. Υπεραξία που να προκφπτει από αφαίρεςθ 
του κόςτουσ κτιςθσ ςυμμετοχισ από τθ κακαρι κζςθ τθσ κυγατρικισ. (MacKenzie et 
al, 2013: 929 - 932; Elliott & Elliott, 2009: 208; Σακζλλθσ, 2005: 779) 

 

Ραράρτθμα 2ο: Δ.Ρ.Χ.Α. ΓΙΑ ΜΙΚΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ – «I.F.R.S. 
FOR S.M.Es»  

Ειςαγωγι – Ζννοια & Σθμαςία Ρροτφπου 

Το Δ.Ρ.Χ.Α. για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ («I.F.R.S. for Small and Medium - sized 
Entities») εκδόκθκε τον Ιοφλιο του 2009 από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων («International Accounting Standards Board – I.A.S.B.») με ςκοπό τθν 
απλοφςτευςθ και ελάττωςθ του βάρουσ τθσ προετοιμαςίασ των οικονομικϊν 
καταςτάςεων των επιχειριςεων αυτϊν. Ουςιαςτικά, κατά τθ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ 
του προτφπου αυτοφ, πολλζσ από τισ αρχζσ των Δ.Ρ.Χ.Α. ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ και 
επιμζτρθςθ ςτοιχείων ζχουν απλουςτευτεί, ζχει μειωκεί ο αρικμόσ των αναγκαίων 
γνωςτοποιιςεων και κζματα που δεν ςχετίηονται με τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 
ζχουν αφαιρεκεί. (MacKenzie et al, 2013: 14; Johnson & Holgate, 2012: 1010 - 1011)  

Βαςικζσ διαφορζσ, μεταξφ των Δ.Ρ.Χ.Α. και Δ.Ρ.Χ.Α. για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, 
ςυνοψίηονται παρακάτω: 

 Θ αφαίρεςθ οριςμζνων προτφπων μθ ςχετιηόμενων με τισ μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ, όπωσ π.χ. κζρδθ ανά μετοχι. 

 Θ αφαίρεςθ οριςμζνων επιλογϊν πολιτικισ, επιλογϊν διακζςιμων ςτα 
Δ.Ρ.Χ.Α. 

 Θ απλοφςτευςθ, ςε μερικά κζματα, τθσ επιμζτρθςθσ ςτοιχείων. 

 Οι μειϊςεισ ςτον αρικμό των απαιτοφμενων γνωςτοποιιςεων. 

 Θ απλοφςτευςθ τθσ ορολογίασ ςε οριςμζνα κζματα. (Johnson & Holgate, 2012: 
1011) 

Το Δ.Ρ.Χ.Α. για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κεωρείται ωσ ζνα αυτόνομο πρότυπο, 
κατάλλθλο για οικονομικζσ καταςτάςεισ που κζλουν να παρζχουν γενικοφ είδουσ 
πλθροφόρθςθ, πλθροφόρθςθ που ςτοχεφει ςε μετόχουσ, πιςτωτζσ, εργαηομζνουσ και 
το ευρφ κοινό. Το πρότυπο αυτό εφαρμόηεται ςε επιχειριςεισ που δεν υποχρεϊνονται 
ςτθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων, ειδικότερα, ςτοχεφει ςε 
επιχειριςεισ που δεν είναι ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο, ωσ μία εναλλακτικι 
επιλογι από τα τοπικά Λογιςτικά Ρρότυπα. Ωσ προσ τθν επιλογι εφαρμογισ του 
προτφπου αυτοφ και τθ χρονικι περίοδο ζναρξθσ ιςχφοσ του, αρμόδια για τθ 
διευκζτθςθ των παραπάνω είναι θ εκάςτοτε χϊρα που αποφαςίηει για τα κζματα 
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αυτά. Αξίηει να αναφερκεί πϊσ το ςϊμα «European Financial Reporting Advisory 
Group» (E.F.R.A.G.) δεν ζχει αποφαςίςει ακόμα περί αποδοχισ του προτφπου αυτοφ 
ςτθν Ευρϊπθ, παρά τθ κετικι ανταπόκριςθ από διάφορεσ χϊρεσ για τυχόν εφαρμογι 
του. Ανταπόκριςθ κετικι διότι το πρότυπο αυτό αποτελεί εναλλακτικι επιλογι από το 
πολφπλοκο ςφνολο των Δ.Ρ.Χ.Α., επιπροςκζτωσ δθμιουργεί μία κοινι βάςθ με τθν 
οποία οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ κα καταρτίηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ 
με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να είναι δυνατι θ ςφγκριςθ μεταξφ αυτϊν. Ραράδειγμα που 
τονίηει τθ ςθμαςία τθσ ςυγκριςιμότθτασ μεταξφ αυτϊν δίνεται ςτθ ςυνζχεια. Το 2005 
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζνασ αρικμόσ περίπου 7.000 εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο 
χρθματιςτιριο εφάρμοηαν τα Δ.Ρ.Χ.Α., αρικμόσ αιςκθτά μικρότεροσ του αρικμοφ των 
μικρομεςαίων επιχειριςεων, πάνω από 5 εκατομμφρια, οι οποίεσ επιχειριςεισ 
καλοφνται ςτθν κατάρτιςθ των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων με βάςει τα τοπικά 
Λογιςτικά Ρρότυπα.  Ζχοντασ ωσ ςυνζπεια του παραπάνω γεγονότοσ τθν αδυναμία 
ςφγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων μεταξφ των επιχειριςεων αυτϊν, 
ενδεικτικά αναφζρουμε ότι υπάρχουν πάνω από 50 ςφνολα προτφπων μεταξφ των 
χωρϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τα οποία ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ των 
οικονομικϊν καταςτάςεων επιχειριςεων. Το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων 
ζχει ορίςει τθν ενθμζρωςθ – ανακεϊρθςθ του προτφπου κάκε 3 χρόνια, ωσ ςυνζπεια 
αυτοφ, θ πρϊτθ ανακεϊρθςθ πραγματοποιικθκε τον Ιοφνιο του 2012. (MacKenzie et 
al, 2013: 14, 19; Johnson & Holgate, 2012: 1010 - 1012) 

 

Ζννοια Μικρομεςαίασ Επιχείρθςθσ  

Το πρότυπο ορίηει ρθτά ότι προορίηεται για οικονομικζσ μονάδεσ που δεν 
υποχρεοφνται ςτθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν τουσ καταςτάςεων. Μία οικονομικι 
μονάδα πρζπει να δθμοςιεφει τισ οικονομικζσ τισ καταςτάςεισ, όταν ιςχφει μία εκ των 
2 ακόλουκων προχποκζςεων: 

1. Ζχει προχωριςει ςτθν ζκδοςθ χρεωςτικϊν ι ςυμμετοχικϊν τίτλων ςε δθμόςια 
αγορά. 

2. Κατζχει περιουςιακά ςτοιχεία ωσ κεματοφφλακασ, ζχοντασ ωσ πρωταρχικό 
ςκοπό τθ δραςτθριότθτα αυτι, π.χ. επενδυτικζσ τράπεηεσ, λοιπά 
χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ κτλ. 

Το πρότυπο δεν ορίηει το ακριβζσ μζγεκοσ του τι κεωρεί ωσ μία μικρομεςαία 
επιχείρθςθ, όμωσ ςφμφωνα με το Σϊμα Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.), το 
πρότυπο αυτό κρίνεται κατάλλθλο για οικονομικζσ μονάδεσ που απαςχολοφν ζωσ 50 
εργαηόμενουσ.  (MacKenzie et al, 2013: 20 - 21) 

 

Βαςικά Σθμεία – Στοιχεία Ρροτφπου  

Το παρόν πρότυπο αποτελεί ζνα ξεχωριςτό, αυτόνομο πρότυπο, που παρζχει 
ςυνοπτικζσ οδθγίεσ περί εφαρμογισ του, ακριβϊσ όπωσ τα αντίςτοιχα Δ.Ρ.Χ.Α. Δεν 
προκφπτει ςφνδεςθ ι να απαιτείται θ αναφορά ενόσ άλλου Δ.Ρ.Χ.Α. κατά τθ 
χρθςιμοποίθςι του, υπάρχει μόνο μία παραπομπι εντόσ του προτφπου όπου 
αναφζρεται ςτο I.A.S. 39. Πποια οικονομικι μονάδα αποφαςίςει τθν τιρθςθ αυτοφ 
του προτφπου πρζπει με μία ξεκάκαρθ και αμετάκλθτθ διλωςι τθσ να δθλϊςει ότι 
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δεν υποχρεοφται ςτθ δθμοςίευςθ των οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων. Σε ςφγκριςθ με 
άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. αυτό το πρότυπο είναι κατά 90% μικρότερο ςε ζκταςθ λζξεων, αυτό 
ζχει επιτευχτεί με τον αποκλειςμό οριςμζνων διατάξεων που δεν ςχετίηονται με τισ 
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και με τθν απλοφςτευςθ οριςμζνων μεκόδων 
ςχετικϊν με τθν αναγνϊριςθ και επιμζτρθςθ ςτοιχείων. Ραραδείγματοσ χάριν, κζματα 
όπωσ κζρδθ ανά μετοχι, λογιςτικόσ χειριςμόσ περιουςιακϊν ςτοιχείων 
διακρατοφμενων προσ πϊλθςθ και κζματα αςφαλειϊν ζχουν αποκλειςτεί από το εν 
λόγω πρότυπο. Επίςθσ, όςον αφορά τθν επιλογι των λογιςτικϊν μεκόδων, όπου ςτα 
άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. δίνεται θ επιλογι μεταξφ 2 και 3 μεκόδων, εδϊ ςυμπεριλαμβάνεται 
μόνο θ πιο απλι μζκοδοσ. Ραρατίκενται παρακάτω περιπτϊςεισ επιλογϊν μεταξφ 
λογιςτικϊν μεκόδων ςε διάφορα πρότυπα: 

 Στο I.A.S. 40 επενδφςεισ ςε ακίνθτα, το ολοκλθρωμζνο πρότυπο παρακζτει 2 
επιλογζσ ωσ προσ τθν επιμζτρθςθ των ακινιτων, τθ μζκοδο τθσ εφλογθσ αξίασ 
και του κόςτουσ κτιςθσ. Στο παρόν πρότυπο, προτίμθςθ δίνεται, ςτο εάν είναι 
δυνατόν να υπολογιςτεί χωρίσ περαιτζρω κόςτοσ θ εφλογθ αξία, ςτθ μζκοδο 
τθσ εφλογθσ αξίασ. Εάν κάτι τζτοιο δεν είναι δυνατό, τότε επιλζγεται θ 
μζκοδοσ κόςτουσ κτιςθσ. 

 Στο I.A.S. 23 κόςτοσ δανειςμοφ, προςφζρεται θ δυνατότθτα κεφαλαιοποίθςθσ 
του δανειςμοφ, κάτι το οποίο δεν επιτρζπει το παρόν πρότυπο παρά μόνο τθν 
άμεςθ εξοδοποίθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ. 

 Το παρόν πρότυπο επιτρζπει τθ μζκοδο κόςτουσ κτιςεωσ ι αλλιϊσ βαςικι 
μζκοδο για τθν αποτίμθςθ ςτοιχείων ενϊ ςε αντίκεςθ δεν επιτρζπει τθν 
εναλλακτικι μζκοδο που προςφζρεται κατά τα I.A.S. 16 και 38. 

Απλουςτευμζνοι είναι και οι κανόνεσ αναγνϊριςθσ και επιμζτρθςθσ ςτοιχείων, το 
πρότυπο διατθρεί τθν ίδια ςτάςθ και εδϊ απζναντι ςτα ςυγκεκριμζνα κζματα όπωσ 
και παραπάνω. Για παράδειγμα, ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ των χρθμ/κϊν μζςων, το 
παρόν πρότυπο αναγνωρίηει μόνο 2 κατθγορίεσ αυτϊν, ζναντι 4 του I.A.S. 39, δεν 
αναγνωρίηει τα διακζςιμα προσ πϊλθςθ χρθμ/κά ςτοιχεία και τισ διακρατοφμενεσ 
μζχρι τθ λιξθ επενδφςεισ. Τζλοσ, το πρότυπο απαιτεί λιγότερεσ γνωςτοποιιςεισ ςε 
ςχζςθ με άλλα Δ.Ρ.Χ.Α. και όςον αφορά τθ ςυχνότθτα ανακεϊρθςθσ του το  Σϊμα 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (I.A.S.B.) ζχει αποφαςίςει κάκε 3 χρόνια τθν 
ανακεϊρθςθ αυτοφ του προτφπου, δίνοντασ επίςθσ περικϊριο τουλάχιςτον 1 ζτουσ 
από τθν εφαρμογι των αλλαγϊν – τροποποιιςεων από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του 
ανακεωρθμζνου προτφπου. Με αυτό παρζχει για μία ικανοποιθτικι χρονικι περίοδο 
μία ςτακερότθτα ςτον προγραμματιςμό των μικρομεςαίων επιχειριςεων, κακϊσ και 
τουλάχιςτον 1 ζτοσ περιόδου προςαρμογισ ςε όποιεσ τυχόν αλλαγζσ και προςκικεσ 
πραγματοποιθκοφν ςτο εν λόγω πρότυπο. (MacKenzie et al, 2013: 21 - 25) 

 

Ζννοια, Σκοπόσ και Στόχοσ του «SME IMPLEMENTATION GROUP» 

Σκοπόσ του «S.M.E. Implementation Group» ι αλλιϊσ εν ςυντομία «S.M.E.I.G.», είναι 
θ ςτιριξθ τθσ παγκόςμιασ αποδοχισ του προτφπου αυτοφ, κακϊσ και θ επίβλεψθ τθσ 
εφαρμογισ του. Ο οργανιςμόσ S.M.E.I.G. ζχει 2 κφριεσ υποχρεϊςεισ: 

 Να αξιολογεί ερωτιματα που προκφπτουν από τθν εφαρμογι του προτφπου 
αυτοφ από τουσ χριςτεσ και να προχωρά ςτθν ζκδοςθ προτεινόμενων 



   Θ ΕΡΙΔΑΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΤΥΡΩΝ ΣΤΘΝ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ 

123 
 

οδθγιϊν, λφςεων, απαντιςεων ςτα ερωτιματα αυτά με τθ μορφι ερωτιςεων 
– απαντιςεων (ςτα αγγλικά Q&As). Οι ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ είναι διακζςιμεσ 
ςτο ευρφ κοινό. 

 Να αξιολογεί και να κρίνει τθν ανάγκθ ειςιγθςθσ ςτο Σϊμα Διεκνϊν 
Λογιςτικϊν Ρροτφπων περί τροποποίθςθσ ι ανακεϊρθςθσ του προτφπου 
αυτοφ. 

Ζχουν εκδοκεί κατά τα ζτθ 2011 και 2012 ςυνολικά 6 Q&As τα οποία αφοροφν 
οδθγίεσ πάνω ςε τυχόν απορίεσ που είχαν εκφραςτεί από τουσ χριςτεσ του προτφπου 
ςε διάφορα κζματα. (MacKenzie et al, 2013: 26) 

 

Μελλοντικι Ρροοπτικι Ρροτφπου 

Το παρόν πρότυπο είναι μία ςπουδαία εξζλιξθ ςτο χϊρο των Λογιςτικϊν Ρροτφπων 
και αποτελεί μία εξαιρετικι προςκικθ ςτα ιδθ υπάρχοντα Δ.Ρ.Χ.Α. Στα κετικά 
προςμετρείται θ δυνατότθτα ςυγκριςιμότθτασ πλζον των οικονομικϊν καταςτάςεων, 
όςων οικονομικϊν μονάδων εφαρμόςουν το παρόν πρότυπο, επίςθσ, διευκολφνει το 
ζργο των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν κατά τον ζλεγχό τουσ ςε μία οικονομικι 
μονάδα, θ οποία αρχικά τθροφςε το Δ.Ρ.Χ.Α. για μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και ζπειτα 
αποφάςιςε τθν πλιρθ εφαρμογι των Δ.Ρ.Χ.Α. Τζλοσ, θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου 
προτφπου πραγματικά εξαρτάται από τθν ζκταςθ ςτθν οποία κα καλφπτει τισ ανάγκεσ 
των χρθςτϊν, αυτϊν που προετοιμάηουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και των 
ελεγκτϊν. (MacKenzie et al, 2013: 26) 
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