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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον όρο Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εννοούμε ένα σύνολο Λογιστικών Αρχών,
Κανόνων, Μεθόδων και Διαδικασιών γενικά αποδεκτών η καθιέρωση των οποίων
οδηγεί σε ομοιομορφία καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς
σε ακριβή, αληθή και ομοιόμορφη πληροφόρηση των χρηστών των Οικονομικών
καταστάσεων( επενδυτών, μετόχων, πιστωτών, εργαζομένων, δημοσίου τομέα κλπ.)
Τα πρότυπα, εξ ορισμού προϋποθέτουν σταθερότητα. Οι αλλαγές που
επιτρέπεται να γίνονται είναι οριακές. Αλλιώς δεν είναι «πρότυπα». Η κατάσταση
με τα ΔΛΠ, μοιάζει με την παλιότερη κατάσταση της ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας. Οι επαγγελματίες δεν ξέρουν τι ισχύει κάθε φορά, γιατί οι διαρκείς
αλλαγές τα μετατρέπουν σε «κινούμενη άμμο». Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες
δημιουργίας αυτού του φαινόμενου, που προβάλλει αναπόφευκτο για σημαντικό
χρονικό διάστημα στο μέλλον. Κάποια στιγμή φυσικά, μάλλον θα σταθεροποιηθούν,
αλλά μέχρι τότε θα περάσει πολύς καιρός, θα πληρωθεί μεγάλο κόστος και οι
επαγγελματίες θα ταλαιπωρηθούν αφάνταστα. Αυτή όμως είναι η κατάσταση και
δεν είναι στο χέρι μας να την αλλάξουμε.
Τα «πρότυπα» γενικά, τα ορίζει ο δυνατός, ανάλογα με τα συμφέροντά του. Δεν
σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι τέλεια ή ότι είναι κατ' ανάγκη καλύτερα από
κάποια άλλα «πρότυπα», που μπορεί να έχει ένας αδύνατος. Πρότυπο είναι π.χ. η
γλώσσα. Πρότυπα είναι το μέτρο ή το κιλό. Μπορείς αν θέλεις να μην μάθεις
αγγλικά και να ξέρεις μόνο ελληνικά, που είναι αναμφισβήτητα πιο πλούσια
γλώσσα. Θα επικοινωνείς όμως δυνητικά με 10 εκ. ανθρώπους και όχι με
δισεκατομμύρια. Μπορείς να μετράς με τον πήχη ή με την οκά. Απλά δεν θα
μπορείς να κάνεις συναλλαγές με κανέναν. Έτσι δεν έχει καν πρακτικό νόημα, να
αναλύσουμε το πλήθος των τεχνικών αδυναμιών που εμφανίζουν τα ΔΛΠ, με τις
οποίες φυσικά συνδέονται οι διαρκείς αλλαγές. Απλά κανείς δεν θα μας ακούσει.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τα εφαρμόζουμε σαν επαγγελματίες, σωστά ή λάθος από
τεχνική άποψη, σταθερά ή ασταθή από την άποψη της συχνότητας των μεταβολών.
Η όποια κριτική τοποθέτηση, που πρέπει να γίνεται, έχει την έννοια ότι είμαστε
σκεπτόμενοι άνθρωποι και ανεξάρτητα από τις πρακτικές ανάγκες που
επιβάλλονται, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε.

Από την άλλη πλευρά έχει μεγάλη σημασία, σαν επαγγελματίες να γνωρίζουμε
«που βρίσκεται η κατάσταση», για τα πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
θεσμοθετηθεί, καθώς και για αυτά που βρίσκονται στη διαδικασία της
διαμόρφωσής τους από το ^ Β . Με αυτήν την προσέγγιση, θα διαμορφώσουμε

σταδιακά, ένα περιεχόμενο στον κόμβο, με την ελπίδα ότι θα κάνουμε πιο εύκολη
τη ζωή των επισκεπτών μας. Για ένα τμήμα αυτού του περιεχομένου θα υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση. Για ένα άλλο τμήμα θα επιτρέπεται πρόσβαση μόνο στους
κατόχους των βιβλίων, με βάση τον κωδικό που υπάρχει σε καθένα από αυτά, αφού
σε μεγάλο βαθμό αυτό το τμήμα σχετίζεται με τις αναβαθμίσεις των βιβλίων.1

Συγκεκριμένα τώρα, μεταξύ των πολυάριθμων αλλαγών στη λογιστική των
κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS) ξεχωρίζει ως το σημαντικότερο βήμα προόδου και
εξέλιξης. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον ιδιωτικό τομέα και η οδηγία για τις
κυβερνητικές οικονομικές καταστάσεις( IFAC,1998) υποβλήθηκαν για να βοηθήσουν
τα στελέχη του δημοσίου τομέα στην προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
τους και παρείχαν τη βάση για τη δημιουργία του IPSAS 1.
Απ' τη μία, στις ανεπτυγμένες χώρες η λογιστική του δημοσίου τομέα θεωρείται
αναπόσπαστο τμήμα και επιτυχής πτυχή των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων και
από την άλλη, στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός από ένα εργαλείο για τον
εκσυγχρονισμό της κυβερνητικής οικονομικής διαχείρισης, αποτελεί όπλο ενάντια
στην απάτη και τη διαφθορά. Τα IPSAS με την υποστήριξη διεθνών οργανισμών
όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ( Δ.Ν.Τ.), η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ.) και ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) φαίνεται να
αποτελούν μια συγκριτική μέτρηση επιδόσεων για τον καθορισμό της ποιότητας
των πληροφοριών λογιστικής του δημοσίου τομέα και ένα εργαλείο για τη λογιστική
του δημοσίου τομέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε επίπεδο φορέων.2

1Ντζανάτος,2008
2Ξεφτέρης,2009

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να αναφέρει την κατάσταση που
επικρατεί με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα αλλά
και διεθνώς. Γίνεται αναφορά σε χώρες, ιδρύματα και οργανισμούς και ασχολείται
με το ρόλο που διαδραματίζει η λογιστική σε συνάρτηση με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα Δημοσίου Τομέα και το βαθμό διείσδυσής τους στη δημόσια διοίκηση
γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.
Ακόμα θα γίνει προσπάθεια να δειχθούν οι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης των
χρησιμοποιούμενων λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αλλά
και κάποιες αμφιβολίες που εκφράζονται σχετικά με αυτά.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι βασικότεροι στόχοι της εργασίας είναι :
•

Να αναδείξει τη συμβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το
Δημόσιο Τομέα στην καλύτερη ποιότητα, συνέπεια και συγκρισιμότητα
των κυβερνητικών οικονομικών πληροφοριών και καταστάσεων.
• Να περιγράψει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η λογιστική σε
συνάρτηση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα σε
οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στο Δημόσιο Τομέα, αναλύοντας όλες τις
βασικές πτυχές λειτουργίας της και κάνοντας αναφορά σε παρεμβάσεις
που έχουν λάβει χώρα διεθνώς.
• Να τονίσει τα οφέλη και τις προοπτικές που ανοίγονται και να εκφράσει
προβληματισμούς από την εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων και
τεχνικών μέσω της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το
Δημόσιο Τομέα. 3

3.ζεφτέρης,2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3; ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η εξής μεθοδολογία:

3.1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών του
διαδικτύου, άρθρων σε ιστοσελίδες και έρευνα σε βιβλιοθήκες. Οι λέξεις-κλειδιά
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν:
•
•
•
•

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα - International Public
Sector Accounting Standards (IPSAS)
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) - International Accounting Standards (IAS),
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) - International
Finance Reporting Standards (IFRS).

3.2 ΥΛΙΚΟ
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από ελληνόγλωσση και κυρίως,
ξενόγλωσση αρθρογραφία και βιβλιογραφία και επίσης, λήφθηκαν υπόψη έρευνες
και μελέτες από διεθνή ινστιτούτα και εταιρείες για λογαριασμό διεθνών
οργανισμών και φορέων (^^Π α γκόσμια Τράπεζα κλπ.)4

4.ζεφτέρης,2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4; ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΤΟΜΕΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ
4.1 ΟΡΙΣΜΟΙ
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα καταρτίζονται από το
Συμβούλιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα - International Public
Sector Accounting Standards Board (IPSASB) - παλιότερα γνωστό ως Επιτροπή
Δημόσιου Τομέα - Public Sector Committee (PSC) - με σκοπό την καθοδήγηση σε
θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς και λογιστικής του δημόσιου τομέα.
Τα IPSAS αφορούν τις οντότητες του δημόσιου τομέα (public sector entities)
0 Εθνικές κυβερνήσεις (National governments)
0 Περιφερειακές αρχές (Regional governments - state, provincial, territorial)
0 Τοπικές αρχές (Local governments - cities, towns)
0 Σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες (Related governmental entities - agencies,
commissions, etc)
Εξαιρούνται:
0 Δημόσιες Επιχειρήσεις (Government Business Enterprises)
0 Δημόσιες Τράπεζες
0 ΔΕΚΟ5

5Jones,2007

4.2 ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα είναι η παροχή
πληροφοριών στο κοινό, προκειμένου να ενισχυθούν σε κοινή βάση οι παγκόσμιες
οικονομίες. Σχεδιασμένα για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
γενικού ενδιαφέροντος, τα IPSAS θέτουν κριτήρια σχετικά με καίρια θέματα, όπως η
αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των σχετικών
λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας σύγκλισης των
λογιστικών και ελεγκτικών κανόνων, επιδιώκοντας τη διαρκή βελτίωση και
επικαιροποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες πληροφόρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
πρότυπα δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και είναι χρήσιμα για χώρες που δεν
έχουν αναπτύξει δικά τους πρότυπα για τον δημόσιο τομέα. ^ IPSASB υποστηρίζει
ένθερμα την εναρμόνιση των εθνικών προτύπων με τα IPSAS καθώς η υιοθέτηση
των IPSAS από τις κυβερνήσεις θα βελτιώσει την ποιότητα και συγκρισιμότητα των
οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται από τις οντότητες του δημόσιου
τομέα σε όλο τον κόσμο. 6

4.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η Επιτροπή δημόσιου τομέα (PSC) της διεθνούς ομοσπονδίας
λογιστών (IFAC) καθιερώθηκε στα τέλη του 1986. Τον Αύγουστο του
1997, το PSC αρχίζει ένα πρόγραμμα προτύπων με κατεύθυνση στην
ανάπτυξη των διεθνών προτύπων λογιστικής για το δημόσιο τομέα
(IPSAS) για την υποβολή οικονομικών καταστάσεων από τις οντότητες
του δημόσιου τομέα σε επίπεδο τοπικό, κράτους και εθνικής
κυβέρνησης. Η αρχική φάση του προγράμματος περιελάμβανε την
ανάπτυξη των IPSAS η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ασιατική
τράπεζα ανάπτυξης, την IFAC, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (ΠΑΗΕ) και την Παγκόσμια
Τράπεζα και ολοκληρώθηκε το 2002.
Το Νοέμβριο του 2004, η IFAC ενέκρινε αλλαγή ονόματος και νέο
καθορισμό αρμοδιοτήτων για το PSC. Το όνομα του PSC άλλαξε σε
Συμβούλιο για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο τομέα
(IPSASB) και οι αρμοδιότητές του εστίαζαν στην έκδοση των IPSAS.
6IFAC,2009
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 1997 ξεκίνησε η δημιουργία μιας δέσμης Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα, επηρεασμένα από τα υπάρχοντα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Μάλιστα αυτό πήρε και επίσημη μορφή το 2005 όταν
και συμφωνήθηκε η σύγκλιση των ΔΛΠΔΤ και των ΔΛΠ.
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα προορίζονται για τις
εθνικές κυβερνήσεις, τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις σχετικές
κυβερνητικές υπηρεσίες. Στον αντίποδα εξαιρούνται οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι
δημόσιες τράπεζες και οι Δ.Ε.Κ.Ο. Έχοντας σημαντική επιρροή από τα ΔΛΠ και το
Αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο, τα ΔΛΠΔΤ είναι κάτι παραπάνω από λογιστικοί
κανόνες, είναι πηγή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.7
Παρόλα αυτά, τα εν λόγω πρότυπα δεν έχουν μεταφραστεί επίσημα σε
κάποια άλλη γλώσσα αλλά η μόνη επίσημη εκδοχή τους μπορεί να βρεθεί στην

Αγγλική, γλώσσα στην οποία και γράφτηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις
περιπτώσεις αυτές η μετάφραση δεν είναι κάποια απλή διαδικασία καθώς ο
βασικός σκοπός δεν είναι μία λεπτομερής και ορθή επιστημονικά μετάφραση αλλά
η απόδοσή τους με τέτοιον τρόπο ώστε να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο των
διατάξεων.
Τα ΔΛΠΔΤ, μέσω του προτύπου υπ' αριθμόν 1, εισάγουν 8 νέες λογιστικές
, οι οποίες
, είναι:
,
8
αρχές
1. Αρχή της συνέχειας.
2. Αρχή της συνέπειας της παρουσίασης.
3. Αρχή του ουσιώδους
4. Αρχή της απαγόρευσης του συμψηφισμού.
5. Αρχή της συγκρισιμότητας.
6 . Αρχή της αποτύπωσης της επίδρασης της αλλαγής των εκτιμήσεων.

7. Αρχή της αναδρομικής διόρθωσης των λαθών.
8 . Αρχή της αναγνώρισης και προσαρμογής γεγονότων μετά την

δημοσίευση και γνωστοποίησης μη προσαρμόσιμων.
7ϋοη0$,2000:30
8Β0^8ηη,2007:94

4.4 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ KAI
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Παρακάτω παραθέτονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα :
1. Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων-Presentation of Financial
Statements
2. Καταστάσεις Ταμειακών Ροών- Cash Flow Statements
3. Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και ΛάθηAccounting Policies, Changes in Accounting Estimates an Errors
4. Επιδράσεις των Μεταβολών και Τιμών Συναλλάγματος-The Effects of
Changes in Foreign Exchange Rates
5. Κόστη Δανεισμού- Borrowing Costs
6. Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις-Consolidate and
Separate Financial Statements
7. Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις- Investments in Associates
8. Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες-Interests in Joint Ventures
9. Έσοδα από Συναλλαγές Ανταλλαγών-Revenue from Exchange Transactions
10. Χρηματοοικονομική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές Οικονομίες-Financial
Reporting in Hyperinflationary Economies
11. Συμβάσεις Κατασκευής-Construction Contracts
12. Αποθέματα-Inventories
13. Μισθώσεις-Leases
14. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς-Effects after the Reporting Date
15. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση-Financial
Instruments: Disclosure and Presentation
16. Επενδύσεις σε Ακίνητα: Investment Property
17. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις-Property, Plant and Equipment
18. Αναφορά/ Πληροφόρηση Τμημάτων-Segment Reporting
19. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις, Ενδεχόμενες Απαιτήσεις-Provision,
Contingent Liabilities and Contingent Assets
20. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών-Related Party Disclosures
21. Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων Χωρίς Ταμειακές ΣυναλλαγέςImpairment of Non-Cash-Generating Assets
22. Γνωστοποίηση Πληροφοριών για τον Κυβερνητικό Τομέα-Disclosure
Information about the General Government Sector
23. Έσοδα από μη Ανταλλακτικές Συναλλαγές-Revenue from Non-Exchange
Transactions

24. Παρουσίαση Πληροφοριών του Προϋπολογισμού στις Οικονομικές
Καταστάσεις- Presentation of Budget Information in Financial Statements
25. Παροχές σε εργαζόμενους-Employee Benefits
26' Απομείωση Αξίας Γενικών Περιουσιακών Στοιχείων-Impairment of Cash9
Generating Assets.

IPSAS

ΤΙΤΛΟΣ

IAS

1

Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων

1

2

Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

7

Λογιστικές

Πολιτικές,

Αλλαγές

στις

Λογιστικές

3

8
Εκτιμήσεις & Λάθη
Επιδράσεις

4
5
6

των

μεταβολών

Συναλλαγματικών
21

Ισοτιμιών
Κόστη Δανεισμού
Ενοποιημένες

23
&

Ξεχωριστές

Οικονομικές

Καταστάσεις

27

7

Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

28

8

Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες

31

9

Έσοδα Συναλλαγών

18

10

Χρηματοοικονομική

Πληροφόρηση

29

Υπερπληθωριστικών Οικονομιών
11

Συμβάσεις Κατασκευής

11

12

Αποθέματα

2

13

Μισθώσεις

17

14

Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Ισολογισμού

10

Χρηματοοικονομικά
15

Μέσα:

Γνωστοποιήσεις

&

Παρουσίαση

32

16

Επενδύσεις σε Ακίνητα

40

17

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

16

18

Πληροφόρηση Τμημάτων

14

19

Προβλέψεις Υποχρεώσεων & Απαιτήσεων

37

20

Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών

24

21

Απομειώσεις περιουσιακών Στοιχείων μη Ταμειακών

36

Συναλλαγών
22

Γνωστοποιήσεις Πληροφοριών Κυβερνητικού Τομέα

-

23

Έσοδα από Φόρους - Μεταφορές

-

Παρουσίαση Στοιχείων του Προϋπολογισμού στις
24
25
26

-

Οικονομικές Καταστάσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Απομειώσεις περιουσιακών Στοιχείων
Συναλλαγών
Πίνακας.1

9 Πηγή: taxheaven.gr

19
Ταμειακών

36

4.5 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων.
ΣΚΟΠΟΣ
Το παρόν Πρότυπο περιγράφει τη βάση παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων γενικής χρήσης, ώστε να εξασφαλίζεται συγκρισιμότητα τόσο με τις
οικονομικές καταστάσεις των προηγούμενων περιόδων της οικονομικής οντότητας
όσο και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων οικονομικών οντοτήτων. Θέτει
γενικές απαιτήσεις για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων,
κατευθυντήριες γραμμές για τη δομή τους και τις ελάχιστες απαιτήσεις για το
περιεχόμενό τους.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο για την κατάρτιση και
την παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Άλλα Δ.Π.Χ.Α. θέτουν τις
απαιτήσεις αναγνώρισης, επιμέτρησης και γνωστοποίησης συγκεκριμένων
συναλλαγών και άλλων γεγονότων.
Το παρόν Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στη δομή και το περιεχόμενο συνοπτικών
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά. Ωστόσο, οι παράγραφοι 15-35
εφαρμόζονται σε τέτοιες οικονομικές καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται
εξ ίσου σε όλες τις οικονομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
παρουσιάζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκείνων που
παρουσιάζουν ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το παρόν Πρότυπο χρησιμοποιεί
ορολογία που είναι κατάλληλη για μία οικονομική οντότητα κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Εάν
οικονομικές οντότητες με μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες του ιδιωτικού ή του
δημόσιου τομέα εφαρμόζουν αυτό το Πρότυπο, μπορεί να χρειάζεται να αλλάξουν
τις περιγραφές που χρησιμοποιούνται για ορισμένα συγκεκριμένα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων, αλλά και για τις ίδιες τις οικονομικές καταστάσεις.

2.Καταστάσεις Ταμειακών Ροών

ΣΚΟΠΟΣ

Οι πληροφορίες ως προς τις ταμιακές ροές μιας οικονομικής οντότητας είναι
χρήσιμες, για την παροχή στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας βάσης
για να εκτιμούν τη δυνατότητα της οικονομικής οντότητας να δημιουργεί ταμιακά
διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, αλλά και τις ανάγκες της οικονομικής οντότητας
να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμιακές ροές. Οι οικονομικές
αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες απαιτούν μια εκτίμηση της
δυνατότητας μιας οικονομικής οντότητας να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και
ταμιακά ισοδύναμα, καθώς και του χρόνου και της βεβαιότητας της δημιουργίας
των διαθεσίμων αυτών.
Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να απαιτεί την παροχή πληροφοριών, σχετικά
με τις ιστορικές μεταβολές στα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμιακά ισοδύναμα μιας
οικονομικής οντότητας μέσω της κατάστασης ταμιακών ροών, η οποία κατατάσσει
τις ταμιακές ροές της περιόδου σε ροές από λειτουργικές, επενδυτικές και
χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οικονομική οντότητα θα καταρτίζει μια κατάσταση ταμιακών ροών σύμφωνα με
τις απαιτήσεις αυτού του Προτύπου και θα την παρουσιάζει ως ένα αναπόσπαστο
μέρος των οικονομικών καταστάσεών της για κάθε περίοδο για την οποία
παρουσιάζονται οικονομικές καταστάσεις. Αυτό το Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 7
Κατάσταση μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως, που είχε εγκριθεί τον
Ιούλιο του 1977.
Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής οντότητας
ενδιαφέρονται για το πώς η οικονομική οντότητα δημιουργεί και χρησιμοποιεί τα
ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμιακά ισοδύναμα. Αυτό είναι άσχετο από τη φύση των
δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας και ανεξάρτητο από το αν τα ταμιακά
διαθέσιμα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόν της οικονομικής οντότητας, όπως
μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Οι
οικονομικές οντότητες χρειάζονται ταμιακά διαθέσιμα για τους ίδιους ουσιαστικά
λόγους, παρά την οποιαδήποτε διαφορά που θα μπορούσε να υπάρχει στις κύριες
δραστηριότητές τους που δημιουργούν έσοδα. Χρειάζονται ταμιακά διαθέσιμα για
να διεξάγουν τις δραστηριότητες τους, να πληρώνουν τις δεσμεύσεις τους και να
παρέχουν οφέλη στους επενδυτές τους. Συνεπώς, αυτό το Πρότυπο επιβάλλει σε
όλες τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν μια κατάσταση ταμιακών ροών.

3.Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και
Λάθη

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει τα κριτήρια για την
επιλογή και τη μεταβολή των λογιστικών πολιτικών, μαζί με το λογιστικό χειρισμό
και τη γνωστοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις λογιστικές
εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. Το Πρότυπο επιδιώκει να ενισχύσει τη
σχετικότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής
οντότητας και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων αυτών σε βάθος
χρόνου και με τις οικονομικές καταστάσεις άλλων οικονομικών οντοτήτων.
Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τις λογιστικές πολιτικές, εκτός των
μεταβολών των λογιστικών πολιτικών, θέτονται στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται στην επιλογή και την εφαρμογή λογιστικών
πολιτικών και τη λογιστικοποίηση των μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, τις
λογιστικές εκτιμήσεις και τις διορθώσεις λαθών. Οι φορολογικές επιδράσεις των
διορθώσεων λαθών προγενέστερων περιόδων και των αναδρομικών προσαρμογών
για την εφαρμογή μεταβολών στις λογιστικές πολιτικές, λογιστικοποιούνται και
γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος.

4.Επιδράσεις των Μεταβολών των Τιμών Συναλλάγματος
ΣΚΟΠΟΣ
Μια οικονομική οντότητα μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο εξωτερικό με
δύο τρόπους. Μπορεί να έχει συναλλαγές σε ξένα νομίσματα ή δικές της
εκμεταλλεύσεις στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, μια οικονομική οντότητα μπορεί να
παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σε ξένο νόμισμα. Ο σκοπός του
παρόντος Προτύπου είναι να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και εκμεταλλεύσεις στο
εξωτερικό στις οικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας και τον τρόπο
με τον οποίο μετατρέπονται οι οικονομικές καταστάσεις σε νόμισμα παρουσίασης.

Πρωταρχικά θέματα είναι η επιλογή της συναλλαγματικής ισοτιμίας και η
παρουσίαση των επιδράσεων των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις
οικονομικές καταστάσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται :

α)στο λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών και των υπολοίπων σε ξένα νομίσματα,
εκτός από συναλλαγές που αφορούν παράγωγα και υπόλοιπα που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση

β) στη μετατροπή των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης εκμεταλλεύσεων
στο εξωτερικό, που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής
οντότητας μέσω μιας ολικής ή αναλογικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής
θέσης και

γ) στη μετατροπή των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της οικονομικής
οντότητας σε νόμισμα παρουσίασης.
Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται στην παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων της οικονομικής οντότητας σε ξένο νόμισμα και θέτει τις απαιτήσεις
ώστε οι προκύπτουσες οικονομικές καταστάσεις να χαρακτηρίζονται ως σύμμορφες
προς τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το Πρότυπο καθορίζει τις
πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν για μετατροπές οικονομικών
πληροφοριών σε ξένο νόμισμα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. Το παρόν
Πρότυπο δεν εφαρμόζεται στην παρουσίαση σε μια κατάσταση ταμιακών ροών, των
ταμιακών ροών που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα ή στη μετατροπή
των ταμιακών ροών μιας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό.

5. Κόστη Δανεισμού
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ
Το κόστος δανεισμού που μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροίτις προϋποθέσεις αποτελεί
τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού. Τα λοιπά είδη κόστους δανεισμού
αναγνωρίζονται ως έξοδα.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι οικονομικές οντότητες εφαρμόζουν το παρόν Πρότυπο για τη λογιστική
παρακολούθηση του κόστους δανεισμού. Το Πρότυπο δεν ασχολείται με το

πραγματικό ή το τεκμαρτό κόστος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένου και του
προνομιούχου κεφαλαίου που δεν κατατάσσεται στις υποχρεώσεις.
Οι οικονομικές οντότητες δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Πρότυπο σε
κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή:
(α) ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, το οποίο
επιμετράται στην εύλογη αξία, για παράδειγμα ενός βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου ή
(β) αποθεμάτων που παράγονται ή κατασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες και σε
επαναλαμβανόμενη βάση.

6. Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται για την κατάρτιση και παρουσίαση των
ενοποιημένων οικονομικών κατα στάσεων για όμιλο οικονομικών οντοτήτων που
υπάγεται στον έλεγχο μιας μητρικής εταιρείας.

Το Πρότυπο δεν ασχολείται με μεθόδους λογιστικής για συνενώσεις επιχειρήσεων
και τις επιδράσεις τους στην ενοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας που
προκύπτει σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται
επίσης στο λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, από κοινού
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική
οντότητα επιλέγει να παρουσιάσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις ή όταν αυτό
επιβάλλεται από τοπικούς κανονισμούς.

7.Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις. Όμως, δεν ισχύει για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που
κατέχονται από:

α) οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή
β) αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και
παρόμοιες οικονομικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, που, κατά την αρχική αναγνώριση,
χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω του κέρδους ή της ζημίας ή που
κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται
λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 και οι μεταβολές στην αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην
περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται.

8. Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε
κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων,
εσόδων και εξόδων της κοινοπραξίας στις οικονομικές καταστάσεις των μελών των
κοινοπραξιών και των επενδυτών, ανεξάρτητα από τις δομές ή τις μορφές με τις
οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Όμως, δεν εφαρμόζεται σε
συμμετοχές μελών κοινοπραξιών σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες
που κατέχονται από:

α) οργανισμούς διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή

β) αμοιβαία κεφάλαια, καταπιστευματικές επενδυτικές μονάδες (unit trusts), και
παρόμοιες οικονομικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
κεφαλαίων που συνδέονται με επενδύσεις, που, κατά την αρχική αναγνώριση,
χαρακτηρίζονται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων ή που
κατατάσσονται ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση και αντιμετωπίζονται
λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και
επιμέτρηση. Τέτοιες επενδύσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 και οι
μεταβολές στην αξία αυτή αναγνωρίζονται ως κέρδος ή ζημία στην περίοδο κατά
την οποία πραγματοποιούνται.

2. Το μέλος της κοινοπραξίας που έχει συμμετοχή σε από κοινού ελεγχόμενη

οικονομική οντότητα απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις των παραγράφων 30
(αναλογική ενοποίηση) και 38 (μέθοδος καθαρής θέσης) όταν πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

α) η συμμετοχή κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες

β) εφαρμόζεται η εξαίρεση της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και
ατομικές οικονομικές καταστάσεις που επιτρέπει σε μητρική εταιρεία που επίσης
έχει συμμετοχή σε από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα να μην παρουσιάζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή

γ) ισχύουν όλα τα ακόλουθα:

ΐ) το μέλος της κοινοπραξίας κατέχεται εξ ολοκλήρου από άλλη εταιρεία ή κατέχεται
μερικώς από άλλη οικονομική οντότητα και οι ιδιοκτήτες της,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί
ότι το μέλος της κοινοπραξίας δεν θα εφαρμόσει την αναλογική ενοποίηση ή τη
μέθοδο της καθαρής θέσης και δεν έχουν αντιρρήσεις επ' αυτού,

ΐΐ) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι του μέλους της κοινοπραξίας δεν αποτελούν
αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης (σε εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή
σε εξωχρηματιστηριακή αγορά, περιλαμβανομένων τοπικών και περιφερειακών
αγορών),

ΐΐΐ) ο κοινοπρακτών δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των
οικονομικών καταστάσεών του σε επιτροπή χρηματιστηριακών συναλλαγών ή άλλη
ρυθμιστική αρχή προκειμένου να εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε
δημόσια αγορά και

ΐν) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία του μέλους της
κοινοπραξίας δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

9. Έσοδα από Συναλλαγές Ανταλλαγών

ΣΚΟΠΟΣ

Στο Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, ως
έσοδα ορίζονται οι αυξήσεις στα οικονομικά οφέλη, κατά τη διάρκεια της λογιστικής
περιόδου, με τη μορφή εισροών ή αυξήσεων των περιουσιακών στοιχείων ή
μειώσεων των υποχρεώσεων, που καταλήγουν σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων,
άλλη από εκείνη που συνδέεται με εισφορές των συμμετεχόντων στα ίδια
κεφάλαια. Τα έσοδα εμπεριέχουν τόσο τα τακτικά όσο και τα έκτακτα έσοδα και
κέρδη. Τα τακτικά έσοδα προκύπτουν κατά την πορεία των συνήθων
δραστηριοτήτων μιας οικονομικής οντότητας και αναφέρονται με μια ποικιλία
διαφορετικών λογαριασμών, που συμπεριλαμβάνουν τις πωλήσεις, τις αμοιβές,
τους τόκους, τα μερίσματα και τα δικαιώματα. Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να
προδιαγράψει τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, που προκύπτουν από
ορισμένους τύπους συναλλαγών και γεγονότων.

Βασικό θέμα στη λογιστική των εσόδων αποτελεί ο προσδιορισμός του χρόνου
αναγνώρισης του εσόδου. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα
οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Αυτό το Πρότυπο καθορίζει τις
περιπτώσεις στις οποίες πληρούνται αυτά τα κριτήρια και συνεπώς αναγνωρίζεται
το έσοδο. Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή αυτών των
κριτηρίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Το παρόν Πρότυπο να εφαρμόζεται για τη λογιστική παρακολούθηση των
εσόδων, που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές και γεγονότα:

α) πώληση αγαθών

β) παροχή υπηρεσιών και

γ) την από μέρους τρίτων χρησιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής
οντότητας, τα οποία αποφέρουν τόκους, δικαιώματα και μερίσματα.
Στα αγαθά περιλαμβάνονται αυτά που παράγει η οικονομική οντότητα, με σκοπό
την πώλησή τους, καθώς και τα αγορασμένα αγαθά προς μεταπώληση, όπως
εμπορεύματα αγορασμένα από έναν λιανοπωλητή ή οικόπεδα και άλλη ιδιοκτησία
που κατέχεται προς μεταπώληση.

Η παροχή υπηρεσιών τυπικά περιλαμβάνει την εκτέλεση από την οικονομική
οντότητα ενός συμβατικώς συμφωνημένου έργου, κατά τη διάρκεια μιας
συμφωνημένης χρονικής περιόδου. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρασχεθούν μέσα σε
μία μόνο περίοδο ή κατά τη διάρκεια περισσότερων περιόδων. Μερικές συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών είναι άμεσα σχετιζόμενες με συμβάσεις κατασκευής, για
παράδειγμα, εκείνες για υπηρεσίες διαχείρισης έργου και αρχιτεκτόνων. Τα έσοδα
που προκύπτουν από αυτές τις συμβάσεις δεν εξετάζονται από αυτό το Πρότυπο,
αλλά αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις κατασκευής,
όπως καθορίζονται στο ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής.
Η χρησιμοποίηση από τρίτους, περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής
οντότητας αποφέρει έσοδα με τις ακόλουθες μορφές:

α) τόκοι — επιβαρύνσεις για τη χρησιμοποίηση μετρητών ή ταμιακών ισοδυνάμων
ή ποσών οφειλόμενων στην οικονομική οντότητα

β) δικαιώματα — επιβαρύνσεις για τη χρησιμοποίηση μακροπρόθεσμων
περιουσιακών στοιχείων της οικονομικής οντότητας, για παράδειγμα, διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, σημάτων, εκδοτικών δικαιωμάτων και λογισμικού και

γ) μερίσματα — διανομές κερδών στους κατόχους συμμετοχικών τίτλων σε
αναλογία της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίου.

10. Χρηματοοικονομική Αναφορά σε Υπερπληθωριστικές
Οικονομίες

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται στις οικονομικές καταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κάθε
οικονομικής οντότητας της οποίας το νόμισμα λειτουργίας είναι νόμισμα μιας
υπερπληθωριστικής οικονομίας.

Σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, η χωρίς επαναδιατύπωση παρουσίαση των
αποτελεσμάτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης στο τοπικό νόμισμα, δεν
έχει χρησιμότητα. Το χρήμα χάνει την αγοραστική δύναμη σε τέτοιο βαθμό, ώστε η
σύγκριση των ποσών από συναλλαγές και άλλα γεγονότα που συνέβησαν σε

διαφορετικούς χρόνους, ακόμη και μέσα στην ίδια λογιστική περίοδο, είναι
παραπλανητική. Το παρόν Πρότυπο δεν καθορίζει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό,
από το οποίο θεωρείται ότι αρχίζει ο υπερπληθωρισμός.
Το πότε η επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το παρόν
Πρότυπο, καθίσταται αναγκαία, αποτελεί θέμα κρίσης.

11. Συμβάσεις Κατασκευής

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό του
κόστους και των εσόδων που σχετίζονται με τις συμβάσεις κατασκευής. Λόγω της
φύσης της δραστηριότητας που αναλαμβάνεται στις συμβάσεις κατασκευής, η
ημερομηνία κατά την οποία η συμβατική δραστηριότητα αρχίζει και η ημερομηνία
που η δραστηριότητα ολοκληρώνεται συνήθως εμπίπτουν σε
διαφορετικές λογιστικές περιόδους. Συνεπώς, το βασικό θέμα για τη λογιστική
παρακολούθηση των συμβάσεων κατασκευής είναι η κατανομή των συμβατικών
εσόδων και του κόστους στις λογιστικές περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το
κατασκευαστικό έργο.
Αυτό το Πρότυπο χρησιμοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης που καθιερώνονται στο
Πλαίσιο για την κατάρτιση και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, για να
καθορίσει πότε τα συμβατικά έσοδα και το συμβατικό κόστος πρέπει να
αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
Επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτό το Πρότυπο θα εφαρμόζεται για τη λογιστική αντιμετώπιση των συμβάσεων
κατασκευής στις οικονομικές καταστάσεις των εργοληπτών.

12. Αποθέματα

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό των
αποθεμάτων. Ένα βασικό θέμα της λογιστικοποίησης των αποθεμάτων είναι το
ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και μεταφέρεται σε
νέο μέχρις ότου αναγνωριστούν τα σχετιζόμενα έσοδα. Το Πρότυπο αυτό παρέχει
οδηγίες για τον τρόπο προσδιορισμού του κόστους και την εν συνεχεία αναγνώρισή
του ως έξοδο, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποτίμησης της λογιστικής
αξίας μέχρι την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Επίσης παρέχει οδηγίες ως προς τους
τύπους προσδιορισμού του κόστους που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση
των αποθεμάτων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2. Το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται σε όλα τα αποθέματα εκτός από:

α) έργα υπό εκτέλεση που προκύπτουν σύμφωνα με συμβάσεις κατασκευής,
συμπεριλαμβάνοντας άμεσα συνδεόμενες συμβάσεις υπηρεσιών ,
β) χρηματοοικονομικά μέσα,
γ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με αγροτική δραστηριότητα και
αγροτική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής.

13.Μισθωσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει, για τους μισθωτές και
τους εκμισθωτές, τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που
πρέπει να εφαρμοσθούν για τις μισθώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για τη λογιστική όλων των μισθώσεων, εκτός
από:

α) μισθώσεις για εξερεύνηση ή χρήση μεταλλευμάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου
και ομοίων μη ανανεώσιμων πόρων και

β) συμβάσεις παραχώρησης δικαιωμάτων στοιχείων όπως οι κινηματογραφικές
ταινίες, οι μαγνητοσκοπήσεις, τα θεατρικά έργα, τα χειρόγραφα κείμενα, οι
ευρεσιτεχνίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

14. Γεγονότα μετά την Ημερομηνία Αναφοράς

ΣΚΟΠΟΣ

1. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να προδιαγράψει:

α) πότε μια οικονομική οντότητα πρέπει να προσαρμόζει τις οικονομικές
καταστάσεις της για γεγονότα μετά την ημερομηνία που έχει καθοριστεί και

β) τις γνωστοποιήσεις που η οικονομική οντότητα πρέπει να παρέχει σχετικά με
την ημερομηνία που οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά
με γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς.

Το Πρότυπο επίσης απαιτεί ότι η οικονομική οντότητα δεν πρέπει να καταρτίζει τις
οικονομικές καταστάσεις της με βάση την συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Going
Concern), αν γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς δείχνουν ότι η παραδοχή
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ορθή.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αυτό το Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για τη λογιστικοποίηση και
γνωστοποίηση των γεγονότων μετά την ημερομηνία αναφοράς.

15. Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και
Παρουσίαση

Το πρότυπο απαλείφθηκε.

16. Επενδύσεις σε Ακίνητα

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των
επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται κατά την αναγνώριση, επιμέτρηση και
γνωστοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα.
Μεταξύ άλλων, το παρόν Πρότυπο ισχύει για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων επί
επενδύσεων σε ακίνητα που κατέχονται βάσει μίσθωσης που αντιμετωπίζεται
λογιστικά ως χρηματοδοτική στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή και την
επιμέτρηση της επένδυσης σε ακίνητα που παρέχονται στον μισθωτή βάσει
λειτουργικής μίσθωσης στις οικονομικές καταστάσεις του εκμισθωτή.

17. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισμό
για τα ενσώματα πάγια ώστε οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να
διακρίνουν τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την επένδυση της οικονομικής
οντότητας σε ενσώματα πάγια και τις μεταβολές αυτής της επένδυσης. Πρωταρχικά
θέματα στη λογιστική των ενσώματων παγίων αποτελούν η αναγνώριση των
περιουσιακών στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους, οι
επιβαρύνσεις αποσβέσεων και οι ζημίες απομείωσης που πρέπει να αναγνωριστούν
σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο πρέπει να εφαρμόζεται για το λογιστικό χειρισμό των
ενσώματων παγίων, εκτός όταν ένα άλλο Πρότυπο απαιτεί ή επιτρέπει διαφορετικό
λογιστικό χειρισμό.

18.Αναφορά/ Πληροφόρηση Τμημάτων

ΣΚΟΠΟΣ
Μια οικονομική οντότητα γνωστοποιεί πληροφορίες που παρέχουν στους χρήστες
των οικονομικών καταστάσεών της τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το είδος και τα
οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τις οποίες
αναλαμβάνει και τα οικονομικά περιβάλλοντα στα οποία λειτουργεί.

19. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις, Ενδεχόμενες
Απαιτήσεις

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι ορθά κριτήρια
αναγνώρισης και βάσεις επιμέτρησης, εφαρμόζονται για τις προβλέψεις,
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ότι επαρκείς
πληροφορίες γνωστοποιούνται στο προσάρτημα, για να καθιστούν ικανούς τους
χρήστες να αντιλαμβάνονται τη φύση, το χρονοδιάγραμμα και το ποσό τους.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν Πρότυπο θα εφαρμόζεται από όλες τις οικονομικές οντότητες για τη
λογιστική των προβλέψεων, ενδεχόμενων υποχρεώσεων και ενδεχόμενων
περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:
α) εκείνες που προκύπτουν από εκτελεστέες συμβάσεις, εκτός αν η σύμβαση είναι
επαχθής και
β) εκείνες που καλύπτονται από άλλο Πρότυπο.

20. Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονομικές
καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας εμπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που
απαιτούνται προκειμένου να επιστήσουν την προσοχή στο ενδεχόμενο ότι η
οικονομική θέση και το κέρδος ή η ζημία της δύνανται να έχουν επηρεαστεί από την
ύπαρξη συνδεδεμένων μερών και από τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα
που αφορούν τα συνδεδεμένα μέρη αυτά.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται:

α) στην επισήμανση των σχέσεων και των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων
μερών

β) στην επισήμανση των ανεξόφλητων υπολοίπων που αφορούν την οικονομική
οντότητα και τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη

γ) στην επισήμανση των συνθηκών υπό τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση των
στοιχείων α) και β) ανωτέρω και

δ) στον καθορισμό των γνωστοποιήσεων που πρέπει να γίνονται για τα στοιχεία
αυτά.

21.Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων μη Ταμειακών
Συναλλαγών.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει τις διαδικασίες που
εφαρμόζει μια οικονομική οντότητα, για να εξασφαλίσει ότι τα περιουσιακά
στοιχεία της απεικονίζονται σε αξία όχι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Ένα περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό
του αξία, αν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το ποσό που ανακτάται μέσω χρήσης ή
πώλησης του περιουσιακού αυτού στοιχείου. Αν αυτό συμβαίνει, το περιουσιακό
στοιχείο χαρακτηρίζεται ως απομειωμένης αξίας και το Πρότυπο απαιτεί η
οικονομική οντότητα να αναγνωρίζει ζημία απομείωσης. Το Πρότυπο επίσης
καθορίζει πότε μια οικονομική οντότητα πρέπει να αναστρέφει τη ζημία
απομείωσης και προδιαγράφει τις γνωστοποιήσεις.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται για τη λογιστική της απομείωσης της αξίας όλων
των περιουσιακών στοιχείων, εκτός από:
α) αποθέματα (βλ. ΔΛΠ 2 Αποθέματα)
β) περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από συμβάσεις κατασκευής έργων (βλ.
ΔΛΠ 11 Συμβάσεις κατασκευής)
γ) αναβαλλόμενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία (βλ. ΔΛΠ 12 Φόροι
εισοδήματος)
δ) περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους (βλ. ΔΛΠ
19 Παροχές σε εργαζομένους)
ε) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση
στ) επενδύσεις σε ακίνητα που επιμετρώνται στην εύλογη αξία (βλ. ΔΛΠ 40
Επενδύσεις σε ακίνητα)
ζ) βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν σε αγροτική δραστηριότητα και τα
οποία επιμετρώνται στην εύλογη αξία μείον εκτιμώμενα κόστη σημείου πώλησης
(βλ. ΔΛΠ 41 Γεωργία)
η) το αναβαλλόμενο κόστος απόκτησης και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, που
προκύπτουν από τα συμβατικά δικαιώματα του ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με
ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια και
θ) μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή ομάδες διάθεσης) που
κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 Μη

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες.

22.Γνωστοποίηση Πληροφοριών νια τον Κυβερνητικό Τομέα

23/Εσοδα από φόρους, Μεταφορές

24. Παρουσιαση στοιχείων του Προϋπολογισμού στις
Οικονομικές Καταστάσεις
25. Παροχές σε εργαζομένους
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος Προτύπου είναι να προδιαγράψει τη λογιστική και τις
γνωστοποιήσεις για παροχές σε εργαζόμενους. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική
οντότητα να αναγνωρίζει:

α) υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος έχει παράσχει υπηρεσία με αντάλλαγμα
παροχές σε που θα καταβληθούν μελλοντικά και

β) έξοδο, όταν η οικονομική οντότητα αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από την υπηρεσία που παρασχέθηκε από έναν εργαζόμενο με
αντάλλαγμα την καταβολή παροχών.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν Πρότυπο εφαρμόζεται από έναν εργοδότη για τη λογιστική
αντιμετώπιση όλων των παροχών σε εργαζόμενους, εκτός εκείνων στις οποίες
εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών.

26.Απομειώσεις Περιουσιακών Στοιχείων Ταμειακών
Συναλλαγών.10
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5.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ.

Κατά την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα
προέκυψε ένα σύνολο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων επιτρέποντας μία
περισσότερο κριτική ματιά στο συγκεκριμένο θέμα.
Ξεκινώντας από τα θετικά, τα ΔΛΠΔΤ βελτιώνουν την ποιότητα των λογιστικών
καταστάσεων παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλότερου επιπέδου χρηματοοικονομική
πληροφόρηση.11
Παράλληλα, μέσω της ταυτόχρονης εφαρμογής τους σε ένα σύνολο χωρών
επιτεύχθηκε η μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των λογιστικών συστημάτων σε
διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερη η συγκρισιμότητα των
επιδόσεων μεταξύ δύο κρατών ή ακόμα και δύο φορέων κρατικής εξουσίας.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ΔΛΠΔΤ έχει να κάνει με την εύλογη αξία (fair value).
Η εύλογη αξία αποτελεί μία καινοτομία των ΔΛΠ την οποία υιοθέτησαν και τα
ΔΛΠΔΤ. Όπως γίνεται στις εταιρείες που ακολουθούν τις προσταγές των ΔΛΠ έτσι
και οι δημόσιοι φορείς παρουσιάζουν την πραγματική αξία των περιουσιακών τους
στοιχείων.
Τέλος, μέσω των ΔΛΠΔΤ επιτυγχάνετε η καλύτερη διαχείριση των εσόδων και των
εξόδων, καθώς υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα την λήψη αποφάσεων.
Ταυτόχρονα προωθούν την διαφάνεια και την αξιοκρατία ωθώντας ακόμα
περισσότερο προς έναν αποτελεσματικό τρόπο λήψης αποφάσεων.
Η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και για το λόγο αυτό σε
πολλές χώρες είτε καθυστερεί είτε δεν πραγματοποιείται σωστά. Σύμφωνα με
μελετητές, το βασικότερο πρόβλημα είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού,
δηλαδή εκπαιδευμένων και ικανών λογιστών στις δημόσιες οντότητες, και
θεωρείται ο κύριος λόγος της μη υιοθέτησης και εφαρμογής των ΔΛΠΔΤ. Η
διαδικασία της κατάρτισης αλλά και η διαδικασία της πρόσληψης και της
στελέχωσης των δημόσιων οντοτήτων θα είναι χρονοβόρα και σε πολλές
περιπτώσεις μη αποτελεσματική λόγω του όγκου των αποτελεσμάτων.
Ακόμα, η ανάγκη αλλαγής των ήδη υπάρχοντων λογιστικών πληροφοριακών
συστημάτων(ΞΡΡ) και η ανάγκη υιοθέτησης νέων αποτελεί ένα ακόμη μείζον
πρόβλημα για τις κυβερνήσεις των χωρών. Απαιτείται εκπαίδευση του ανθρώπινου
δυναμικού και ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών υποδομών για την εφαρμογή των νέων
πληροφοριακών συστημάτων , διαδικασίες οι οποίες έχουν χρηματικό και χρονικό
κόστος για τις κυβερνήσεις.

Το κόστος της υιοθέτησης των ΔΛΠΔΤ έρχεται να προστεθεί στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η εφαρμογή τους σε πολλές χώρες. Το κόστος εφαρμογής
συμπεριλαμβάνει τόσο το κόστος εκπαίδευσης και ενημέρωσης όσο και το κόστος
κατάλληλου λογισμικού. 13
Οι προσπάθειες εφαρμογής ενός κοινού λογιστικού συστήματος παγκοσμίως
είναι πολύ πιθανόν να αποτύχουν καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν
προβλήματα και κρίσεις στο εσωτερικό κάποιων χωρών εξαιτίας του τρόπου
υπολογισμού των οικονομικών μεγεθών.12
Δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε, ότι το κόστος υιοθέτησης και εφαρμογής των
συγκεκριμένων προτύπων δεν είναι σταθερό και εξαρτάται εν πολλοίς από το
δημόσιο λογιστικό επίπεδο μίας χώρας. Είναι λοιπόν δυνατό το κόστος εφαρμογής
του συστήματος να είναι δυσβάσταχτο και να μην μπορεί να το υποστηρίξει η
οικονομία ενός μικρού κράτους.

11ϋ0Πθ5,2007
12Schaafer, 2006
13 Ργκθ , 2007

6.ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η παρεχόμενη οικονομική και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς
οργανισμούς και ιδρύματα αποτελεί βασικό παράγοντα στην επίλυση
των κυριότερων προβλημάτων κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και
εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα. Παρ'
όλα αυτά, για την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων είναι
αναγκαία η πολιτική υποστήριξης και η θέληση των εθνικών
κυβερνήσεων. Οι βασικοί λήπτες πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει να
υποστηρίξουν ενεργά τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά τη διαδικασία
υιοθέτησης των προτύπων.
Όσον αφορά τα προβλήματα ελλιπούς εκπαίδευσης και λογιστικής
εξειδίκευσης , η κυβέρνηση θα πρέπει να οργανώσει ένα σωστό και
αποτελεσματικό σχέδιο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του ανθρ'ςπινου
δυναμικού της ώστε να εξασφαλίσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα
στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Μάλιστα, οι περισσότερες μεγάλες
ελεγκτικές εταιρείες, όπως η Pricewaterhouse Coopers,
πραγματοποιούν οργανωμένα σεμινάρια για τα ΔΛΠΔΤ για τους
πελάτες τους, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση στην
εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων της. Οι περισσότερες χώρες
οι οποίες είτε βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησης, είτε επιθυμούν
να υιοθετήσουν τα ΔΛΠΔΤ , στηρίζονται οικονομικά και τεχνικά από
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ασιατική Κεντρική Τράπεζα και η
Παγκόσμια Τράπεζα.
Τέλος, η μελέτη των περιπτώσεων άλλων χωρών και η συνεργασία με
αυτές αποτελεί έναν άλλον τρόπο διευκόλυνσης της επίλυσης των
πιθανών προβλημάτων. Χώρες όπως η Ελβετία και η Νέα Ζηλανδία
έχουν ήδη υιοθετήσει τα ΔΛΠΔΤ και τα εφαρμόζουν κανονικά. Οι
μέθοδοι αποτελεσματικής επίλυσης των προβλημάτων που
αντιμετώπισαν οι χώρες αυτές μπορούν να υιοθετηθούν και να
εφαρμοστούν για την επίλυση παρόμοιας φύσης προβλημάτων.14

14Μαραγκού,2008

7.ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται μια έρευνα με τη μορφή
ερωτηματολογίου, τα αποτελέσματα της οποίας παρατίθενται
παρακάτω με τη μορφή διαγραμμάτων. Η έρευνα έλαβε χώρα σε
δημόσιες επιχειρήσεις και υπηρεσίες των δήμων Καβάλας και
Τρικάλων. Συγκεκριμένα, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 20
ερωτηθέντες, οι οποίοι απασχολούνταν σε νοσοκομεία, δημοτικές
βιβλιοθήκες, ΔΕΗ, ΤΕΙ Καβάλας, Ιχθυόσκαλα Καβάλας, Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Καλαμπάκας καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία με δύο
ορκωτούς λογιστές, γνώστες των ΔΛΠΔΤ.

1.Γνωρίζετε για την ύπαρξη η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ;

Όπως βλέπουμε το 75% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά,
γνωρίζοντας για τα ΔΛΠΔΤ και για την υποχρεωτική εφαρμογή των
προτύπων.

2.'Εχετε ενημερωθει για τα ΔΛΠΔΤ?

Επίσης θετική ήταν με λίγες απώλειες και η δεύτερη ερώτηση που
αφορούσε την ενημέρωση των συγκεκριμένων αρμόδιων ατόμων σε
κάθε δημόσια υπηρεσία.
■
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3.Πόσο εύκολη είναι η διαδικασία εφαρμογής των ΔΛΠΔΤ?
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Στην τρίτη ερώτηση, είδαμε κατα κύριο λογο εαν στις δημοσίες
υπηρεσίες εφαρμόζεται κάποιο από τα ΔΛΠΔΤ. Το 40% του πλήθους
των περιπτώσεων απάντησε αρνητικά πράγμα που σημαίνει ότι η
υιοθέτηση και η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιμο
στάδιο.
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4.Υπήρξε επαρκής πληροφόρηση μέσω πχ σεμιναρίων για την εφαρμογή των
ΔΛΠΔΤ?
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Στην ερώτηση, εάν υπήρξε ενημέρωση μέσω διαφόρων σεμιναρίων ή
προγραμμάτων το 57% απάντησε αρνητικά που σημαίνει ότι ένα
μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι αρμόδιοι φορείς των εκάστοτε
κυβερνήσεων. Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω η χώρα μας χρήζει
εκπαίδευσης και ενημέρωσης των πολιτών.

5.
Κατά την γνώμη σας η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ θα βελτίωνε την οικονομική
κατάσταση των δημοσίων επιχειρήσεων στην χώρα μας;

Στην 5η και τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου οι απόψεις
διίστανται καθώς εφόσον κατά μεγάλο βαθμό δεν έχουν εφαρμοστεί
τα ΔΛΠΔΤ.

8.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ UNICEF

Τα λεπτομερή στοιχεία για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων για τον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα βρίσκονται
σε έλλειψη. Ένας από τους λόγους αυτής της έλλειψης αδιαμφισβήτητα είναι το ότι
αποτελούν κάτι νέο τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για την ίδια την επιστήμη.
Αντιθέτως, στην φτωχή ούτως ή άλλως βιβλιογραφία εντοπίστηκε η περίπτωση της
Unicef.
Η Unicef μαζί με τους άλλους οργανισμούς και γραμματείες των Ηνωμένων
Εθνών αποφάσισαν να εφαρμόσουν τα ΔΛΠΔΤ το 2010. Τον Ιούνιο του 2009
ορίσθηκε το 2012 ως το έτος πλήρους εναρμόνισης στις διατάξεις των ΔΛΠΔΤ. Οι
πιο σημαντικές εισηγήσεις είχαν να κάνουν με τον τρόπο σύνδεσης της Unicef με τα
άλλα γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και με διάφορες διοικητικές
ενέργειες. Το κόστος εφαρμογής ανήλθε στα $ 6.000.000 για την περίοδο 2008 2009 και $ 4.800.000 για την περίοδο 2010 - 2011, ενώ το συνολικό κόστος θα
αυξηθεί και άλλο για το διάστημα 2012 - 2013.13

13Unicef,2010:2

9.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Η Γεωργία αποτελεί την πρώτη σε μεταρρυθμίσεις χώρα σύμφωνα με την
Παγκόσμια Τράπεζα.14 Μία από τις σημαντικότερες

μεταρρυθμίσεις που

ολοκληρώνει είναι η εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ. Η εμπειρία της Γεωργίας μας παρέχει
ορισμένες πολύτιμες πληροφορίες όπως:15
> Τα ΔΛΠΔΤ είναι ευκολότερο να εφαρμοστούνε εάν έχε ήδη
εφαρμοστεί το GFS 2001.
> Τα ΔΛΠΔΤ πρέπει να εφαρμοστούν σε χρονικό ορίζοντα που να
ξεπερνάει την δεκαετία.
> Η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την ρευστότητα δεν
είναι εφικτή σε όλες τις χώρες.
Μία χώρα για να θεωρείται ότι έχει συμμορφωθεί πρέπει να έχει εφαρμόσει
πλήρως τα ΔΛΠΔΤ, κάτι που θέλει πολύ καιρό για να γίνει.

14 http://web.worldbank.org/WBSΓΓE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/IDA/0„contentMDK:21488040~page
PK:51236175~piPK:437394~theSitePK:73154,00.html [17 Μαϊου 2012]

15http://icgfm.blogspot.com/2010/12/ipsas-case-study-in-republic-of-georgia.html

[17 Μαϊου 2012]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η υιοθέτηση των ΔΛΠΔΤ στην χώρα μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα πρώιμο
στάδιο. Παρόλα αυτά, η πλήρης εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ στους δημόσιους φορείς και
στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα βοηθήσει στην επίλυση θεμάτων που
έχουν να κάνουν με την ορθολογική διαχείριση, την πληροφόρηση, την
αποδοτικότητα και την χρηματοδότηση. Άλλωστε παρά τα εμπόδια που
προκύπτουν, όλο και περισσότερες χώρες κατευθύνονται προς την συγκεκριμένη
κατεύθυνση.
Δυστυχώς, όπως έχει ήδη αναφερθεί το σημαντικότερο πρόβλημα κατά την
εκπόνηση της παρούσης μελέτης σχετίζεται άμεσα με το πρώιμο στάδιο που
βρίσκεται η χώρα μας στον τομέα αυτό. Πιο συγκεκριμένα υπήρχε παντελής
έλλειψη πληροφοριών τόσο γενικότερων όσο και ειδικότερων στοιχείων σχετικά την
πρακτική εφαρμογή των προτύπων. Η κατάσταση βέβαια είναι παρόμοια για τις
περισσότερες χώρες όπου η ενασχόληση με το θέμα είναι ανεμική, κάτι που
αποδεικνύεται και με την απουσία απόδοσης των προτύπων σε άλλες γλώσσες.
Είναι αποδεκτό ότι η κατάσταση η οποία βιώνει η Ελλάδα δεν είναι η πλέον
κατάλληλη για την εφαρμογή των ΔΛΠΔΤ. Τόσο το κόστος τους όσο και η εστίαση
των αρμοδίων σε σημαντικότερα θέματα είναι μεγάλα εμπόδια. Όμως ειδικά η
συγκεκριμένη περίοδος είναι αυτή που φανερώνει την πραγματική ανάγκη για
διαφάνεια, αξιοπιστία και αποτελεσματική διοίκηση έπειτα από ένα διάστημα που
στιγματίστηκε από αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση.
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